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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 95• SESSÃO, EM 
16 DE JUNHO DE 1983 

I. I- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. l'i'
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando_ à revisão do Sena
do autógrafos doJ segufnles proje
ws: 

- Projeta de Lei da Cârriarà p<.> -

72/'133 (n'i1 l.!80/79, na CaSa de Ori
gem), que dispõe sobre-á colocação. 
de preços nos invólucros de leite. 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 
73/gJ ln' 975/79, na Casa de Ori
gem), que autoriza o Poder Execu
tivo a instituir <t Fundação Univer
sidade. Federal de Feira de Santa
na. 

- Pwjcto de Lei da Cãii,-ani ri~ 

74/83 (n~ 603/83, na Casa de ori
gem), que modifica a redãção do 
urt. 492 da Consolldação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo 

SUMÁRIO 
Decreto-lei n? 5.452, d:C i" q~ maio 487 da Consolidação das Leis do 
-de 1943, asseg_urando a estabilidade trabalho, aprõvada pelo Decreto-
do trabalhador a partir da dãta de - ")ei'n9 5.451, de J-9-de m~ai_o de 1943. 
sua adminíst(ação, e_ dá outras pro- - Projeto de Le_i da Câmara n~' 
vidências. - -- 79f83 (n9 813/83, na Casa de ori-

- Projeto de Lei da Câmara n? gem), que dispõe sobfe- a e-missão 
75/83 (n~' 4.858181 , na Casa de ori- de uma série especial de selos, co-
gem), que _djspõe sobre a regula- memorativa do centenário de Ge· 
mentu~ão da profissão de museólo- túlio Vargas. 

;.__ Projeto de Lei da C.i.ri1ara n."' 
go. 80/83 (n~' 1.246/79, na Casa de ori-
~ Projeto de Lei da Câmara n9 gcm), que altera a redação do arL 

76j83(f-\91.690j79,naCasadeorl- 2~> da LCi_nl' 6.179, de 11 de de-
gcm), que_iri.clui na lista de Serviços zembro de 1974. 
a que_ alude o art. 8~' do D!!creto-lei 
n~'-406:-dCJl de dezembro de 1968, 
os prestados pelos profisslOmi.is au
tônomos de Rc.laçõeS Pública:.. 

-Projeto de Leí da Câmara n~' 

77/83 (n<:' 1.559j79, na Casa de ori
gem), que comete à Justiça do Tra
bu.llw !.:Ontpetência para dirlinir 
questões relativas a contr::lto de lo
cação entre. .empregado e emprega
dor. 

- PrõjitO de Lei da Cúmara iJ.I' 
78/83 (n'l.26Jf79, na Casa de ori
gem),-quc- dá nova rcdacão ao_~rt. 

1.2.2- Parecer en~aminhado 

Mesa 

1.2.3- Leitura de projetos 

- - Projeto de Lei do Senado n" 
149/83, de autoria do Sr. Senador 
ltam:.tr Franco, que cria procedi
mento sumarfssimo para as recla
maçàes_W.lbalhi~>t4s versando sobre 
sa!ório retido e dá outras providên
cias. 

- Projeto de Lei do Sepado n'? 
150}83, de autori_a d9 Se Senador 

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 1983 

SENÀDO FEDERAL 

(*)Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ter
mos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo 
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte_ 

RESOLUÇÃO N' 262, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia> Esta~ 
do de Minas Gerais, a contratar operação de ~rédito 
no valor de Cr$ 36.593.900,00 (trinta e seis milhões, 
quinhentos e noventa e três mil e novecentos cruzei
ros). 

Art. 1'-' ta Prefeitura Muni.cipal de Galiiéia, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução n~ 
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contrutar operações de credito no valor global de 
Cr$ 36.593.900,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e no
venta e trés mil e novecentos cruzeiros), correspondentes 
a 35.000 UPCs; com;íderado o valor nominal da UPC de 
CrS 1.045,54 (mil, quarenta e cinco cruzeiros e cínqüenta 
e quatro centavos), vigente em julho/81, junto à Caixa 
Económica do Estado de Minas Ge~ais, esta rii qualida~ 
de de :.1gente finan_ceiro_ dg BJ;lnco N~c~onal d.a Habitação 
- BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades 
habitacionais de interesse social e execução das obras de 
infra-estrutura urbana neçessárias, naquele Município, 
obedecidas as conQjçõ~. admilidas pelo Banco Cefltral · 
do Brasil no respectivo_ processo. - · 

Art. 29 Esta ResoluÇão e-nt~a em vigõr na data de 
su11 publicação. 

Senado_ Federal, 7 de junho d~ 1983.- Nilo Coelho, 
Presid!!n te. 

(*) R.:public~du por haver saldo com incÓr~ào no OCN- Sessão If; tiC 
!o:-6·S3, página 224.j, 

RESOLUÇÃO N' 225, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno, Esta
do de Pernambuco, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 233.190.466,68 (duzentos e trinta e 
três milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e ses
senta e seis cruzeiros e sessenta e oito centavos). 

1'1 RETIFICAÇÀO 

Na publicação feita da Resolução no DCN- Seçào II 
- de 25-5-83, página 1957, na sua ementa, 

Onde se lê: 

... Cri 233.!90.446,68 ... e oito centavos) 

... Cr$ 233.190.466,68 ... e sessenta e oito centavos). 

t*J R~cm~açào rer>ubhcada por hu~er saído c~m incQrreçõe~ no Dc"N _ 
Seciio.,__ll - de 10·6·83. 
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Fernando Henrique Cardoso, que 
reduz o prazo da correç.ào automá
tica dos salários, da Lei n~' 6.708, de 
30 de outubro de 1979, e dá outras 
providências. -- -

1.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR LUIZ CA VAL

CANTE -- Declarações _do Minis- -
tro Mário Pacinl,- publicadas no 
"Estado de S. Pauto", edição de 
ontem, sobre inexatidào das infor
mações governamentais, no tocan
te à nossa política econômica. 

SENADOR ITAMAR FRANCO
- Situação político-econômica do 
País. 

1.2.5 - Comunicação- da Presi
dência 

-Convocação de sessão' ex
traordinária a realizar-se hoJe, às 
18 horas e 3_0 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Requerimento n9 692/83, soli
citando urgência para a Mensagem 
n9 I t0/83, requerendo autorização 
do Senado para que o Governo do 
Distrito Federal, possa contratar 
operação de crédito no valor de 
Cr$ 8.304.089.820,00. Aprovado 
apó!t usarem da palavra os Srs. Ita
mar Franco e José Lins.. 

-Requerimento n~> 693/83, soli
citando urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n~' 7/83 (n9 80/83~ 
na Casa de origem), de in.iciatiV3. 
do --senhor Presidente da Repúbli
ca, que altera a composição e a or
ganização interna dos Tribunais 
Regionais do Trabalho que men
ciona, cria cargos, e dá outras pro
vidências. Aprovado. 

- Projeto de Lei da Câmara nY 
62/81 (n9 422f79, tlã-árigeiri)~ que 
altera a redação da alínea "r' do 
art. 482, da Consofidação das Leis 
do Trabalho. Rejeitado. Ao Arqui
vo. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 
64/81 (n9!.874/79,naorigem),que 
dá nova redação ao§ 1 Y do art. 474 
do Decreto-lei n~' 3.689, de l de ou
tubro de 1941, Código de Processo 
Penal. Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
42/82 (n9 1.781/79, na Casa de ori
gem), que altera dispositivo da Lei 
n9 5.772., de 21 de dezembro de 
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1971, que instituiu o Código da 
Propriedade Industrial, estabele
cendo a competência da Justiça do 
Trabalho nos casos que específica. 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4-DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR PEDRO SIMON
Observações sobre as medidas 
anunciadas pelo Governo, bem 
como das sugestões apresentadas 
pelo Senador Roberto Campos de 
combute à crise eco·nómic_o-social 
que atravessa o País. 

SENADOR ROBERTO CAM
J!DS-= CoriSídeúçõês sobfe o piO: 
nunciamento de seu antecessor n-a 
tribuna. 

SENADÇR FÁBIO LUCENA 
- Encaminhando à Mesa, pronun
ciamento no qual tece criticas à de
cisão do Governo Federal em redu
zir a remuneração de servidores de 
empresas estatais. 

SENADOR LOUR/VAL BAP
TISTA- Centenário de-nascimen
to do pintor baiano Presciliano Sil
va. 

!.5 ~DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO: 

2-ATA DA %•SESSÃO, EM 
16 DE MAIO DE 1983 

2.1- ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2-.2.1- Ofício do Sr. 19-

Secretárioo da- Câlnara dOs Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do S_e
nado autógrafo da seguinte ma
téria: 

-Substitutivo da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Se~ 
nãdo n9 188/82, que altera a re
dação do artígO (9 da Lei n~' 6.686, 
de 1979. 

2.2.2 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

2.2.3 -Requerimento 
- N9 695/83, de autoria do Sr. 

SenadO-r Marco Maciel, solicitando 
a criaçã_Q_ de Comissão Especial 
para os fi"ns que especifica, e dá ou~ 
tras providências. 

2.2.4 - Oficio 
-No 3)1/83, cfo--Sr. ]o

Secretário da Cãinara dos Deputa
dos, solicitando ao Sr. Ministro 

Chefe do Gabinete Civil da Presi
dência da RepúbHca, a retificaçào 
nos autógrafos referentes ao Proje
tO ôe Lei n9 6.819~A. 

2.3-0RDEM DO DIA 
- Redação Final do Projeto de 

Resolução n~' 52/83, cjue autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pedro Go
mes, Estado de Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 39.015.006,19. 
Aprovada. À promulgação. 

- Redãção Final do Projeto de 
Resolução n9 53/83, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Terenos, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 3.352.000,00. Aprova
da. À promulgação. 

- Projet_o de Resolução n9 
73/83, que suspende a execução do 
artigo 69 e seu parágrafo único da 
Lei Federal n9 5.868, de 12 de de
zembro de_ 1972~ AproVado. À Co
miss[o de Redação. 

2.4- DESIGNACÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÕXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSÕES ANTE
RIORES 

-Do Sr. Senador João Calmon, 
proferido na sessão de 9-6-83. 

-Do Sr. Senador Mário Maia, 
proferido na sessão de to-6-83. 

-Do Sr. Senador Murilo Bada
ró, proferido na sessão de 14-6-83. 

-Do Sr. Senador Rob_erto 
Campos, proferido na sessão de 14-
6-83. 

- Do Sr. Senador Fernando 
Henrique Cardoso, proferido na 
sessão de 15-6-83. 

- Do Sr. Senador Gabriel Her
mes, proferido na sessão de 15-6- _ 
83. 

4-ATOS DO PRESIDENTE 
DO SENADO FEDERAL 

- n9s 81 e 82, de 1983. 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

Ata da 95~ Sessão, 
em 16 de junho de 1983 

Pinto -José Uns- Virgílio Távora- Martins Filho 
-Humberto Lucena- Marco Maciei--Nilo Coelho 
- Guilherme Palmeira :...._ Carlos Lyra - Luiz Caval-

'' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Almir Pinto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADÕRJ!S:·-- -

Altevir Leal - Fábio Lucena - Gabriel Hermes -
Hélio Q_ue:iros - Alb_erto Silya -:-- JoàQ Loho - Almir 

cante - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães - Lo manto Júnior - João Calmon -José 
Ignácio - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Al
fredo Campos- Fernando Henrique Cardoso- Gas
tão MUller- Jaison Barreto- Carlos Chiarelli- Pe
dro Sírrlon. 

O" SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de pre
sença ac_usa o comParecimento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo número .r:egimental,--dec!aro-aberta.a- s~ão. 

_Junho de !9~3 

Sob a proteção -ae-Deus inidamos nossos trabalhos. 
O Sr. ["'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. l"'-SecrCtár"io da Câmara dos Deputados, enca
minhando à revisãO do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 72, DE 1983 

(N9 1.180/79, na Casa de origetn) 

D~põe sobre a coloca~ào de pre~os nos invólucros 
de leite. 

O Congresso Nacional decr~ta: 
Art. 19 Os invólucros de comercialização de leite 

conterão, por meio de etiqueta ou carimbo, o respectivo 
preço de venda ao consumidor. 

ArL. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Ã Comissão de Economia) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 73, DE 1983 
(N9 975/79, na Casa de origem) 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Funda~ào 
Universidade Federal de Feira de Santana. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 Fica o Poder Executivo autorizado a insti

tuir a Fundação Universidade Federal de Feira de Santa
na, com património próprio e persOnalidade jurídica de 
direito público, com sede e foro na Cidade de Feira de 
Santana, no Estado da Bahia. 

Art. 2"' A Fundação Universidade Federal de Feira 
de Santana será integrada por todas as instituições antes 
subordinadas à Fundação Universidade Estadual de Fei
ra de Santana, representadas pelos seguintes Cursos de 
Graduação, assim discriminados: 

I - Enfermagem; 
II- Ciências Contábeis; 
III- Ciências Econômicas; 
IV- Administração; 
V- Licenciatura em Letras (Curta e Plena); 
VI- Licenciatura em Estudos So_ciais (Curta e Habi

litação Plena em EMC); 
VIl- Licenciatura em Ciências (Curta e mais duas 

Habifitações Plenas: Matemática e Biologia); 
VIU- Tecnólogia em Construção Civil. 
Art. 39 O patrimônio da Fundação Universidade 

Federal de Feira de Santana será constituído por: 
I - recursos orçamentários que lhe forem destinados; 
II - doações e legados; 
UI- recursos próprfos e de outras fontes. 
Art. 4~ A Fundação Universidade Federal de Feira 

de Santana será vinculada ao Ministério da Educação e 
Cultura, que promoverá a sua inst~lação nos termos de 
Estatuto baixado por Decreto do Presidente da Repúbli
ca. 

Parágrafo único. Os Estatutos da Fundação autori
zarão a Universidade Federal de Feira de Santana, por 
intermédio da sua Reitoria, a promOver os necessários 
-enú!~-dimentos com o Governo do Estado e com a Fun
dação Universidade Estadual de Feira de Santana sobre 
a forma de doação do patrimônio à nova Fundação. 

Art. 59 Os Estatutos deYerào prever que, no período 
inicial de instalação da Fundação Universidade Federal 
de Feira de Santana, o Ministro da Educação e Cultura 
designará o eventual Reitor da Universidade Estadual de 
Feira de Santana para exercer as funções de Reitor da 
üniversidade, em c:aráter temporário. 
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Art. _6_9 Esta lei serâ regulamentada no prazo de 120 
(cento e vinte) dias.ª cpotar de su_a publicação, rl'l:ediante 
Estatuto propo&to pe(o Ministério.da Ed\lcação e_Cultu~ 
ra e, ouvida a Procuradorla Gera' da República, baixado 
pelo Poder Executivo, mediante Decreto. -

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 81' Revogam-se as disposições ·em contrãrio. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
LEI N• 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968 

Fixa normas de organb:ação e funcionamento do 
ensino superior e sua articulação com a escola média, 
e dá outras providências. 

CAPITULO I 
D~ Ensino Superior 

Art. 51' A organização e o funciQ_namento das uni- -
versidades serão disciplinados em estatutos e em regimes 
das unidades que as constituem, os quais serão submeti~ 
dos à aprovação do Conselho de E4_uca_ção compe_tente. 

Art. 6~> A organização e o funcionamento dos esta
belecimentos isolados d_t:: ensino superior serão discipli
nados em regimentos, cuja aprovação_~everâ ser subme
tida ao Co_nselho de Educação con:lpetente. -

·-~A~~-~ 13~- -N; ;d~i~i;~~1~ã~~:;;~;~; d-a~ ~i;~;~id~d~ .. 
haverá órgãos ct::ntrais de supervisão do ensino_e da pes
quisa, com atribuições deliberativas dos quais devem 
participar docenteS dos vários setores bâsi_cos e de_ for
mação profissiõnal. 

§ J'il A universidade poderá também criar órgãos se
toriais1 com fúnÇões deliberativ~s e executivas, <:!-~tina
dos a coordenar unidades afins p"afa integração de suas 
ati v idades. 

Art. 26. O Conselho F edera_l_ ~e Educação_ fixará o 
currículo míriimo e a du_raçã,o-niíhima dos Cursos supe
riores correspondentes a profissões reguladas em Lei e de 
outros nece~ários ao desenvolvimento nacioJ].al, 

(Ãs ComisSões de Edu_cação e Cultura, de Mwzici
pios e de Hnanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 74, DE 1983 
(NY. 603/83,'na Casa de origem . 

Modifica a redação do art. 492 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo D~creto-lei n'il 
5.452, de 11' de maio de 1943, assegurando a estabili
dade do trabalhador a partir da data de sua admissão, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, !~> O -art. 492 _da Consolidação_ da_s Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452 de l~' de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 492. O t::mpregado, a partir- da data de 
sua admissãO; não poderá ser despedido senão por 
motivo de falta grave ou circunstância de força 
maior, devidamente comprovadas. 

§ !9 A demissão injustificada, prevista no caput 
deste artigo, implica na reintegração do trabalh~;~.dor 
à empresa, no reconhecimento de todos os seus di
reitos trabalhistas e no pagamento em dohro do 
perfodo em que estiver afastadO do emprego. 

§ 2Y O pedido de demissão deve ser assistido 
pelo sindicato e, na falta deste, por órgão represe~
tativo do Ministério do Trabalho ou da Justiça Tra
balhista. 

§ 3Y A estabilidade prevista no caput deste arti
go assegura o direito à percepção do Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço .....:..:. FGTS." 

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

Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
- CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

- TRABALHO 

-·;:(AprOvada pelo Decreto-lei n~' 5.452, d~ I Y de maio de 
1943) 

TITULO IV 
D~ Contrato Individual de Trabalho 

TITULO VIl 
:Pa Estabilidade 

Art._ 492. O empregado que contar mais de dez anos 
de serviço na- mesrr:ra :empresa não poderá ser despedido 
seflão por motivo de falta grave ou circunstância de 
força maior, devidamente co-rriprovãdà. 

Parágrafo úniCo. Considera-se como de serviço todo 
o tempo em que o empregado _esteja à disposição do em

. pr~$ad0r. 

( Ãs ComiSsões de Ccmstituição e" Justiça, de Legis~
fação Soêià/ e de FinanÇas.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 75, DE 1983 

(NI' 4.858/81, na Casa de origem) 
Dispõe sobre a regulamentação da profissão de 

. . MuseÓlogo. 
-~0- COngresso Nacional decreta: 

Art. I Y _ O desempenho das atividades de Museólogo, 
~ qualq~er de suas modalidades, Constitui objeto da 
profissão do MuSeólogo,- regulamentada por esta lei: 
_"_~rt. 21> :O exercício da profis~ão" de Museólogo ê pri
vativo:_ -
I- dos diplomados em Bacharelado ou LiCenciatura 

--Plena em M usologia, por cursos ou escolas reconhecidas 
pelo Ministêiio da Educação e Cultura; 

II -dos diplomados em Mestrado e Doutorado em 
M useoJogia, -por cursos ou escolas devid_amente reconhe
cidos pelo Ministério da Educação e Cultura; 
III- dos diplomados em Museologia por escolas es

trangeiras reconhecidas pelas leis do país de origem, cu= 
jos títulos tenham sido revalidados no Brasil, na forma 
da legislação; 

IV -dos diplomados em outros cursos de nível supe
rior que, na data desta lei, contém pelo menos 5 (cinco) 
anos de exerc_ício de atividades têcnicas de Museologia, 
devidamente comprovados. 
_-ParágrafO" úiliCó. A comprovação a que se refere o 

indso IV deverã ser feita no· prazo de 3 (três) anos a con~ 
târ da- vigência d"éSta lei, perante osConselbos Regionais 
de Museologia, aos quais compete decidir sobre a suava-

·Jidade. --

Art.~ J?_ SãO atribuições da profissão de Museólogo: 
-~=I- ensinar a matêria Museologia, nos seus diversos 
conteúdos, em todos os graus e níveis, obedecidas as 
PreScrições legais: 
II- planejar, organizar, administrar, dirigir e super

visionar os museus; as exposições de caráter educativo e 
-cultural, os serviços educativos e atividades culturais dos 

-Museus e de instituições afin_s; 
III - executar todas as atividades concernentes ao 

funciOnamento doS fu.Useus; 
--- IV- solicitar o tombamento de bens culturais e o seu 
registro em iristrumento especffico; 

V- coletar, conservar preservar e divulgar o acervo 
museológico; 

VI - planejar e executar serviços de identificação, 
c_lassjfi~<l:ção e cadastramento de bens culturais; 
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VII- promover estudos e pesquisas sobre acervos 
museológicos; 

VIII- definir o-·-espaço museológico adequado à 
apresentação e guarda das coleções; 

. IX- informar os órgãos c-ompetentes sobre o desl_p
camento irregular de bens culturais, dentro do Pais ou 
para o exterior; . 

X-_.:.-- dirigir, cli.efiar e-administrar os setores têchiCos 
de m_useologia nas institúições governamentais da admi
niSti-a'ÇàO díreta -e indireta: -bem Como-errl ófgãOs-páiticu: 
lares de idêntica fíriãlidade; 
~.XI- prestar serviços de cons'ultoria e asssessoria na 
àrea de museologia; 

XII- realizar perícias destinadas a apurar o valor 
- histórico, artístico ou- científico --ae· beris museológicos, 

--:...::-oem -comO sua autenticidade; 
XIII -orientar, supervisiomi:r- e eXecutar programas 

de treinamento, aperfeiçoamento e especializaçaõ de pes
soal das áreas de Museologia e Musiografia; como ativi-

- áaàe de eXif:nS.ãO; , · • 
XIV- orientar a realização de seminários~ colóquios. 

concursos, exposições de âmbito nacional ou internacio
_}lal, e de outras atívidades de caráter museológico, bem 
-c_omo i1efas fazer-se representar, 

Art. 49 Para o provimento e exercício de cargos e 
funções têcnicas de Museologia na AdministraçãO Públi
ca Direta e lndireta e nas empresas privadas, é obriga~ 
tóriO ã condiÇ[o de M-uSc!ólogo, noS terinOS definidos na 
·presente lei. ·-

Paragrãfo único. A condição-de Museólogo não dis
pensa a prestação de concurso, quando exigido para pro-
vimento <;to cargo ou função. · 

Art. 5~' - Será exigida, igllal~ente, a comprovação da 
condição de Museólogo na prática dos atas de assinatura 
de contrat9, termo de posse, inscrição Cm concurso, pa
gamento de tributos exigidos para o exercidO da Prólls~ 
.são e d~sempenho de quaisquer funçõeS a ela inerentes. 
. A~t~ 6Y Fica autOrizada a criação do-Conselho Fede
ral e dos Conselhos E,egionais de Museologia, como ór~ 
gàos de registro profissional e de fisc~Hzação do exerci
cio da profissão dentre outras ~tribuições cabíveis. 

Art. 7Y O Cons_clho Federal de Museologia com 
se'de em-· Brasília-DF, teiá por finalidade: 

a) organizar o seu regimento interno; 
b) aprovar os regimentos internos organizados pelos 

Con_selhos Regionais; 
c) delib~rar sobre_ quais(ruer dúvidas suscitads pelos 

Conselhos Regionais, adotando as prOvidências neces
sárias à homõ,&eneidade de orientação dos serviços_ de 
rriUSeõlo_gia; 

d) julgar, em última instância, os recursos sobre as 
deliberações dos Conselhos Regionais; 

e) publicar o re~atório anual dos $CUs trabalhos e pe
riodicamente, a relação dos profissionais registrados; 

f) expedir as resoluções que se tornem necessárias 
para a fiel interpretação e execução da presente lei; 

g) propor modificação da regulamentação do exerci
cio da profissão de Museólogo, quando ne.cessãria; 

h) delibt!rar sobre o exercício de atividades afiils_ à es
pecialidade do museólogo, nos casos de conflito de com
petência; 

i) convocar e realizar, periodicamente, congressos 
para estudar, debater e orientar assuntos referentes à 
profissão; 

j) estabelecer critérios para o funcionamento dos 
museus, dando êiJfase à sua dimensão pedagógica; 

I) propugnar pai"a-Cjue oS museus a dotem as técnicas 
muse_ogrãficas e -musegrafias sugeridas pelo ICOM efou 
reconhecidas pelo próprio Conselho Federal de Museo
Jogíã: 

Parãgrafo único. Cabe ao Conselho Federal de Mu
seologia fixar o número e a jurisdição dos Conselhos Re-
gionais de Museologia. _ 

ArJ~ _81' Os Conselhos RegionaiS de Museologia te
tão as seguntes atribuiçõs: 

a) efetuar o registro dos profissionais e expedir car
teira profission.al; 
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b) julgar reclamações e representações escrítas icer
ca _dos serviços de registro e das infrações _desta lei; 

c) fiscalizar o exercício dã. ·profissão, impedindo e 
punindo as infrações a lei, bem coino enviarii::l.o àS-aUtori
dades competentes relatórios documentã.dos sobre fatos 
que apurem e cuja sõ!Ução riãO seja de su-a cOffipetêilcia 
para decidir; 

d) publicar_r6l~t~rios ~nu~_~os seus traba!hO_~ ~ pe
riodicamente, relação dOs prÕfisSionais regiStrados; 

e) organizar õ ·regimento_ interno submetendo-o à 
aprovação do ConSelho Federal de Museologia; 

f) apresentar sugestões aO Conselho Federal âe Mu
seologia; 

g) admitir a colaboração das Associações de Museo
logia, nos casos das m<itérias ·mencionãdas nas- alíneas 
anteriores deste artigo; ---

h) julgar a cqncessão dq_s tit~los para enquadramen-
to na categoria profissional de Mlls_eólogo. --

Art. 99 O Conselho Feôeral de Museõlogia compor
se-â de_brasileiros nato_s ou naturaliz<idos que satisfaçam 
as exigênCias desta lei e terâ a··seguinte· CoÍlstítulçâO: 

a) seis membros efetivos, eleitos em assembléia cons
tituída por delegados eleitorais di cada Conselho Regio
nal, que elegerão um deles como seu Presidente; 

b) seís sUplentes, eleitos juiltamente- com os 
membros_ efetivOS. -

§ i"' Dois terços, pelo menos, dos membros efetivos, 
assim como membros suplentes, serão necessariamente 
bacharéis em Museologia, salvo nos casos im qu-e-ilâo 
houver profissioriais h!ibilitados em ndmero suficiente. 

§ 29 O ilúmer"d-:-de COflSeffidioS Federais poderâ ser 
ampliado de mais 3 (trés), mediante resolução do pró-
prio COnSelho.. -

Art. 10. Constitui --receita dô--coriselho Fedi!fai de 
Museologia: 

a) 25% (vinte e driCO pon::entO).da ren.Cfa-bi-Uta-dos 
Conselhos Regionais de Museologia, excetO ai~doações, 
legados ou subvenções; 

b) doações e legados; 
c) subvenção dos GoVerilOs Federal, Estaduais e 

Municipais, o-u de ·emp-resas e instituições pfiv<idas;--
d) rendimentos patriinoniais; 
e) rendas eventuais. 

Art. _11. Os Conselhos Regionais de Museologia se
rão constituídos de 6_(seis) membros efetiVos e de 6 (seis) 
suplentes; escolhidos por eleições diré:tas entre os profis
sionais regularmente registados. 

§ l9 Os componenteS dO primeiro Coilselhõoã:-ser or
ganizado serão escolhidos por delegados das Escolas e 
curso-s -e--pela-s--Assoc-i-ações-de- MuS-eologi-a.-

§ 29 A escolha do- PfeSídente (ar-se-â da mesma for-
ma estabelecida para o órgãO federal. - -

Art. 12. A receira· dos Conselhos RegiOnais de Mu
seologia será constituída de: 

a) 75% (setenta e drico por cento) da anuidade· eSta
belecida pelo Conselho Federal de Museologia, revalida
da tiienalmente; 

b) rendimentos patrimoniais; 
c) doações e legados; 
d) subvenções e auxílios dos Governos Feder"al, Es-

tadual e Municipal e de empresas e instituições priv3das; 
e) provimento das multas aplicadas; 
f) rendas eventuais. 
Art. l3.. OS mandatos dos membros do Conselho 

Federal e o dos Co_nselhos Regíoriili"S di Museoloiia se-_, 
rão de 3 (três) anOs, pCrrilitida a reeleição. 

§ 19 Anualmente, far:.se~á a renovaçâõ de um terço 
dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos Re
gionais. 

§ 2<:>_ Para fins do_ parágrafo anterior, na primeira 
eleição dos membros dos Conselhos Federal e Regionais, 
dois_de[es terão mandatos de l (Um) atia, ddSde 2 (dois) 
anos e dois de 3 (ti-éS) -ànõs. -- -- -------~---

Art. 14. A carteira de registro servirá de prova para 
finS de -exercício profissíonãl ê de.docuirientõ di Íderiií: 
dade e terâ te púbfica em todo O terrítório -riaciOilaL 

Art. 15 __ Serão obrigaioiià"rii.eilte -Í'egistradôs rios 
Conselhos Regionais de MuseolOgíã aS empresas, eniida-

des --e-escrú<?l-ios técriicos qU~- ~XPloréin, ·sob- qualquer 
forma, atividade~_ técnicas de Museologia, nos termos 
desta lei. 

Art. 16. As penalidades pela infração das dispo
sições desta lei serão disciPlinadas_ no Regimento Interno 
dos Conselhos. 

Art. 17. Os Sindicatos e AssoCiações profissionais 
de Museólogos cooperarão com os ConSelhos em todas 
as <!_tjvi_dades concernentes à divulgação e aprimoramen
to da profissão de Museólogo. 

Art. 18. Até que sejarri instalados os Conselhos Fe
deral e R~8;içmªis de M_useolqgia,_ ~ registrQ profissíonal 
sefá feito em órgão competente do Minsitério do Traba
lho. 

Parágrafo único. Após o início do funcionamento 
dos Conse]Jios, neles deverão inscrever-se todos os Mu
seólogos, -mesmo aqueles já registrados na forma deste 
artigo. 

Art. 19. Esta lei será regulamentada dentro de 90 
(noventa) dias a contar da data de sua publicação. 

~--Art. 20. Esta Jei entra em Vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 21. _:Re~ogam-Se as disposiçõ_es ~m contrá~iõ_ 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Edu
cação e Cultura e de Legislação Socfal.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 76, DE 1983 
(N9 1.690/79, na Casa de Origeln) 

Inclui na Lista de Serviços a que alude o art. 89 do 
necreto"-te_i n<?' 4Õ6, de 3í "de-de'ZeiDbrõ- d_e-1968-~~ os 

prestados pelos profissionais _autônoml_)s de Relações 
_.P@Jiçãi, -

O Congresso Nacional decreta: 

Art. _19-:_A list!:l çi~ .S;rviçÕs a _que·Se_u iefere o art. 89 
dQ D~cret.Q:lei n9 406, de 3~ de ~e4,Cmbro de.l968, altera
do p~lo_DeCretQ:!ei n" ~34, _QeJ:I d~ set~brÕ d~ 1_969, 
pasSa a viger acrescida do -seguinte item 67: 

"Lista de ServiÇos 
Serviços de: 

--:;~-. . -; ~-~-- ... ;~-...... -- ;-_ ... -... -.- .·.-: .. -........ . 
67. Profissionais de Relações Públicas." 

Art. 29 Esta lei entra .em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. _39 Revogam-se as d_isposições em contráriO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO'LEI N' 406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 
1968 

Estabelece normas- gerais de direito financeiro, 
apliCá,·eis aos Impostos sobre opera.;ões relativas à 
Circula.;i'io de Mercadorias e sobre servlcos de qual
qu-er ·naturez~, e d~ outras providências. 

Art. 89 O imposto, de competência dos Municípios, 
sobre seniços de qualquer natureza, tem como fato gera

- dor a prestação, por empresa ou profissional autónomo, 
com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante 

:___ da lista ãnexa. 
§ J9 Os serviços incluídos na listã ficam sujeftos-ape

nas ao imposto previsto neste artigo, ainda que sua pres
taç~o envolva fornecimento de mercadorias. 

- § 29 O"forneCíriiento de merCadorias, C?m pr~tação 
de serviços n~o especificadas na lista fica sujeito -ão Im-
postO sobre CircUlação de Mercad-orias. -
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LISTA DE SERVIÇOS A QUE SE REFERE O ARTI-
GOS• DO ~ 

DECRETO-LEI N• 406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 
1968 

Lista de, Sei-viços 

Serviços de: 
I - Médicos, dentistas e veterinârios. 
2 --Enfermeiros, protét"ícos (prótese dentária), obste

tras~ ortóptiCos,_ foi10audiólo&os, psicólogos. 
-3- Laborat6riciS de ânálises clínicãs ·e eletricidade 

médica. 
4 --J:Iospitais, sanatórios, ambulatórios, prontos

socorros, bancos de sangue, casas de saúde, casas de re
cuperação ou repouso sob orientação médica. 

5 - Advogados ou provisionados. 
6'- Agentes da propriedade industrial. 
7- Agentes da propriedade artística ou literâria. 
8 -PeritOs e avaliadores. 
9- Tradutores e intérpreteS. 
lO - Despachantes. 
11 --Economistas. 
12- Contadores, auditores, guarda~ livros e técnicos 

efu contabilidade. 
13 :.._: Orgariização, programação, planejamento, as

sessoria, processamento de dados, consulto ria técnica, fi
nanceira-ou administrativa (exceto os serviços de assis

-tência té-Cnica prestadOs- a- terceiros e concernentes a 
ramo de indústria ou comércio explorados pelo presta
dor do serviço). 

14 ..,....._ Datilografia, estenografia, secretaria e expedien

te. 
15- Administração de bens ou negócios, inclusive 

consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens 
(não "abrangidos os serviços executados por instituições 
fin.anceiras)~ -

16- Recrutamento, colocação ou fornecimento de 
mão-de-obra, inclusive por empregados do_ prestador de 
serviços ou por trabalhadores avulsos por ele contrata
dos .. 

17- Engenheiros, ai-quitetos, urbanistas. 
18- Projetistas, calculistas, desenhistas técnicos. 
19- Execução, por admínist"raçào, empreitada ou su-

bempreiteira, de construção civil, de obras hidrâulicas e 
o_utras obras semelhantes, inclusive serviços auxiliares ou 
-COcipJefuehtares (e;;,Ceto ·a forO.eciménia· d'e inCr-Cadorias 
produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da 
prestação. dos-sePI-i-ç_~,--qtte-_ncam---su-jeitoo ao- I-GM);------

20 ~Demolição; conservação e reparação de edifícios 
(inclusive elevad9reJi nelçs in_stªlados), estradas, pontes e 

-congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias pro
duzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da 
preStação dos serviÇos, que ficam sujeitas ao lCM). 

21 -Limpeza de iinóveis. 
22 _:;Raspagem e fustração de ass-oalhas. 
23 - DesínfecÇão e higienii:ação. 
24- Lustração de bens móveis (quando o serviço· for 

prestado a usuário final do objeto lustrado). 
23--...:..Bãrbeiros, C<ibeldreiros, manicures, pedicures, 

tratamento de pele e outro-S serviçOs de Salões de beleza. 
26 - Banhos, _?_~chas,_ massagens, g_ipâsticas e congê-

neres. 
__ 27- T.ransporte e coffiunicações, de natureza estrita-
mente- municipal. 

28-- Diversões públicas: 
a) teatros, cinemas, circos, auditórios, parques de di

versões, táxí-dancings e congéneres; 
b) exposições com cobrança de ingresso~ 

~: cj_bilhares, boliches e ()U!ros jogos permitidos; 
df bUlles, "shoW$", festivais, recitais e congéneres; 
e) competições esportivas ou de destreza física ou in

telectual,com pu sem participação do espectador, inclu
sive as real!z.adas em .auditorias de estações de rádio ou 
de_ televi$ão; 

f) execução de música, individualmente ou por co·n
junto; 
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g) fornecimerito de música mC-diante transmissão, por 
qualquer processo. 

29- Organização de festas;. ''buffet" (exceto o forne
cimento de alimentos e bebidas, que ficam sujeitos ao 
!CM). 

30 - Agências de turismo, passeios e excursões, guias 
de turismo. 

31- Intermediação, inclusive corretagem, de bens 
móveis e imóveis, exceto os Sei'ViÇõ;<nneflCioilados nos 
itens 58 e 59. 

32- Agenciamento e representação de qualquer na
tureza, não incluídos no item atiterior e nos itens 58 e 59. 

33 - Anãlise técnicas. 
34 - Organização de feiras de amostras, congressos e 

congéneres. 
35 - Propaganda e publicidade, inclusive planeja

mento de campanhas ou sistemas de publicidade; elabo
ração de desenhos, textos e demais ·m_aterias publici
tárias; divulgação de textos, desenhos e outros materiais 
de publicidade, por qualquer meio. 

36- Armazéns gerais, armazéns frigoríficoS e silos; 
cargas, descarga, arrumação e guarda de bens, inclusive 
guarda-móveis e servii;Os cori:"-c:latos. 

37 ~Depósitos de qualquer natureza (exceto depósi
tos feitos em bancos ou outras instituiÇões financeiras). 

38 - Guarda e estacionamento de veículos. 
-39 - Hospedagem em hotéis, pensões e congêiJ.eieS (o 

valor da alimentação, quando incl_uído no preço da 
diãria ou mensalidade, fica sujeito ao Imposto Sobre 
Serviços). 

40 ....:..._ Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, 
aparelhos e equipamentos (quando a revisão implicar em 
consertos ou substituição de peças, aplica-se o disposto· 
no iten'l 41). 

41--Co.nserto e restauração de quaisquer objetos (ex
clusive, em qualquer caso, o fornecimemo de peças e 
partes de mâquinas e aparelhos, cujo valor fica sujeito ao 
Imposto de Circulação de Mercadorias). 

42- Recondidollamento de motores (o valor das 
peças fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito ao 
Imposto de Circulação de Mercadorias). 

43- Pintura (exceto os serviços relacionados com 
imóveis) de objetos não destinados à comercialização ou . 
industrialização. 

44- Ensino de qualquer grau ou natureza. 
45 - Alfaiates, modistas, costureiros, prestados ao 

usuário final, quando o material, salvo o de aviamento, 
seja fornecido pelo usuãrio. 

46 - Tinturaria e laVanderia. 
47 - Beneficiamento, lavagem secagem, tingimento, 

galvanoplastia, acondicionamento e operaÇões similares, 
de objetos não d~stinados_ à comerciali~ação o~ Ind~s
trialização. 

48- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas 
e equipamentos prestados ao usuário fmal do serviço, ex
clusivamente com material por ele fornecido (excetua-se 
a prestação do serviç_o ao poder público, a autarquia, a 
empresas consessionárias de produção de energia elétri
ca). 

49 -Colocação de tapetes e cortinas com material 
fornecido pelo usuário final do serviço. 

50 - Estúdios fotográficos e cinenlatófráficos, inclu
sive revelação, ampliação, cópia e reprodução; estúdios 
de gravação de '"vfdeo-teipes" para televisão; estúdios 
fonográficos e de gravação de sons ou ruídos. inclusive 
dublagem e ••mixagem" sonora. 

51 - Cópia de documentos e outros papéis~ plantas e 
desenhos, por qualquer processo não inclufdo no item 
anterior. 

52- Locação de_bens móveis. 
53 ~ Composição gráfica, clicheria, iiricografia, lito-

grafia e fotolitografia. 
54- Guarda, tratamento e amestramento de animais. 
55- Florestamento e reflorestamento. 
56- Paisagismo e decoração (exceto o material for

necido para execução que fica sujeito ao ICM). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

57 - Recauchutagem ou regeneração de pneumáti
cos. 
- 58- - A.genciamentO~ corretagem ou interffiediação de 
câmbio e de seguros. 

59 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de 
títulos quaisquer (exceto os serviços executados por ins
tituições financeiras;· Sociedades distribuidoras de títulos · 
e -valores e sociedades de corretores. regularmente auto
rizadas a funcionar). 

60- Encadernação de livros e revistas. 
61.-Aerofotogrametria. 

_62 .,.- co.branças, inclusive de direitos ãuiOrais.-
63 - Dístribuição de filmes cinematográficos e de 

•"vídeo-teipes". 
64 - Distribuição e venda de bilhetes de loteria. 
65 - Empresas funerárias. 
66- Taxidermista. 

(Às ComiSsõeS de Legislação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DÁ CAM ARA N• 77. DE !983 
(N9 J.5S9f79, na Casa de origem) 

Comete à Justí~a do Trabalho competência para 
dirimir questõeS-relativas a contrato de locação entre 
empregado e ~mpregador. 

O Congresso NaciOriat decreta: 

Art. t9 O art. 643 da Consolidação das Leis dQ Tra
balhO; ãprOva:aa-pero"Decreto-lei nv 5.452, de 19 de maio 
de 1943; pasSá a vigorar acresCido -de um dispositivo~ mi
merado como· § 3_q, com a seguinte redação~ 

..Art. 643, ... , ....•... ·-~·. ~- .•... ·-·-·-·, .. 
§J• ••••oo•••«•••••••••• .. "'-••••••••••-

§ 2• ·~·····-······-···········-·-····•<> 
§ 3q S.erão dirimidas na fo~ma prescrita no caM 

pUt deste artigo .as questões oriundas de. contrato de 
--- locação de imóvel entre empregado e empregador." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. iii 

~ Art. 39 ;~ogam-se as disposições em contráriO. 

LEGISLA CÃO PERTINENTE 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei nt 5.452, de lt de maio de 
1943.) 

TITULO VIII 
Da Justiça do Trabalho 

·cAPITULO l 
Introdução 

. Art. 64_3. Os dissidios, oriundos das relações entre 
enipregadores e empregados reguladas na legislação so
cial, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo 

·com o presente Título e na forma estabelecida pelo pro
cesso judiciário do trabalho. 

§ 1' As questõe's concernentes à previdência social 
serão decididas pelos órgãos e autoridades preVistOs rio 

. capítulo v deste título e na legislação sobre seguro so
cial. 

§ 2"' As questões referentes a acidentes do trabalho 
cOntíriuam sujeitas à Justiça ordinária, na forma do De
creto n"' 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislaçã-o·sub-
-SéCfi.iente. -

... ~--~· ········· ·~----:····~ ···············~-~-· 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe

gislação ,Social.) 

Sexta-feira 17 248; 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 78, DE 1983 
_ (N"' 1.263/79, na Casa de origem) 

Dá nova redaçilo ao art. 487 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, 
de J9 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O caput do art. 487 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 
de maio de 1943, passa a vigorar com nova redação e 
com o acréscimo dos seguintes parágrafos, numeradas 
como§§ 1"', 29 e 39, renumerando-se os atua~s para§§ 49, 
-59 e 69: 

_ ~~rt. 487. Nãó havendo prazo estipulado, a 
parte que, sem justo motivo, quiser resilir o contra
to. deverá avisar a outra da $l,la resolução, com a an
tecedência mínima de: 

I -:-:3.0 (trinta) dias, nos c_ontratos com menos de 
5 (cinco r anos- de duração; 
II- 60 (sessenta) dias, nos contratos com mais 

de5_ (cinco) anos_ de duração. 
§ 19 Em se tratando de iniciatiVa de empregado, 

os prazOs estabelecidos no caput deste artigo fi caril 
reduzidos à metade. 

§ 2i> Contando o empregado mais de 40 (qua
renta) anos de idade, o seu aviso prévio terã a du
ração mínima de 60 (sessenta) dias. 

§ 39 O em pregadó poderá exonerar-se do .cum
primento dá aviso ptévio desde que comprove a 
contratação de novo emprego. 

§ 4• ......... <• •••••••••••••••••••••••••• 

§ 5• , .....••..•.. ·.· .•...•........••.•••• 
§ 6• .....• ·-· •..... ·-·· .•.......••..... 

. Àrt. i' - Esta lei entra effi vi8or na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

L,eGISLAÇÜJ CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(Aproviidà petõ t5eCret0-leí_il.,. 5.452, de I"' de maio de 

1943 

TITULO IV 
Do Contrato Individual do Trabalho 

CAPITULO VI 
Do A viso Prévio 

Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte 
que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deve
rá avisar ·a outra de sua resolução, com a antecedência 
mínima de: 

I..:..... oito dias, s"e o pãgamento for efetuado por sema
na ou tempo inferior; 
II- trinta dias aos que perceberem por quinzena ou 

mês, ou que tenham mais de doze meses de serviço na 
empresa. 

§ 1"' A falta do aviso prévio por parte do emprega
dor dá ao empregado o direito aos salários correSpon
dentes ao _prazo do aviso, garantida sempre a integração 
desse período no seu tempo- de serviço. 

§ 29 A falta de avis.o prévio pór parte do empregado 
~á_ ao _~mpfegador o díreil._o ~t:: descOntar os salários cõr
reSpondentes ao prazo fespectivo. 

§ 39 Em se tratando de salãrio pago na base de tare
fa, o cãlculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, 
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será feito de acordo com a média dos últimos doze meses 
de serviço. 

Art. 488. O horário normal ãe"trabalho élo empre
gado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido 
promovida pelo empreE:ador, Sirâ iedUifdO de -dUás ho-
ras diáría-S, sem prejuízo do -sãiáriO illie&rar: --

Art. 489. Dado o aviso prévío, a rescisão torna-se 
efetiva depois de ç:xpirado o respectivo prazo, mas, se a 
parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu térmi
no, à outra parte é facultado aceitar ou não a reconside
ração, 

Parágrafo único. Caso seja aceita a- reCOOiiídei--açãO-
ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, 
o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévío 
não tivesse sido dado. 

Art. 490. O emPregador que, durante o prazo do 
aviso prévio dado ao Cm pregado, praticar ato quejustífi
que a rescisão -imediata do contratO, sujdt!i=se- aõ-paga
mento da remuneração correspondente ao prazo do refe
rido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. 

Art. 491. O empregado que, durante o prazo do avi
so prévio, ·cometer qUalquer d.i.s faltas consideradas pela
lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restan
te do respectivo prazo. 

(Às Comissões de Constituição e Justtçd e de Legis-
lação Soclal.) -- -

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 79, DE I983 
(N~> 813/83, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a emissão de uma série especial de se
los, comemorativa do centenário de Getúlio Vargas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 O Poder Executivo providenciarã a emissão 
de uma série espeCial de lO {dez) selos, comemorativa do 
transcurso do centenárío-de nascimento do ex-Presidente 
Getúlio Vargas. 

§ J9 Os selos integrantes da sêrie especial ora insti
tuída terão valores e características êj_úe vierem a Ser de
terminados no ato do Poder Executivo que regulamenta
rá esta lei. 

§ 2' A emissão _serâ feita e lançada publicamente até 
o dia 19 de abril de 1984, dela devendo constar, entre ou
tros temas que vierem a ser julgados convenientes, exem
plares abordando especificainente a legislação trabalhis
ta, a Justiça Eleitoral, os Códigos de Ãguas e de Minas, a 
Siderurgia, o reaparelhamento económico, o Nordeste e 
o n~cionalismo, como fatos relevantes da atuação políti
ca de Getúlio Vargas. 

Art~ 2~> O Poder Exe_çutivo regulameritará esta lei no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publ}-
cação. 

Art. 49 Revogam-se as dispoSiÇões em- cOiitrário.---

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Fi· 
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 80, DE 1983 
{N' 1.246(79, na Casa de origem) 

Altera a rcdaçào do art. 2' da Lei n'l' 6.179, de II 
de dezembro de 1974. 

O Congresso N ãcional decreta: 

Art. !9 Oart.2~>daLein96,179,delldedezembro 

de 1974, passa a vigorar-acrescido do seguinte§ Jo;t: 

"Art. 2~> 

§ 1• 
§ '29 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 3' Serã pago auxílio-funeral, no valor equiva
lente à metade do maior salário mfnimo vigente no 
País, a quem comprovadamente houver promovido, 
às suas expensas, o sepultamento do beneficiãrio 
desta_ lei." 

Art. 2' O custeio das despesas decorrentes desta lei 
Setâ átendido pelo destaque de uma parcela da receita do 
Instituto de Administração Financeira da Previdência 
Social- lAPAS, à conta INPS e FUNR_URAL, corres
pondente a 0,5% (cinco décimos por cento) da-folha de 
salários-de-contribuição, onerando em partes iguais 
cada Uma dessas entidades.. 
~·-A--rt. 3' Esta lei entra em vigor na data desua publi
cação._ 

Art.- 49 Revogam-se as disp-osições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.179, DE 11 DE DEZEMBRO DE I974 

Institui amparo previdencfário par'ª-_m!'!~res de se
tenta anos de idade e: para inválidos: e dá outras provi

- dências. 

O Pt:esid_~n"~-~-a ,Repú.blica, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanci~p.ç-a _s_eguinte lei: · 
Art. 19 Õs maiores de 70 (setenta) anos de idade e os 

invâlidos, definitivamente incapacitados para o traba
lho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade re
munerada, não aufirarn rendimento, sob qualquer for
ma, superior ao valor da renda mensal fixada no artigo 
2~>, não sejam mantidos por-pessoa de quem dependam 
obrigatoriamente e não tenham outro meio de prover ao 
próprio sustento, passam a ser amparados pela Previdên
cia Soc_ial, urbana ou rural, conrorme o caso, desde que: 
I- Tenham sido filiados ao regime do INPS, em 

qualquer êpoca no mínimo por 12 (doze) meses, consecu
tivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado; ou 
II- Tenham ex:ercido atividade remunerada atual

mente incluída no regime do INPS ou do FUNRURAL, 
mesmo sem filiação à Previdência Social, no míriimo por 
5 (cincO) anos, consecutivos ou não; oU ainda: 

III -Tenham ingressado no regime do INPS após 
completar 60 {sessenta) anos de idade sem direito aos be
-neficiÓs 'riguiamerÚares. 

Art. 29 As pessoas que se enquadrem em qualquer 
das situações previstas nos itens I a III, do artigo 1 '• te
rão direito a: 
I- Renda mensàl vitalícia, a cargo do INPS ou do 

FUNRURAL, conforme o CR$0, devida a partir da data 
da -apresentaçã.Õ do requerimento e igual à metade do 
maior salário mínimo vi,Seilte no País, arrendoridado 
para a unidade de cruzeiros imediatamente superior, não 
podendo ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor 
do salário mínitD.O-do local de pagamento. 

II-Assistência médica itõs -inesmos moldes da pies
tada-'aos demais beneficiãrios· da Previdência Social ur
ban~COU ruf~l, conforme ? ~aso. 

§ !9 A renda mensal de que trata este,artigo não po
derá ser acumulada com qualquer tipo de benefício con
cedido pela Previdência Social urbana ou rural, ou por 
Qutro regime, salvo na hipótese do item III, do artigo 19, 
o pecúlio de que trata o§ 39, do artigo 5', da Lei n~> 3.807, 
de 26 de agosto de 1960, na redação dada pelo artigo 1"', 
da Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973. 

§ 2\) Será facultada a opção, se for o caso, pelo be
nefício da Previdência Social urbana ou -rural, ou de ou
tro regime, a que venha a fazer jus o titulau:l._a_ renda 
mensaL 

Art. 3~> A prova de idade será feita mediante -certi
.dão_do registro civil ou por meio de prova admitida em 
direito, inclusive assento religioso ou carteira- profissio
nal emitidã:-há mais- de 10 (de-L, anos. 
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Art._ 49 A verifiCação da invalidez será feita em exa~ 
me mêdico-pericial a cargo da Previdência Social urbana 
o_u rural. 

Aft. 5Y- A prova de inatividade e de inexistência de 
renda ou de meios_ de subsistência poderá ser feita me
diante atestado da autoridade administrativa ou "jUdi
ciária local, identificada e qualificada, que conheça pes
soalmente há mais de 5 (cinco) anos o pretendente à ren
da mensal ora instituída. 

Art. 6' A prova de filiação à Previdência Social ou 
da inclusão em seu âmbito, assim como a do tempo de 
atividade remunerada, será feita por meio da Carteira 
Profissional ou de ~rabalho e Previdência Social ou por 
_qualquer outro elemento de convicção, inclusive decla
ração firmada pela empresa empregadora ou sócio rema
nescente, identificado e qualificado, na qual expressa
menfe afirrne O Conhieimento pessoal do fato declarado, 
assumindo a responsabilidade pela declaração, sob as 
penas da lei. 

Art. 7' . O pagamento da renda mensal obedecerá às 
mesmas normas e condições vigentes no INPS e no 
FUNRURAL. 

§ 1' O valor da renda mensal em manutenção acom
panharâ_automaticamentc_:: a~ a,lterações do salário míni
mo, resp~itada sef!lpre a base estabelecida no item I, do 
a,rtigo 2Y_-

§ 2Y A renda mensal não estarâ sujeita ao desconto 
de qualquer contribuição, nem gerará direito áo abono 
anual _9u a qualquer outra prestação assegurada pela 
Previdência Social urbana ou rural. 

Art. 8' O custeio do amparo estabelecido nesta lei 
será atendido, sem aumento de contribuições, pelo desta
que de uma parcela da receita do INPS e do FUNRU
RAL, correspondente a 0,4% (quatro décimos por cento) 
da folha de salários-de-contribuição, onerando em par
tes iguais cada uma dessas entidades. 

Art. 9' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

LEI COMPLEMENTAR N• 11, DE 25 DE-MAIO DE 
1971 

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

Art. 9Y O aux:ílio-ft.ineral, no importe de um salário 
mínimo de maíor valor vigente no País, serã devido por 
morte do trabalhador rural, chefe ou arrimo da unidade 
famíliar, ou de seu cônjuge dependente, e pago a quem 
dependente ou não, houver, comprovadamente, promo
vido; às suas expensas, o sepultamento. 

(Às Comissões de Legislação SoCial e de Fi-
- -nanças.j -

PARECER 

PARECER N• 567, DE I983 
da Comissão de Redacão 

Redaçào final do Projeto de Resolucão n' 57, de 
I983._ 

Relator: Senador João Lobo 
A Comissão apresenta a redação ftnal do Projeto de 

Resolução n9 57, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Araranguá (SC) a elevar em Cr$ 29.847:.909,39 
(vinte e nove milhões, oitocentos e qmtren~a e sete mil, 
novecentos e nOVe cruzeiros e trinta e nove centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna . 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- João Lobo, Relator- José Lins. 
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ANEXO AO PARECER N• 567, DE 1983 

Redacão final do Projeto de Resoluç-ão n<;> 57, 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 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operaçilo de 
crédito no valor de CrS 29.847.909,39 (vinte e nove 
milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos 
e nove cruzeiros e. trinta e nove centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. }'i' b a Prefeitura Municipal de Araranguã, Esta

do de Santa Catarina, noi'nemros do art. 2' da Reso
lução n'i' 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$29.847.909,39 (v'inte--e nove milhões, oitocentos, e 
quarenta e sete mil, novecentos e nove cruzeiros e trinta e 
nove centavos), correspondentes a 16.809 ORTNs, con~ 
siderado o valor nominal da ORTN (je Cr$ 1.775,71 (um 
mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e setenta e um 
centavos), vigente em maio/82, jUnto à Caixa Econômi
ca Federal, mediante a utilização d~ r~ursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à implantaçãO de galerias dC ãguas pluviais, na Sede do 
Municíp1o, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo proCesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra el]l_vigor na data de 
sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vã-o ser lidos pelo Sr. 
19-Secretãrio. 

São lidos os _seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 149, DE 1983 

Cria procedimento sumaríssimo para as recla
mações trabalhistas versando sobre salário retido e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. lY Os artí,&Os- 29, 74, 840 e 841 da Consolidação 
das Leis do Trabalho passam a vigorar com a seguinte 
redação e o artigo 659 acrescido de item X: 

"Art. 29. A carteira de trabalho se rã obrigato
riamente apresentada contra recibo à empresa que o 
admitir, a qual terã o prazo improrrogável de 48 
(quarenta e oito) horas para nela anotar, especifica
mente, a data de admissão, o horário de trabalho e 
respectivos intervalos para alimentação e descanso, 
a remuneração e demais cQndiçõ~ pactuadas sob as 
penas cominadas neste capítulo. 

Art. 74. A empresa afixará em local visível 
quadro discriminativo do horãrio de trabalho dos 
~mpregados na_ confOrmidade de modelo exp~dido 
pelo Ministério do Trabalho. 

§ lY o-horãrio de trabalho será anotado no li
vro de registro de empregados e na __ carteira profis
sional com a indicação de acordos ou convenções 
coletivas porventura celebrados. 

§ 29 É obrigatória a anotação da hora de entra
da ao serviço e da de saída, bem como a dos interva
los para repouso ou alimentação. 

§ 39 A anotação de que cuida o parãgrafo ante
rior será feita mecanicamente, etn cartãO, cujo mo
delo será determinado pelo Ministro do Trabalho. 

§ 4Y Os estabelecímentos qUe tenham ·até cinco 
empregados poderão substituir as. anotações mecâ-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

níCãs pór mamiSCtitas, lançadas em livro, conforme 
modelo determinado pelo Ministério do Trabalho. 

§ 59 Sob pena de não constitúii' elemento pro
batório para a enlpresa, o cartão ou livro do ponto 
conterá a <itSSinatura do empregado ou, quando 
analfabeto, a respe~tiva impressão digitaL 

Art. 840. A reclamação poderã ser escrita ou 
verbal. 

§ 19 Sendo escrita, a reclamação deverã conter 
a designação do Juízo a quem é dirigida, a qualifi
cação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos 
da pretensão, o pedido, o valor da causa e o requeri
mento para a notificaÇão do reclamado. 

§ 2Y Sefldo verbal, a reclamação será red!,J.zida a 
termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escri
vão ou chefe de secretaria, observado, no que cou
ber o disposto no parágrafo anterior. 

§ 39 Tendo a reclamaÇão por objeto o paga
inento de remUn_eração e desejando o autor valer-se 
do p-rocedimento previsto nos p3.rãgrafos 39 e se
guintes do artigo- 841, será a inicial instruída com 
prova documental da relação empregatícia e do va
lor da remuneração pactuada. 

ArL 841. Recebida e protocolada a recla
mação, o escrivão ou chefe da secretaria, dentro de 
48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda via 

--.;__~da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando
o, ao mesmo tempo, para comparecer à audiência 
de julgamento, que serâ a primeira desimpedida de

-,- pois de cinco dias. 
§ J9 A notificação serã feita em registro postal 

com franquia. Se __ o reclamado c:_riarembaraços ao 
seu recebimento, ou não for encontrado, far-se-á a 
notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no 
que publicar o expediente forense e afixado na sede 
do Juízo. 

§ 29 O reclamante serã not.ificado no ato da 
- apresentação da reClamação ou na forma do pará

grafo anterior. 
§ J9 Quando a reclamação tiver por objeto, 

ainda que parcialmente, o pagamento de remune
ração e a audiência for desigriada em prazo superior 
a 8 (oito) dias, o reclamado, sob pena de revelia, de
verá, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer o pedido 
ou contestá-lo, por escrito. 

§ 49 A constestação referida no parágrafo pre
cedente, c:jue dfwerã ser instrUída, desde lOgo, com 
os documentos em que se fund,a, só poderá versar 
sobre pagamento, compensação ou falta não justifi-
Cidii aO serviçO. ' 

§ 5Y Recebida a constestação, o Juiz Presidente 
concederã vista ao reclamante pelo prazo de 5 (cin
co) dias proferindo a seguir a decisão final salvo se 
Julgar indispensável a produção de outras provas. 

§ 69 A sentença proferida na forma do artigo 
anteriOr, julgando procedente o pedido, serã ç~ecu
tada .. ex oficio", dela não cabendo nenhuffi recurso 
com efeitO suspensivo. Os emba,_rgos à execução, 
caso intérpostos, tampouco terão efeitO Susperisívo. 

. . - -
' ' ,., '• • • •O•-• •' •' • '-' • •'; • • '• • o • o ·-~~·• o • o • • 

Art. 659. 

X- Julgar as reclamações processadas segundo 
o ríto pre:visio- no~ parágrafos 3Y a' 69 do artigo 841." 

Art. 2Y O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de IS (quinze) dias. 

Art. 3Y Esta Lei entra em vigot na d_ata de sua publi
cação. 
- Art. 49 São revogãdas as disposições em con_trârio. 

Justificação 

As inúmeras reclamações trabalhistas que diuturna· 
mente são ajuizadas perante a Justiça competente visan

--do o pagamento de salários retidos estão a merecer trat3.-
_l!lento processual específico. A remuneração ê, de regra, 
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a 1!nica fonte de sustento do empregado e nada justifica 
q~e seja compelido a aguardar meses ou mesmo anos 
para receber o que lhe é devido. Não pode haver compla
cência com a empresa que, locupletando-se do trabalho 
alheio, Qega a respectiva contraprestação. 

O projeto ora apresentado cria procedimento especial 
S!Uuário para as ações versando, total_ou parcialmente, 
sobre rrniuneração não paga. PretendeRse dar ao sa.Iãrio 
força de Crédlto líquido e certo. Assim é que a inicial de
verã ser instruída com os_ correspondentes elementos 
prObatórios (documento _qu~ prove a existência de re
lação -empregatícia e o valor dã remuneraÇão). Designa
da a audiência de -instrução e julgamento para data pos
terior .a? (oito) diaS, o que é a regra dado o congestiona
mento .das Juntas, deverá o reclamadO satisfazer o pedi
do ou contestá-lo, fundamentalmente, no prazo de 5 
(cinco) dias. CircurisCreve-se o âmbito da resposta do réu 
a três hipóteses: prova do pagamento, compensação ou 
ocorrência de falta não justificada ao serviço. Não ha
vendo, a jUizo dO Presidente, necessidade de produção de 
OiitfaS Pfõva5~ será "pro latada, de imediato, a sentença de 
mérito que deverá ser executada "ex oficio". Com a fi
nalidade de impossíbilitar manobras recursais protela
tóriaS, fica estabelecido que o apelo acaso impetrado não 
ter_á efeito suspensivo, nem lnesmo na fase executória. 

São introduzidas alg_umas alterações tanto na parte da 
CLT que disciplina a "carteira de trabalho" como na
quela que díspõe sobre o controle do horário de serviça. 
Da carteira passa a constar obrigatoriamente os perío
dos de trabalho e descanso. Exige-se da empresa, por ou
tro, lado, a manutenção de sistema de controle mecânico 
ou grãfico das entradas e saídas dos emprçgados. Em 
qualquer hipótese, o caftão. ou lívro de ponto deverã 
conter a assinatura ou a impressão digital do assalariado 
de- forina --a 'impossíbiliÍar expedientes fraudulentas. 

Finalmente, atribuiR"Se ao Juiz Presidente, e não à Jun
ta, competência para julgar as causas processadas segun-

- do esta processualística. Acreditamos que a medida per
mitirã imprimir maior celeridade à demanda com__o de 
resto já é o caso em relação à execução dos julgados tra
balhistas. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1983.- Itamar Fran
co. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
~ CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

SEÇÃO IV 
Das anotações (8} 

Art. 129. A Carteira de Trabalho e Previdência So
cial será obrigatoriamente apresentada, contra recibo, 
pelo-empregado à empresa que o admitir, a qual terá o 
prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para 
nela anotar, especificamente, a data de admí$são, a re
muneração e condições especiais se houver, sob as penas 
cominadas neste Capítulo. (9) 

Do quadro de horári() 

. Art. 74. O hoiár_ió dO trabalho constará de quadro, 
oríánizado conformi modelo expedido pelo MiniStro· do 
Trabalho, e afixado em lugar bem visível. Esse qu3dro 
serã discriminativo no caso de n~o ser o horãrio único 
para todos os empregados de uma mesma scção ou tur
ma. 

§ 19 O horãrio de trabalho serâ anotado em registro 
de empregados com a indicação de a_c_ordos ou·contratos 
coletivos porventura celebrados. 

§ 29 Para os estabelecimentQs de mais de dez empre
gados, serã obrigatória a anotação da hora de entrada e 
saída, em registras mecânicos, ou não, devendo ser assi
nalados os intervalos para repouso. 

§ 39. Se o trabalho for executado fora do estabeleci-, 
m~nto, o horãrio- dos empregados constarã, explicita-
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mente, de ficha ou papeleta em seu poder, sem prejuízo 
do que dispõe o § 1~> deste ai-tigo. 

Art. 840. A reclamação poderã ser escrita ou verbal. 
§ 11' Sendo escrita, a reclamação deverá conter a de

signação do Presidente da Junta, ou do juiz de DireitO~ a 
quem for dirigida, ã. qualificaçãO do reclamante e da-re: 
clamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o 
dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou 
de seu representante. 

§ 29 Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, 
em duas vias datadas e assin-adas pelo-escrivão Ou chefe 
de secretaria, observado, nO -que -couber, o disposto no 
parágrafo anterior. 

Art. 841. Recebida e protocolada a reclamação, o 
escrivão ou chefe de secretaria, dentro de48 horas, reme
terá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclama
do, notificando-o, ao mesmo teritpo, para comparecer à 
audiência de julgamento, que será a prhnei_ra desimpedi
da, depois de cinco dias. 

§ 19 A notificação será feita eiil registro postal com 
franquia. Se o reclamado cria'r embaraçoS ao seU recebi
mento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por 
edital, inserto no jornal oflcia_l ou no que publicar o ex
pediente forense, ou, na falta, afixado 'na sede da Junta 
ou Jufzo. 

§ 29 O reclamante será notificado no a.to da apresen
tação da reclamação ou na forma do pàrãgr"afo a-nteiior. 

Art. 659. CQrilpetem privativamerite aos presidentes 
das Juntas além das que lhes forem conferidas neste 
Título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atri-
buições: · ~- -- --

I. presidir às audiências das Juntas; 

II -executar as suas próprias decisões, as proferidas 
pela Junta e aquelas cuja execução lhes ror deprecada; 

III- dar posse aos vogais nomeados pani a Junt:i,-aO 
chefe de Secretaria e aos demais funcionái'los da Secret.i
ria; 

IV- convocar os suplentes dos vogais, no impedi
mento destes; 

V- representar ao presidente do Tribunal Regional 
da respectiva jurisdiçã-o, no caSo defalta de qualquer vo
gal a três reuniões consecutivas, sem motivo JUStifictiôo, 
para os fins do art. 727; 

VI- despachar os recursos interpostos pelas partes 
fundamentando a decisão recorrida antes da remessa ao 
Tribunal Regional, -ou submetendo-os à decisão da Jun-
ta, no caso do art. 894; --=- -

VII- assinar as folhas de pagamento--dos membros e 
funcionários da Juntil.; -- -- - -

VIII- apresentar ao presidente do Tribuna( Regio
nal, até 15 de fevereiro de 'cáda-ãnO, ô relatódci·d-Õs tra
ba!hos do ano anterior; 

IX- conceder medida limiilar;- até decisão firial do 
processo, em reclamações trabalhistas que visem a tor
nar sem efeito transferência diSciPiiriada -pefos parágra
fos do artigo 469 desta Consolidação. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legis
lação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• !50, DE I983 

Nacional de Preços ao Consumidor, variando o fa_
tor de aplicação na forma desta lei. 

Nt,._29 -~·,·····-·-··:········-········•···· 

§ li' Para os fins áeste artigo, o Poder Executi
vo publicará, mensalmente, a variação do Indice 
Nacional de Preços ao Consumidor, ocorrida nos 
três (3) meses anteriores. 

"Arf. 41' 

§ 2Y Os empregados que não estejam incluídos 
numa Q~s hipóteses do parágrafo anterior terão 
c_Omo data-base a data de seu último reajustamento 
de salário ou, na falta desta, a data de início de Vi
gência 'de seu _contrato de trabalho." 

Art. 29. Esta tei entrará em vigor na data de sua 
publicaçãO. -

Art. 39 Revogam-se as dfsposiçÕeS ein cOtltrário. 

Justificação 

As modificações aqui pregonizadas aO textO- da Lei n9 
6.70"8, d6-30 de outubro de 1979, particularmente as dos 
arts. 1 <:>e 29, que reduzem o prazo da correção automáti
ca dos salários, de seis (6) para três (3) meses, são uma 
necessidade inadiável, segundo o SENALBA - MG, 
com vtstas a não permitir os efeitos da corrosão inflacio
nária sobre os reajustamentos salariais. 

AÕ mesmo Estado - lembra o SENALBA- MG -
a que cabe o dever de estabelecer um salãrio-míriimO (vi
tal e familiar), impõe~se taJILbém a responsabilidade de 
trilpedir o aVTifat'nento do salário, por qualquer forma. E, 
como a sistemática de reajustamentos semestrais da Lei 
6.708/79 não está podendo evitir tal aviltamento, em fa
ce, justament~. da inflação, urge reduzir o referido pra
zo. 

Aproveita-se a oportunidade, outrossim, para excluir 
do texto_ do§_ 2~> do art. 49, da m_esma Lei 6.708, a expres
são '"'"seu último aumento", que ê inteiramente dispensâ
_veis, sobre_ ritostra(:-Se _obscura_ e_ _i:s~ar ocasiOMmdo pre
-juÍ~os e delongas. ~- -

SaJa d_ªs Sessões. 6 de junho de 1983. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.708. DE 30 DE OUTUBRO PE 1979 

Dispõe sobre a correçào automática dos salários, 
modifica a política salarial e dá outras providências. 

Art. }9 o· valOr monetário dos s31ãrios serã corrigi
do, semestralmente, de acordo com o Indice de Preços ao 
Con_sumidor, variando o fator de aplicação na forma 
desta Lei. 
_A~t. 29 A c_orreç.ão efetuar-se-á segundo a diversida

de das faixas salariais e cumulativamente, abservandos 
õS- seguintes critérioS: --
1-até três vezes o valor do maior salãrio mínimo, 

multiplicando-se o salário ajustado por um fator corres
_p<?_ndente a 1.1 da variação semestral do lndice Nacional 

de Preços ao Consumidor; 
II- de três salários mínimos aplicar-sC:á, até o limite 

do inciso ant'erior, a regra nele contida e, no que exece
der, o fato r l.OO; 4 'Rcduz o prazo da correção automática dos sa

lários, da Lei n<:>6.708, de 30 de outubro de 1979, e dá III- acima de dez salários mínirllos aplícar-se-ão, as 
regras dos incisos anteriores até os. respectivos !imites e, 

----~_no _que exceder, o fator 0.8. 
outr.as providências." 

§ 1 Y Para os fins deste ·artigo, o Poder Executivo 
publicará, mensalmente, a variação do Indice Nacional 
de Preços ao Consumidor, ocorrida nos s_eis_meses ante
riores. 

O Corigiesso Nacional decreta: 

Art. I~' Introduzam-se na Lei n~' 6.708, de 30-de ou
tubro de 1979, as seguintes alterações: 

''Art._l9_ O valor monetáiiO do salâiíOs-Seiá 
corrigiáõ, trimestralme-nte, de aco-rdo como _ _Q lndice. 

§ 2~' O Poder Executivo colocará à disposição de 
_Justiça do Trabalho e das Entidades Sindicais os elemen-
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tos básicos utilizados para a fixação do f ndice Nacion-al 
de Preços ao Consumidor; 

Art. 49 A contagem de tempo para fins de correção 
salarial será feita a partir da data-base da categoria pro
fissional. 

§ 19 Entende-se data-base, para fins desta Lei, a data 
de início de vigência de acordo ou convenção coletiva, 
ou sentença normativa. 

§ 2~> Os empregados que não _estejam-incluídos numa 
, das hipóteses do parágrafo anterior terão como data

base a data de seu último aumento ou reajustamento de 
salário, ou na falta desta, a data de índice de vigência de 
seu contrato de trabalho. 

(Às Comissões de Constituição ·e Justiça e deLe
gislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os projetes li
dos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes .. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cava(
. ca~te, para uma Comunicação. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Para uma 
breve colrmnicação.)- sr. Pr-eSidente e Srs. Senadores: 

O Estado de S. Paulo de ontem publica declarações 
que o Ministro Mário PaCini fizera em São Paulo no dia 
ante:rior. De~l~rações essas que passo a ler, segundo a 
nota do O Estado de S. Paulo, a fim dt:: que conste dos 
Anais desta Casa. 

"MENTIU-SE DEMAIS NO PAIS" 

''0 País chegou ao inadimplemento por esconder 
essa verdade do povo. Já se mentiu demais. Por isso, 
a solução, daqui para a frente, será fazer uma cam
panha nacional de solidariedade, _de esclarecimento 
e de diálogo". Essa afirmação foi feita ontem, na 
sede da Federação do Comércio do Estado de São 
Paulo (FECESP), pelo Presidente do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Mário Pacirii. Para ele, a 
solução da crise em que o País se encontra passa, ne
cesSariamente, -pelo diálogo e pelo entendimento en
tre todos os setores da sociedade brasileira. 

Sobre a necessidade de controlar as estatais, Pa
cini lembrou que "levamos seis décadas criando es
tatais e não será em dois ou três anos que a iniciati
va privada poderá reverter esse processo". Em sua 
opinião, o -Governo quis ser empresário, mas não se 
preparou adequadamente para isso. Agora, para fis
calizar a expansão das estatais, é preciso, segundo 
ele, deflnir~e um código de ética e haver uma firme 
atuação do Congresso Nacional. 

O Si. Itamar Franco- V. Ex~ permite um aparte'? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Esta a nota e, a se
guir, o meu próprio comentâfh a seu respeito. Como 
mezinha para a solução da crise nacional, é preciso erra
dicar a mentira do País. 

Concedo o aparte. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• praticamente retirou o 
meu aparte, Senador Luiz Cavalcante. Primeiro, a figura 
de Mário Pacini, mineiro dos mais ilustres, excelente fi
gura, e que hoje preside o nosso Tribunal de Contas da 
União. Eu exatamente me referia à pressão de S. Ex• 
quando ele disse: ~·mentiu-se", Eu acho que nós conti
nuamos a assistir no País a diversas mentiras. ~ claro 
que, em relação às empresas estatais, eu tenho uma po
siçãO bastante definida. Mas o fato é que se continua 
mentindo, continua-se tentando esbulhar a vontade po
pular. V. Ex' tem razão. Veja, Senador Luiz Cavalcante, 
que não Sõ se mente ao País.; ontem, nós assistimos a um 
Deputado do Partido de V. Ex• falar até em golpe. Veja 
V. Ex• que, nesta altura do avanço político brasileiro, 
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um Deputado de expressão do PDS fala em golpe, Que 
golpe, Ex•? Só se é, realmente, mais um golpe da m~nti
ra, a que se refere V. Ex• 

O SR._ LlTIZ CAVALCANTE - Eminente Senador 
Itamar Franco, este julgamento do MiniStroo Mário Paci-:_ 
ni- para aproveitar uma expressão de V. Ex•- a meu 
ver, tem o sabor de golpe, golpe no sentido de conde~ 
nação. Partindo de quem parte, o Presidente do órgão 
máximo de fiscalização de:_ contas do País, essas decla
rações do Ministro Mãrio Pacini representam uma for
mal e total condenação àqueles que dirígein a vida eco;; 
nômica nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Um pouco surpreendido, mas de qualquer fotma con
tinuareí na linha de raciocíriiO- do Senador Luiz Caval
cante, nessa tentativa, que vemos hoje, de tentar enganar 
e tentar mistificar, Sr. Presidente. 

Ainda ontem ouvíamos o Senador Fernando Henri
que Cardoso, falando em nome do nosso Partido, em 
resposta ao Senador Roberto Campos. Fui voto vencido, 
Sr. Presidente, porque entendia que a Liderança do nos
so Partido não deveria responder ao Senador Roberto 
Campos. Deveria responder, sim, quando fosse o caso, à 
Liderança do Partido do Goveino. Responder, por 
exemplo, ao Vice-Líder José Lins, aõ ViCi:-Líder Virgflio 
Tãvora, bem afeitos à ordem eco-oômica deste Pars, por
que entendo_ que o Senador Roberto Campos, salvo me
lhor juízo, e respeitosamente, continua enclausurado nas 
suas velhas idéias, nas suas velhas teses, inclusive aquelas 
teses que não correspondem aos anseios, hoje, do povo 
brasileiro, Sr. Presidente. Quando vi S. Ex•, por exem
plo, se referir, e lamentavelmente, à sua doença e indicar 
os remédios que lhe foram aplícado.S;-exaltando essa in
dústria farmacêutica Qiie aí estã;·recorâo-me Sr. Presi
dente, que essa indústria farmacêutiCa exaltada pelo 
nobre Senador Roberto CampOS está, hoje, em mais ~de 
90% nas mãos de empresas multinacionais. 

E é interessante, Sr. Presidente, é que se levou muito. 
pouco a sério a fala do Senhor Presidente da República, 
num dos seus últimos programas, "O Povo e o eresiden
te", quando é o próprio Presidente da República que fala 
que não pode contemporizar com essa ·ordem que aí es~á. 
E ainda ontem se referia o nobre Senador Fernando 
Henrique CardQSO"-ª uma possível ruptura da ordem S9-

cial. Poderia parecer um exagero de S. Ex• _ao falar, nesta 
altura, nessa ordem social injusta que ai está. E seria 
muito fácil um Senador da Oposição, Sr. Presidente, de
talhar a ordem econômica injusta a que este Pais assiste. 
E ainda há pouco ouvimos essa figura de independência 
que é o Senador Lui:z Cavalcante se referir à mistificação 
que estã na nossa maneira de proceder e no nosso cha
mado modelo econômico e soc_ial,_Mas é o próprio Presi
dente da República que diz: "Não há mais como con
temporizar". 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores. se o Presidente da 
República não pode contemporizar, quem é que pode 
contemporizar com essa ordem? Possivehm;nte o povo já 
não poderá também contemporizar. Se a expressão má
xima da Nação que é o Senhor Presidente da República, 
que assiste aí ao nosso endividamento interno e externo, 
assiste a uma inflação galopante, se ele que comanda esse 
processo, se ele que pode alterar as linhas no seu sentido 
econômico e social, se sente incapaz, fica a pergunta no 
ar: quem poderá fazer? Os Srs_. Senadores, os Srs. Depu
tados, a sociedade_ brasileira, que está afastada completa
mente do processo de evolução do Brasil? 

O Sr. Luiz Cavalcante - V, Ex'" permite, eminente co
lega? 

DIARIO DOCONQRe!SO NACIO~AL (Seção II) 

O_SR_. ITA\YlAR FRAN~O- Com muito prazer, Se-
nador Lu~ Cavalcante. - --- -

O Sr. Lui:z Cavalcante - Pena é que o Presidente da 
-República, ao empregar o verbo contemporizar, não te

nha dito: "Não se pode majs contemporizar com os que 
vêm conduzindo a política económica do País". 1: a frase 
que- faltou aí. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente, riobre Se
nador, ~u concordo com V. Ex• se ele, e é preciso repetir 
e iornar-_se enfático,--não qu-er contenipotiiàn!orfi"essa 

-ordem que aí está, que, no nOsso entendimento, é uma 
orderil injusta, por que não substituir, pelo menos como 
um renascer de esperanças do povo brasileirO, Os Minis-
trQS_da área e_conômica? -

Eu tenho para mim, Senador Luiz Cavalcante, que 
- nãO basta apenas afastar os Ministros da área econômi

ça. Eu acho que nós temos de romper a estrutura de po
~der que aí está, e nós queremoS rompê-la democratica
mente, rompê-la via eleições diretas para Presidente da 
República. E veja, nobre Senador Luiz Cavalcante, e no 
aparte que dei há pouco V. Ex•, referi-me ao caso, quan
do_ um Deputado da expressão do Deputado pernambu
cano fala em golpe, e para evitar-se esse golpe- e isto é 
O (}tie causa uma certa eStupefação a lodos nós, se passa, 
às pieSsas, -uma lista de apoio, a Sua Excelência o Presi
dente da República fica-se pensando, fica-se meditando, 
h.ã··a.eritro de nós uma cêrta- perplexidã.di se essas coisas 
ieillirieflt6. estão-se paSSaÕ.do dr!ntro dCi--ii.oSso Brasil. 
Num Brasil que vé avançar o seu processo de desenvolvi
mento com as maiores dificuldades, hoje atrelado a uma 
ordem interr_J.acional que aí está. E esta reflexão, nobre 
Senaôor Luiz CiVa.JCante, é quC nos leva a pergUntai' e 
inquirir, dentro da ordem de idéias de V, Ex•: por Quê? 
QUãl é o motivo? O Qüe que impede o Senhor Presidente 
da República, e nem dígamos da ordem política, mas da 
Oi'dcm econômic~ce social da Nação, de agir? A todo ins
tante nós estamos vendo o G_overno sem os seus rumos 
definidos: uma hora em relação aos mutuários do Banco 
Nacional da Habitação, outra hora é o Governo que bai

-xa--um pacote e de repente já se fala em outro pacote~ 
ao que parece toda semana teremos um novo outro pa
cote neste País, pois ·na segunda-feira próximã, parece
me, virá outro-e áí vem outra causa de perplexidade, não 
do Senador da Oposição, não do representante de Minas 
Gerais, qüãndo vi, ontem, o Mini.Sfio do Trabalho-
inlagina V. Ex', o Sr. Ministro do Trabalho, um alta fi~ 
gura do primeiro escalão da República dizer que poderia 
falar nada sobre se vão retirar ou não alguns influxos_ do 
lndice Nacional de Preços do Consumidor, porque ele, 
~inistro do Trabalho não está a par desta situação. Ve
ja, Sr. Senador, se o Ministro do Trabalho não conhece o 

- que vai-se passar, se o Ministro do Trabalho desconhece 
o novo "pacote" econômico e não sabe qual a alteração 
que vai se proceder ou não na famosa desindexação, nós 
voltamos a perguntar, Sr. Presidente e Srs._ Senadores: 
qu~m é que sabe? O que que está acontecendo _com o 
nossÕ Brasil? Haverá golpe? Que golpe é esse? Setia o 
golpe da mentira, exposto pelo Senador Lu~ Cavalcante 
e abordado pelo Ministro Mário Pacini, ou é um golpe 
de verdade? Ou serã que esse golpe foi ~bortado? E se o 
foi através dessa lista, muito bem. Temos até que saudar 
o PDS, que encontrou uma fórmula diferente para apaw 
rar os golpes de Estado através de uma lista de adesão a 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República. Mas 
aqui eu já abordei: não vi nenhuma lista, por exemplo, 
de apoio à reeleição presidencial. E volto afirmar o que 
já disse desta tribuna: quem hoje não quer a reeleição 
presidencial, quem não mais quer ver o Presidente Fi
gueiredo governando este_ País é o seu Partido - é o 
PDS que não quer mais o Presidente F(gueiredo à frente 
da administração do País. Porque, se não querem a ree
leição, se querem manter o sistema que aí está - num 
ColégiO Eleitoral ilegítimo, no nosso eritendimento, por 
que, Sr. Presidente, não aceitar as eleições diretas para 
Pregid~nte da _República_? ?sse é o ou_tro mistério que cer
ca hojC: a represeri.taçã"o-govefnista, particularmente are-

presentação governista do Senado da República. Há, de 
repC!lte, uina lis"t<i de apoio ao Senhor Presidente da Re
pública. l::m Minas Ger'ais; Sr. Presidente, costumamoS 
dizer que "debaixo desse angu há alguma carne". Tem 
que haver algum motivo para se apressar esta lista de 
apoio aO 5eti.hor Presidente da República, que nem pre
cisaria. Sua Excelência-deve ter o apoio do seu Partido_~ 
todo instante-: Serã-qiie esse golpe anünciado pelo Depu
tado pernambucano é porque se teme a eleição do ex
Governador de São Paulo, Deputado Paulo Maluf? Será 
possível, Sr. Presidente. Será que já estamos a esta altu
ra, tào longe da escolha Presidencial, será que já se ima
gina um golpe de EstadO para impedir que esse cidadãO 
chegue sequer ao Co_légío Eleitoral? São indagações, Sr. 
Presidente, que vêm a nossa m~nte e que são motivo de 
preocupação _da classe política brasileira. 

O Sr. Virgílio Távora- Permíte-me V. Ex' um apar
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouço com Jnuito pra
zer o eminente Senador Virgflio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, ouvimos 
tanto falar, diremos, nas divergências, para não empre
gar um termo maior, nas dissensões que existem dentro 
do Partido de V. Ex:, dos choques de opiniões, aliãs, de
mocráticas, a nosso ver, mas, ao que me consta, nenhum 
de nós aqui da Maioria Veio procurar dar interpretação, 
fazendo exegese sobre o que existe de bem ou de mal, em 
clima político, dentro do Partido de V. Ex•. Hoje, com 
grande desvanecimento de nossa parte, vemos V. Ext se 
até com procedimentos administrativos e políticOs do 
partido que é: a Maioria nesta Casa. Eminente Senador, 
nós poderíamos talvez chegar a resultados muito melho
res desculpe-nos a observação - se cuidássemos muito 
bem de nossa Casa e os senhores também cuidassem 
muito bem da sua, que-apagassem os ressentimentos en
tre Senadores e GovernaQ.ores~ entre Govànadores entre 
si; entre Deputados e alguns dos Governadores de seu 
Partido. Cada qual cuidando da sua Casa - desculpe
nos a afirmativa nós andaríamos muito melhor do que ir 
at-râ:(de supostas perti.J.fóações de ordem p6blica, pOrque 
os representantes do PDS, numa complementação-a utna 
delegação_ de poderes, que havia sido dada pela direção 
da agremiação partidária a que pertence Sua Excelência 
o Senhox Presidente da Repúb_!ica, houve~am por bem 
ratifiCá-la de maneira a mais expressa, para que dúvidã 
não houvesse a respeito. Acho, eminente Senador, que 
com o procedimento sugerido, talvez pudéssemos ir mui
to mais lorige, até à de_cantada aber~ura que todos nós, 
por ela, em prosa, verso, sempre estamos aqui a clamar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, Senador Virgílio 
Távora, como é bom discutir com um homem "civilizado, 
respeitOSO, cfU:e jogou suas farpas, e elas a mim realmente 
podem atingir. O Senado não desconhece mi_nha posiç_ã9 
coíifrária ao Goveffiãdor do- meu Estãdo. Fizemos cam
panha ao seu lado, juntamos os_ nossos Partidos e, com a 
maior lealdade, lutei peta sua ·eleição como Governador 
de Minas Gerais. S. Ex~, hoje, tomou outro rumo, tem 
outro norte que não é o meu norte., e já expliquei, aqui, 
porquê disso. 

Veja V. Ex• que o problema não é o de analisar. O nos
so Partido não se cansa de dizer, e continuo insistindo, o 
nossO PartidO~, lament3.velmente, oi.t [elizmente, é ·uma 
frente. Temos que reconhecer isso, Acho que essa frente 
terá que se recompor mais adiaõ.te, e este, sim, é um 
problema bastante de economia interna. 

Quanto ao aparte de V. -Ex,, nobre Senador Virgílio 
Távora- ainda há pouco, antes de V. Ex• chegar, eu atê 
o- etciSJ.ãVa dizendo que fui ontem contra a presença do 
Sena<lor Fernando Henfique Cardoso para que respon
desse diretamente ao Senador Roberto Campos; acho 
que ã Liderança do PMDB não deveria ter respondido 
ao &itãdor Robeito Campos~ Teria sim, que i'esporider a 
v. __ Ex•, ao Sr. S~nador José ~ins ou à própria L.ideran_ça 
do- PDS mas, p-ãfti.CU.Iarltlente, a V. Ex• e ao Senadot Jo-
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sé Lins, que são os homens mais afeitos à Economia, dão 
números, não ficam nas frases vazias, nas frases isoladas, 
apenas no texto bonito. 

Agora, por que estamos, aqui, hoje, nos referindo ao 
partido de V. Ex•, ao apoio presidc.ncW'?. ~o p,ergupta~ 
mos nada. Achamos até que é normal o apoio do Partido 
do Governo a Sua Excelência o "Senhor Presidente da 
República. O que temos a estranhar- talvez V. Ex• não 
se encontrava no plenário- é quando o ilustre Deputa~ 
do pernambucano fala em golpe, e quando se fala em 
golpe, V. Ex• vaT ine permitir, o problema extrapola a 
minha Casa, extrapola a Casa de V. Ex• 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO.- Ouço, com muito pra
zer, o aparte de V. Ex• 

O Sr_. Gastão Müller- Nobre Senador Itamar Fran
co, ouvindo o nobre Senador Virgílio Tãvora, indiscuti
velmente urna inteligência a serViço ao Senado e dO Bra
sil, lembrei-me, ontem, da palavra potente, em todos os 
sentidos, pela inteligência e pela voz, do Senador Ader
bal Jurema, que dizia em alto e bom som, no seu sotaque 
p_ernambucano: "Nós somos o poder; Somos a maioria e 
somos o poder." Como nós que somos a Minoria, mas 
que somos também o povo brasileiro, não devemos estar 
preocupados com quem está no poder? O problema _de 
quem está no poder é problema de todos nós e, portanto, 
os problemas do PDS são, também, problemas nossos. 
Além disso, indiVidualmente, nós somos chamados de 
homens públicos. Por definiçãO, a nossa Vida pública es
tá sempre sob o foco da luz do interesse público. De 
modo que_ temos que dar satisfação, como políticos, 
como homens públicos, como partidárioS. A maioria 
tem que dar satisfação aos partidos minoritários e ao 
povo brasileiro que é grande maioria, que está ao nosso 
lado mas que ainda não pode se revelar através do voto 
direto na eleição para Presidente da República. Não se 
esqueçam de que V. Ex•s são a maioria, e Como maioria 
tem que dar satisfação às minorias. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Itama:r 
Franco; V. Ex~ permite um pequeno contra-aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Virgílio Távora·-.:._ -Apenas para dizer que a 
Maioria é --estamos absolutamente _convencidos -
obrigada a dar satisfação das suas ações, dos seus atos, 
quando exercitados em bem da comunidade, em bem de 
toda a nação brasileira. Agora, os atas interna corporis, 
de cada partido, a maioria, como também a minoria~ não 
deve excepcionar no procedimento, isto é, esseS atoS são 
interna corporis de absoluta capacidade e julgamento da!õ 
entidades que os realizam. Não vamos a(Jui, mais uma 
vez dizermos, entrar no mérito se a escolha de tal ou qual 
figura- aqui -não há nenhum-a alusão- por mais p~oe
minente que fosse, para chefiar, para ser !:der da Banca~ 
da da Oposição, fOi a mais ou menos acertada, como V. 
Ex•s aquf não nos fai'iáffi uma injúria de também julgar 
do acerto ou desacerto das indicações que faríamoS para 
nos representar, ou defender, ou relatar projetas de 
maior importância que interessasse à màiorra;-CõffiO -
também os atos, puramente partidários desta -maioria 
também são privativos do exame desta maioria, desde 
que não ultrapassem os limiteS partidários. ~o nosso ca
so. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgílio Távo
ra, assiste razão ao Senador Gastão MUller. 

O Sr. Virgt1io Távora- O problema é que este Países
tá dominado pela "sinistrose", o País está dominado por 
uma onda de boatos que, infelizmente, tem abrigo até 
nas consciências mais esclarecidas, nas mentes mais ele
vadas. 

O Sr. Pedro Simon - Ma_s o Presidente da República 
vai na televisão e diz que a situaçãO é praticameiüC:de ca-
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laffiidade, que todos têm que soffer, que a situação ~de 
apertura total, que. o sofrimento virá ·ainda em doses 
maio.:r:es para 'todo o Brasil! A "sinistrose" foi dada pelo 
Presidente da República, em programa de televisão, para 
todo o Brasil. Não houve palavra mais aflitiva, mais dra
mática, sobre a situação nacional, do que a oferecida 
pelo Presidente da República. Então o maior represen
tante da sinistrose, hoje, no Brasil, chama-se Presidente 
Figueiredo. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, o Lfder 
no Senado, que está falando, não se deixou impregnar 
por esse, digamos, arroubo, tão próprio dos filhos do 
Sul_,_principalmente, do filho do Sul que teve a Cavalaria 
por Arm~ de origem. Isso é lli!l arrol!-bo liter~rio. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Virgílio Tãvo~ 
ra, veja, Senador Pedro Simon, que ainda há pouco eu 
mostrav_a a gravidade da situação, e o Presidente_da Re~ 
pública falou, não agora, mas há poucos dias- eu estou 
repetindo - que não podia contemporizar com esta si
tuação. E eu ainda perguntei; se S. Ex~ nãO pode, quem é 
que pode? E S. Ex', eVidentemente, é que deveria aclarar 
à Nação. 

Agora, vem o Senador vem o Senador Virgílio TáVora, 
após o aparte, bastante ilustrativo, do Senador Gastão 
MUller, e diz que hã uma sinistrose. Essa sinistrose parte 
de quem? É a Oposição quem está lançando essa sinistro
se? Foi a Oposição que faloU eln golpe? b a Oposição 
que está fazendo uma lista apressada, ou não, de apoio 
ao Presidente da República? Isso é estranho. Não sei 
porquê, sinceramente, de se fazer uma lista para apoiar o 
Senhor Presidente da República. Nós sempre entende
mos, até antes dessa lista, que o Senhor Presidente da 
República teve esse apojo. Bastaria, Senador Virgílio Tá
vora, que o Líder do Governo, aqui, levantasse, e disses
se: "Nós aqui estanios p3ra apoiar a filosofia do Gover
no Figueiredo, Queremos até a sua reeleição.". Isso não 
falaria, porque o PDS não quer a reeleição do Presidente 
Figueiredo. O PDS quer outra gente que não o Presiden
te Figueiredo. Mas é preciso esse apoio, pelo menos até o 
fim do mandato presidencial. Mas esse apoio precisa Ser 
dado através de uma lista de assinaturas? Será que a pa
lavra do Líder não seria o suficiente? Ou será que há uma 
coisa tão grave? 

O Sr. Virgílio Távora- Com licença do Senador Pe
dro Simon, Verba volant. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Serespondessea V. Ex:• 
_com verso latino, V. Ex:• poderia dizer que eu estou esno

bando. Mas_ eu poderia dizer também: Cum ~bit itlius 
tristíssima ... , nobre Senador. Seria bem prudente a mi~ 
nha resposta a V. Ex~ 

Mas veja, nobre Senador Virgílio Távora, ... 

O Sr. Virgílio Távora- Está aí o que dá engenheiro 
falar em latim. (Risos.) O resto do plenário não gostou. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Fui obrigado a respon~ 
der a V. Ex• assim. Assistimos, hã poucos dias, um Sena
dor do partido de V. Ex • citar um humorista inglês, não 
procurou citar um humorista brasileiro. A Oposição, de 
vez em quando, tem que dar a sua esnobação, também. 

Antes de encerrar, vou ouvir o Senador· Gastão 
MUller. 

O Sr. Gastão Müller- Senador Itarilã.r FrancO, atra
vés de V. Ex•, por ordem inversa, eu chego ao Senador 
Virgílio TáVOra. O que quero dizer e insistir é que não 
nos cabe, nem a ninguém, interVir e opínãr Sobre a admi
-nistração interna do PDS, se a economia do PDS, que é 
natural que ele tenha, esteja no open ou na caderneta de 
poupança, se o PDS deve alugar a sua sede nas super
quadras do sul ou do norte. Isso não. Mas desde o mo
mento em que há interesse público, por definição, repito, 
há o interesse da minoria, também, representada aqui 
pelos Senadores. Não pode ser considerado assunto que 
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está acima de julgamento, de crítica e de comentário. Só 
isso que qtieria dizer ao Senador Virgíljo Távora, que~ o 
nosso ponto de viSta. 

-O Sr. Virgt1io Távora - Apenas poderia dizer, acei
tando essa ponte, ... 

O SR: ITAMAR FRANCO- Vamos admitir o bate
bola. 

O Sr. Virgílio Távora- .... que justamente, mais uma 
vez, estou voltando à Casa, depois de 4 anos de afasta
mento, desconhecendo a nobre Oposição. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Desconhecendo ou co
nhecendo? 

O Sr. Virgfli.o- Távora - Desconhecendo. A nobre 
Oposiçã-o que- eu conhecia era intemerata. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Era mais agressiva. 

O Sr. Virgílio Távora - ... sob o jugo do AI-5 não ti
nha dessas perturbações, a começar pelo nobre orador 
que hoje nos brinda com suas palavras, que era, sem lhe 
fazer e1ogio algum, um padrão de firmeza em tempos 
que nós poderíamos dizer nubilis. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, Senador Virgflio 
Távora, a situação não é mesmo para se levar em termos 
de brincadeira. 

O_ $r. Vjrgílfo Távora- V. Ex•, naquele tempo, apre~ 
sentava muito mais firmeza e era um tempo muitíssimo 
maiS difícil; não tinha essas dúvidas. 

O sR. ITAMAR FRANCO- v: Ex• disseque deixou 
o S~nªdo há quatro anos. É que o desencanto vai atin
gindo a todos nós, há um momento de cansaço-na vida 
pública. 

O Sr. Virgílio Távora- Não vá dizer agora como um 
vate, e permita-me citar um cearense: '-'As esperanças 
v.ão conosco à frente, e os deSencantos vão ficando 
atrás". 

OSR: ITAMAR FRANCO- Mas é isso, nobre Sena
dor, e é o que leva realmente à meditação. 

Eu comecei citando um Deputado pernambucano que 
fala em golpe, não sei porquê. Eu prefiro ficar com outro 
pernambucano, que é_ o Presidente do Congresso Nacio
nal, o nosso Senador Nilo Coelho. 

o sr: Virgílio T.ávora - DesCulpe-me interrompê-lo. 
Mas, quem foi que citOu essa questão do golpe? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Foi o D~putadoThales 
Ramalho, de Pernambuco. 

O Sr. Virgílio Távora- Ah! Permita-me, foi porque 
ele trouxe esse pessimismo quando veio da Oposição 
pãl-ã Õ-PDS ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quando V. Ex~ falou 
esse "Ah!'', eu esperava outra coisa. V. Ex• deu um ah! 

O Sr. Virgflio Távora - Já estâ explicado. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Então, está explicado 
porque é"_ o Deputado Thales Ramalho. 

O Sr. Virgílio Távora - Estã explicado porque é al
guém que veio da Oposição trazendo ainda esse temores 
que devem ser espantados da vida pública brasileira. 

O SR. ITAMAR FRANCO- --Agora eu estou preocu
pado, V. Ex• tem de esclarecer. Quer dizer que o Deputa
do Thales Ramalho hoje não tem significado na vida 
pública? 

O Sr. Virgílio Távora- Não é isso. Eu estava pergun
tando o porquê desse pessimismo. É porque S. Ex• tem 
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alguma coisa daquele pessimismo que caracterizava tan
to o procedimento da nobre Oposição. Mas aqui, com a 
nossa convivência, ele não terá mais d(:Sses pessimismos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgilio Távo
ra, vamos assim, objetivameritC,Talando de engenheiro 
para engenheiro. Há alguma coisa, Senador Virgílio Tá
vora? Há alguma coisa de golpe neste _ _?aís? Eu quero 
uma resposta objetiva. 

O Sr. VirgOio Távora - A última pessoa que poderia 
ouvir uma indagação desSas ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu tenho de perguntar 
a V. Ex~. 

O Sr. Virgílio Távora - Jamais de la vie. 

O SR. ITAMAR FRANCO --- Janj.ai:,. de: la viel 
Mas, Sr. Presidente e Srs. S_enadores, vou encerrar 

aqui as minhas c_onsiderações, que se iniciaram não s6 
através dessa expressão do Deputado pernambucano, 
mas, particularmente, com aparte que dei ao nobre Sena~ 
dor Luiz Cavalcante. Nós não podemos, Sr. Presidente, 
continuar nessa mistificação. 

É preciso que a Nação se_e_ncontre com a Naçã~. E-~la 
há de se encontrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quan~ 
do realmente todos os segmentos sociais desta Nação pu~ 
derem participar. A nossa expectativa, a nossa esperança 
e a nossa certeza é que vamo_s romper o ciclo que a[ está, 
vamos rompê-lo, como eu já disse, democraticamente, 
chegando às eleições diretas para a Presidência da Re
pública. Aí sim, Sr. Presidente, vamos alterar a ordem 
económica e a ordem sQcial por demais injusta nesta 
Nação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo apa
lavra ao nobre Senador José Ignácio. 

O SR. JOSE IGNÁCIO - Desisto da palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRFSIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das redações 
finais dQS Projetas de Resolução nvs 52 e 53, de 1983, e 
do Projeto de Resolução n9 73, de 1983. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. S~NADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice Michiles
Aloysio Chaves - Alexandre Costa - JáãO CaStelo -
Helvídio Nunes- Albano FTIIDCO- Amaral Furlan
Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santilto 
- Benedito Canelas -:- Roberto Campos - Álvaro 
Dias. 

O SR- PRESIPENTE (Aimir Pirifo)- Passa-se à 

O ROEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
692, de 1983, do Senador Aloysio Chaves, solicitan
do nos termos do arL 37J, alínea c do Regimento 
Interno, urgência para-a Mensagem n9llO, de 1983, 
requerendo autorização do Senado para que o Go
verno do DiStrito Federal possa contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 8.304.089.8~,00 (oito bi
lhões, trezentos e quatro milhões, oitenta e nove mil 
e oitocentos e vinte cruzeiros). 

Em votação o requerimento. _ . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Iíamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para en
caminhar a votação Sem revisã_o d_o orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a Casa conhece a_ minha_posição 
referente aos problemas do Distrito Federal. Sou um in-
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cansâvel defensor da representação popular para o Dis
tiito Federal 

Vejo aqui, Sr. Presidente, que o nobre Lrder, S~ador 
Aloysio Chaves, pede regime de urgência para a Mensa
gem n9 110, de 198_3, do Governo do Distrito Federal 
para contratar operação de crédito ·no valor dç Cr$ 
8.304.089.820,00 e destinado á Construção da Estação de 
Tratamento de Água do Sistema do Rio Descoberto; 

_ execução de redes coletoras e ligações prediais de esgotos 
sanitáiios na Ceilândia e execução do sistema de esgotos 
sanitários da cidade Satéiit_e de Brazlândia. 

Sr. Presidente, ninguém é contra a que realmente se 
processe a construção da estação de tratamento do rio 
Descoberto nem a execução do sistema de esgoto. O que 

..,--- se-questi_ona, e continuo questionando, Sr. Presidente, é 
a pressa que se quer dar a esse projeto do Governo do 
Distrito Federal, porque não posso crer que projeto de 
uma estação de tratamento, de execução do sistema de 
esgoto sanitário para algumas cidades satélites tenha 
sido definido à últinia hora. b assun!o que deve merecer 
uma maior meditação, um maior estudo da ComissãO do 
Distrito Federal. 

Portanto,_ se o S.!:nado Federal aprovar, e sobretudo 
aprovar de acordo com a alínea c do art. 371 do Regi-

-- irletlto TriterriO, eSse reqüerimento de urgência, esse gran
de debate que deverá haver na comissão própria, hoje, 
. do Senado da República não se dará, porque a Comissão 
do Distrito Federal que atualmente tem à frente o ilustre 
Senador Alexandre Costa, por sinal um engenheiro, po
deria melhor detalhar, verificar a aplicação desses oito 
bilhõeS de .crU~eiros, que significariam, agora, assim, 
numa linguagem popular quatro Zicos. E nós vamos dis-

-cutir quatros Zicos de repente, assim, Sr. Presidente, oito 
_ bilhões de cruzeiros. -v. Ex• me desculpe o referencial, 

mas é qUe eu vim agora para o Senado, Sr. Presidente, 
'-põderia ter dado outros referenciais, mas houve Um 

branco comigo, porque eu vinha discutindo, agora, com 
o· motoriSta, que é um flamenguista inchado, o problema 
da venda do Zico ... 

Mas, veja, Sr. Presidente, voltando ao assunto: nós 
não podemos aprovar este requerimento de urgência. A 
Comissão do Distrito Federal deve meditar, deve exami
nar, deve· VC:rificar in foco a necessidade dessa estação de 
tratamento, verificar o problema de Brazlândia, da Cei
lândia. A matéria é muito importnate para Ser_ votada 

_num regime de Urgência pelo Senã.do da República, por
que, volto à minha assertiva inicial, não creio qUe o Go
vernador do Distrito -Federal, que é um homem respon
sável, apenas de última hora tivesse esse projeto e esse 

_projetas só agora aprovado pelo seu departamento técni
co e, neste instante, neste momento, poderia o Senado 
estar apreciando. 

t um erro, Sr. Presidente, que vamos cometer, e atê o 
fim do meu mãndato vou continuar irisistindo que nós 
não temos estrutura adequada para examinar projeto 

des~-ª- natur,eza. 

Nós, Senadores de outros Estados, por maior sensibi
lidade que tenhamos no tJ::a~~unento dos problemas do 
Distrito F~eral, isto aqui deveria caber a uma As
sembléia Legislativa, aos representantes brasilienses por
que nos faltam estrutura adequada, conhecimento e 
sobretudo, Sr. Presidente, tempo material para deixar 
outros assuntos do Senado da República para detalhar
mos, como é o casó e como deveria ser, problemas ati
nentes ao Governo do Distrit.o Federal. 

Portanto-, Sr. Piesidente, vou votar c;ón_tra esse reque-
rimenlo de urgência. NãO- contra as obras em si mesmas, 
mas é-que gostãria que-elas fossem analisadas convenien
temente pela comissão do Distrito Federal que, inclusi· 
V e, poderia conv6Cãr Os "téCnicOs do GoVerno do Distrito 
Federal. (Muito bem!) 

O Sr. José Lins --Sr. Preside_nte, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa
lavra _ao nobre Se~ad~ José Lins, para encaminhar avo
tação. 
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O SR. JOS!t UNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO QRADOR. 
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRFSIDENTE (Almir Pinto) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aProvam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Eresidente, antes que V. Ex• prossiga 
me perdoe a interrupção, mas é necessária - se houve 
acordo entre as Lideranças, não vou pedir verificação de 
qUorum, mas, se não houve, solicitarei a verificaÇão de 
qUorum. Portanto, gostaria de saber .da Presidência do 
Senado se houve acordo entre a Liderança do PDS e a do 
meu Partido e, se houve, terei que respeitar a decisão 
partidária, se bem que contrário a ela. 

O SR. PRESID_ENTE (Almir Pinto) - A Presidência, 
pessoalmente, infOrma a V. Ex• que ê uma Presidência 
eventual. A ela não foi dada nenhuma noticia sobre 
acordo ou não de Lideranças, só se foi ao Presidente titu~ 
lar. 

O SR. JOS!t LINS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SENA PUBLICADO POSTERIORMENTE . 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordein. Sem revisão 
do orador.) -_Sr. Preside!_lte, a palavra do Senador José 
Lins é suficiente para mim. Entendo que houve o acordo 
entre as Lideranças. Deixarei então de pedir a devida ve
rifiCação de quorum, mas, lamentando que esse entendi
mento_ tenha sido fei~o entre o meu Partido e o Partido 
do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Alrilir Pinto)- Aprovado o 
requerimento. 

Aprovado o requeriinento, a Mensagem n' 110, de 
1983, serâ incluída na Ordem do Dia, na quarta sessão 
ordinária subseqüente, nos termos do art. 380, inciso II, 
do Regimento Interno. 

O SR. ~Pil.I;;SIDEJIITE (Aimir Pinto) -Item 2: 

Votação, em turno único do Requerimento nv 
693, de 1983, do Senador Aloysio Chay(:s, solicitan
do; nos termos do út. 371, alínea .. c" do Regimento 
Interno, urgênCia -para o Projeto de Lei da Câmara 
nv 7, de 1983 (n9 80(83, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que alte-
ra a composição e a organização interna dos Tribu
nais Regionais do Trabalho que menciona, cria Car
gos, e dâ outras provedências. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Câma

ra n9 7,~de 1983, será incluído na Ordem do Dia da quar
ta sessão ordináriã subseqUente, nos termos do art. 380, 
II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Item 3: 

_ __ Di~cussào, em ~urna único, do Projeto de Lei da 
Câmara nv-62, de- 1981 (nV 422/79, na origem), que 
altera a redação da alínea "f' do art. 482, da Conso
lidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES,sob n•s 540 a 542, de 1983, das 
Comissões: 

-de- Legislação Social, tv pronunciamento: soli
citarido seja a matéria examinada, previamente, pela 
Comissão de Constituição e Justiça; 2' pronuncia· 
mento: favoráVel; e 

-de- Constituiçilo e Justiça, favorável. 

Em discuss-ão -o projeto. {Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. -
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Em votação. 
Os Srs. SenadOreS-QUe-O aprovam perrnãneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado, 
Rejeitado, o projeto seiá arquivado, feiia a devidà co

municação à Câmara dos Deputados. 

~ o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 62, DE 1981 
(N"' 422/79, na Casa de origem) · 

Altera a redaçio da aUnea "f" do art. 482 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 A alínea "f' do art. 482 da Consolidação das ' 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de 
J9 de maio de 1943, passa a vigorá.r com a seguinte re
dação: 

"Art. 482. 

f) embriaguez habitual em serviço. 

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

Art. 3"' Revogam-se as disp.osições em COnfrárlo. 

O SR. PRESID.ENTE (Aimir Pinto)- Item 4: 

Discussão, em turno-i::hlíco, do Projeto de Lei da 
Câmara n.,. 64, de 1981, (n•i L874f79,_na orj8;Cm), 
que dá nova redação ao§ l'i' do art. 474 do Decreto
lei n"' 3.689, de 3 de outubro de 1941 -Código de 
Processo Penal, tendo 

PARECER, sob n~> 543, de 1983, da Comissão 
-.de Constitufçio e Justiça, pela constitucionali

dade ejuridicidade e, quanto ao mérito, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo que-m queiradiscuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Sr~. Senadores que o aprovcim pÚmaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Rejeitado, o projeto será arquivado, reiti a dCv1da co

municação à Câmara dos DepUtados. 

f: o seguinte o proJeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 64, DE 1981 
(Nt 1.874/79, na Casa de origem) 

D~ nova redaçilo ao § 111 do art. 474 do D~reto-lei 
n' 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Pro
cesso Penal. 

O Con-gfesso Nacional decreta: 

Art. 111 O§ }9 do art. 474 do Decreto-lei nl' 3.689, de 
3 outubro do 1941 - Códígõ de-PrOCess-o PeDil, passa a 
vigorar com a seguinte redação: - - -

••Art. 474. 

§ }9 Havendo mais de um acusador ou mais de 
um defensor, combinarão entre si a distrihuição do 
tempo, que, na falta de entendimento, será marcado 
pelo juíZ, o -qual poderá, a requerimento das partes e 
quando o aconselhar o bom esclarecimento da cau
sa, prorrogar por uma hora e por meia hora, respec
tivamente, os prazos fixados neste artigo.,-, 

Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Item 5: 

Discussão, em turno único-, ·do Projeto dC Lei da 
Câmara n~> 42, de 1982 (n~' 1.781/79, na Casa de ori-

gem), que altera dispositivo da Lei n~' 5.772, de 21 de 
dezembro de 1971, que instituiu o Código da Pro
priedade Industrial, estabelecendo a competência da 
-Justiça do Trabalho nos casos que especifica, tendo 

PAREÇERES, sob n9s _546 e 547, de i983, das 
Comissões: 

- de Constituiçio e Justiça, favorável; e 
- de Leglslaçio Social, contrário. 

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_.) 
Rejeitado. 
Rejeitado, o projeto será arquivado, .feita a devida co

municação à Câmara dos Deputados. 

É o Seguinte o projeto rejeitado 

PROJE'!'O_DJ> LEI D,l. CAMARA N• 42, D)l 1982 
(N~> 1.781/79, na Casa de origem) 

Altefa dfspÕsltÍl'o da Lei IJI' 5.772, de 21 de de
. zerilbio ·ae 1971, que instituiu o C6dlgo da Proprieda~ 
de Industrial, estabelecendo a competência da Justiça 
do Trabalho nos casos que especifica. 

O Congresso Nacional .decreta: 

Art. 111 O art. 42 da Lei n9 5.772, de 21 de dezembro 
de 1971, fica àcrescido do seguinte parâgrafo: 

"Art. 42. 

§ 49 A Justiça dD Trabalho ê competente para 
julgar dissídios instaurados com base no caput deste 
artigo ou em qualquer disposição legal que envolva 
a participação do empregado em lucros obtidos pelo 
empregador com a exploração de invento do primei
.tQ, realizado durante a vigência do contrato de tra
balho." 

Art. 29 -Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 311 Revogam~se_ ~ diSpos~çõ~s _em fOntr~io. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Terminada a 
Ordem do Dia, pa'ssamos à lista de oradores. 

O primeirO orador inscrito é o Sr. Senador Pedro Si
mon, a ·qtierh concedo a palavra. 

O SR. PEDRO SIMON PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESID~TE (Almir Pinto)- Concedo a pa~ 
- laVra a:a nObfe Seitado~r Roberto Campos, por cessão do 

nobre Senador Almir Pinto, ora na Presidência. 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, pela ordem. 

-, , __ Q,~~~J-RJ;..,-~:f~..(Aimir_ E.into)- Pela ordem, o 
·nobre SenadOr Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (Pela ordem.)- Sr. Presi
dente, estou pouco familiarizado com o Regimento, por 
isso gostafia que V. Ex' me desse suas luzes, as luzes de 
vossa experiência, jâ que sou o próximo orador inscrito. 

Ó SR: PRESIDENTE (Almir -Pinto)_- ~ão.A lista 
de oradores é a seguinte: 
- Senador-José Jgnácio, desistiu. 

Senador Pedro Simon, depois da Ordem do Dia. 
Senadores Almir Pinto, Hélio Gueiros e Virgflio Távo

ra. 
~ .. ?-x~_é q~pois de Almir :f>into. 

O Sr. Fábio Lucena- Ah! Sr. Presidente, perdoe-me. 
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre. Se~ador Roberto Campos. 

O SR .. ROBERTO CAMPOS PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre S~nador Fábio Lucena, por cessão do 
nobre Senador Hélio Guelras. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. _ _Senadores: 

Acabamos de ser convocados pelo nobre Líder do nos
so Partido, Senador Humberto Lucena, a fim de compa
recermos à Comissão de Finanças, onde se encontra, fa
Zendo uma palestra ~obre as eleições di!etas, o eminente 
ex-SerÍador TeotôniO Vilela: 

Eu havia __ preparado o esboço de um pronunciamento, 
"Sr:-- PresidelltC:, a respeitO do ruinosO plano governamen
tal de destruir um dos mais preciosos patrimónios do 
nosso País, os fut:tciçnârios do Banco do Brasil, do 
BND E, do Banco do Nordeste, do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico, da Caixa Económica Fe
deral, do Banco da Amazônia, enfim, de todos os bancos 
que, esdrux.ulamente, por decreto presidencial de 1979, 
fOrim considerados como sendo empresas estatais, 
quando na realidade o Banco do Brasil é uma empresa 
nacional e uma instituição social, sobretudo foi o l.Í.nico 
banco, por seus funcionários, que participou da frente de 
combate na Itália, na Segunda Guerra Mundial, ajudan
do os aHados a derrotarem as forças nazifascistas. 

Em homenagem ao grande ex-Senador Teotónio Vile
la, eu encaminho à Mesa o esboço do pronunciamento, 
para que, na for}!!a regimental, ele possa ser publicado. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FÁ
BIO LUCENA EM SEU DISCURSO: __ 

Sr: Pr:esidente, Srs. Senadores: 
Não satisfeito -com já haver destruído valores funda

mentais da nacionalidade, como a credibilidade do Bra
sil no exterior, a_Iticula o Governo a destruição de um 
dos mais preciosOs patrimónioS de nossa Nação: o Ban
co do Brasil e seus funcionários. Destruição sumária, 
cruel, desumana, pois, a pretexto de conter o gasto das 
empresas estatais, a perniciosa política económica em vi~ 
gor no País vai sangrar a fundo, pelo de que se tem co
nhecimento, os valores do trabalho do Banco do Brasil, 
atravês da extorção salarial dos seus funcionários. 

Ainda que não tivesse a honra de ser funcionário do 
Banco do Brasil, onde ingressei, aos 19 de julho de 1961, 
depois de memorável concurso público, não poderia si
lenciar _n_~tr: momento o mais dramático que meus cole
gas de todo o Brasil estão atravessando. Mais de cem mil 
homens e Irluiheres, espalhados por todo o País, são eles 
quem movimenta o maior aparelho financeiro e credití-
cio desta Nação, criado em 12 de outubro de 1808, pelo 
Princípe Regente Dom João, oito anos antes da criação 
do Banco d~ Fr~nça. Desde o~ pampas do Rio Grande 
ao semi-ârido do Nordeste; do Centro-Oeste ao vasto li
toral atlântico; da caatinga aos longes da Amazônia - -
em todo o território nacional, o Banco do Brasil está se
cularmente fincado, construindo a História, sustentando 
indústria e comêrcio, assistindo aos produtores rurais, 
recebend_Q depósitos, fazendo transferências, operando, 
enfim, nesse precioso e doloroso segmento da sociedade 
que é o mercado dQ cti:dito e das finanças. Desde o raiar 
do dia ao descer da madrugada, a imensa legião de seus 
funcionários, que hoje se equipara, em número, aos efeti-
vos da Marinha e da Aeronáutica, trabalha com denodo, 
com sacerdotal dedicação, consome a juventude e se 
afunda na velhice, mantendo de pé o Banco do Brasil e, 
sobretudo, o grande espírito de brasilidade que essa 
grande instituição tem sabido manter inabalável em todo 
o território pátrio. 
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Por que isso ocorre, Sr. Presidente? Por que gravar os 
funcioilários do Banco do Brasil, a quem o País não sabe 
nem o que deve? Sabe-se que o Governo enterrou a 
Nação numa divida externa de mais de cem bilhões de 
dólares. Sabe-se que o País não pode pagar essa dívida, 
que hoje se eleva a quase um terço do Produto Interno 
Bruto, estimado, em 1982, em 280 bilhões de dólares, e 
que aumenta a cada ano a uma velocidade bem superior 
à de elevação do PIB, confOrme O substancioso levanta-
mento procedido por Matias M. Molina e publicado no 
"Balanço Anual-82", da "Gazeta Mercai:ttil", de São 
Paulo. 

Em 1970, por exemplo, consoante a publicação men
cionada, as vendas ao exterior foram de 2,7 bilhões de 
dólares, para uma dívida a médio prazo de 5,3 bilhões, 
isto é, uma dívida iilgo inferior ao dobro das exportações 
do ano. Em 1981, as: exportações atingii'am -23,3 bilhões 
de dólares e a dívida a médio prazo atingiu 61,4 bilhões, 
vale dizer, três vezes superior ao valor das exportações no 
ano! 

Para pagar essa dívida, o Br_asil precisaria gerar exce~ 
dentes em suas contas externas, isto é, deveria apresentar 
um superávit em sua balãnÇa- àjmerc1ai - exportaçãO 
menos importações de mercadorias - suficie'iJ.te- para: 
pagar todos os serviços importados e ainda conseguir um 
saldo para amortizar a dívida. No entanto, o comporta
mento da economia tem demonstrado que é ünpossível 
para a economia brasileira conseguir excedente dessas 
dimensões. E mais difícil ainda obter esses excedentes 
por um período prolongado, "para reduzir a dívida ex
terna de maneira apreciável". Na verdade, a balança co
mercial tem sido consistentemente deficitária nos últi
mos dez anos. Apenas três desses anos apresentaram re
sultados positivos: 1973, coní um saldo de 3 milhões 
(com m) de dólares, 1977, com 97 milhões (com m), e 
1981, com 1,2 bilhão (com b) de dólares. Somados, esses 
superãvits chegam a 1,3 bilhão (com b) de dólares, en
quanto os déficits acumuladoif atingem 17,3 bilhões (com 
b) de dólares! 

E que têm que ver com isso ós funcionários do Banco 
do Brasil, Senhor Presidente? Foram eles por acaso 
quem contraiu essa dívida hedionda? Não, não foram. E 
por que, agora, promover-se a sangria salarial sobre eles, 
seus cônjuges, seus filhos? Por_acaso os cerca de quatro
centos mil dependentes, todos de menoridade, dos fun
cionários do Banco do Brasil, podem ser responsabiliza
dos pela incompetência do atual Governo, em particular 
pela insensatez com que se conduzem os_ Ministros do se
tor econômico-financeiro? Não, não podem 

ESTATAIS E "ESTATAIS" 

Sr. Presidente, Si's: Senadores: 
O Banco do Brasil não é-empresa estatal na acepção 

tecno-burocrática do termo. O que é estatal? COnforme 
Mestre Aurélio, é tudo aquilo "peffefii:Cmte ou-relativo 
ao Estado". O Banc_o do Brasil, por acaso, pertence ao 
Estado ou à sociedade brasilçira, considerando-se esta 
como sendo a Nação de quem o Estado hã quase vinte 
anos se divorciou? Obviamente que pertence à Nação. t:., 
por conseguinte, um património naciOnal, e não estatal. 

Mas assim não entende o Governo, e por mã Ie não o 
entende. Se o entendesse, não teria o Sr. Presidente da 
República, General João Figueiredo, editado, à revelia 
do Congresso Nacional, ao alheio, pois, deste Senado e 
da Câmara dos Deputados, o Decreto n9 84.128, de29 de 
outubro de 1979, por meio do qual incluiu o Banco do 
Brasil no rol das empresas estatais .. Merece transcrição o 
Art. 2'? do mencionado Decreto: 

"Consideram-se empresas estatais, para os fins 
deste Decreto: 

I- empresas públicas, sociedades de economia 
mista, suas subsidiárias e todas as empresas contro
ladas, direta ou indiretamente pela União; 

II-( ... )" 

Foi- o item I do Art. 29 desse malfadado Decreto que 
_. arrolou o Banco do Brasil no índex das estatais. E não só 
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o Banco do Brasil, mas o Banco da Amazônia, os Bancos 
do Noroeste, do Nordeste, Nacional de Desenvolvimen
to E-Cárlômico, Central, Nacional da Habitação,- Caixa 
Econôinica FC;deral. etc. 

De 1808 a 1979 (há quase dois séculos), o Banco do 
Brasil foi um Banco social, um~ _instituição nacional. 
Com_ o advento do regime republicano, passou a 
denominar-se Banco da Rej:lública do Brasil. Banco da 
República, isto é, dares publica; do bem público, do bem 
comum, dos interesses públicOs. "Facis ad rem publicam 
et ad dignitatem tuam", dizia Cfcero: "Obras a bem da 
repúblicil., e da tua dignidade". Somente a partir de 3 de 
julho de 1906, por força do Decreto n"' 1.455, de 30 de de
zembro de 1905, retomou sua tradicional denominação 
de Banco do Brasil, do BRASIL, e não do Governo, 
muito menõs do Sr. Antônio Delfim Netto. 

De súbito, 170 anos depois, a insensatez governamen
tal decidiu transformar o Banco do Brasil em sua pro
priedade privada, só faltando registrá-lo, o que não vai 
demorar, em cartório, não mais como sociedade de eco
nomia mista;-mas sociedade em comandita, tendo como 
principal comanditado o Sr. Delfim Netto, que, não sa
tisfeito com reger toda a desgraça que nestes tempos te
nebros_os pesa por sobre o organismo nacional, como 
verdugo encapuzado, vai agora posar de coveiro desse 
vasto sepulcrârio em que serão enterrados cento e vinte 
mil funcionários do Banco do Brasil e seus mais de qua
trocentos mil dependentes. Sem contar com os outros 
centenas de milhares de funciOnários dos demais Banco~ 
também tidos como estatais, e sem incluir milhares de 
brasileiros que trabalham em empresas realmente esta
tais, mas que não respondem pela direção dessas empre
sas, nem dos arruinados caminhos que o Governo a elas 
impôs. E sem mencionar os outros heróis, os funcio
nários da PETROBRÃS, que honram e dignificam a 
grande empresa que também não é estatal, mas social e 
nacional, que igualmente não respondem pela política 
imposta a esse insubstituível suporte da infra-estrutura 
energé~ica do País! 

CRIME E ERRO 

Lembrando dito de qm MinistrO 4e Napoleão, tudQ o 
que o Governo está preparando contra os funcionários 
do Banco do Brasil e demais instituições aqui menciona
das, não passa de um tiro de misericórdia contra o traba
lhadOr l::irasi\eiro e por isso constitui fato "pior do que 
um crime, por ser um erro". Um erro clamoroso, gritan
te, crasso, grosseiro, que somente servirâ para ferver 
mais ainda o caldeirão da insatisfação social, cujos vapo
res já se sentem em todo o País. 

Ninguém-de boffi senso acfe'"ditãria que a explosão- de
convulsões sociais no Brasil seja do iilteresse do Gov~r~ 
no, porque não o é do Partido de Oposição e muito me
nos-da Nação brasileira. Deve, pois, o Governo ter em 
mente que o Banco do Brasil foi o O.níco Banco brasileiro 
que participou diretamente das frentes de combate nos 
·campos da Itália em auxílio das forças aliadas que derru
baram a tirania nazi fascista. O Banco. do Brasil, tam
bém, tanto quanto o Exército, a Marinha e Aeronáutica, 
é um ex-cotftbatCote. Assim, não merece que o seu capi=
tal de sobrevivência, os seus funcionários~ Sejam presa 
dessa agressão injusta por todos os tftulos. 

Ainda estamos em tempo' de evitar "esse erro tfãgic6:. 
Que o Governo não to_que nos saláriOS do funcionalismo 
do Banco do Brasil nem nos dos demais Bancos es_druxu
Iamente considerados estatais. Que deiXe- em-paz ostra
balhadores, P<?is, ~em eles, esta ,Nação está condenada à 
agonia predecessora da morte inevitável. 

Eii -o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Virgflio Távora. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedq__~ palavra ao nobre Senador Lourival Baptis-

ta. 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -.SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Pt:esidente, Srs. Senado
res~ 

Crít_i(;Os de arte;-piritõre.S, intelectuais e discípulos do 
inesquecível Pre,sciliano Silva, - que imortalizou, em te
las de incOmparável beleza a fabulosa riqueza das igrejas 
e conventos da Bahia, - se associaram às homenagens 
prestadas pela A TARDE, na edição comemorativa do 
centenário do insigne pintOr baiano, nascido a 17 de 
maio de 1883. 

Mestre incontestável, dos maiores de nosso país, Pres
ciliano Silva desde muito cedo foi reconhecido e respeita
do como um do~_ expoentes da pintura nacional, tendo 
falecido no Rio de Janeiro a 7 de agosto de 1965. 

Pouco antes de falecer, consagrado em 1960 como 
Professor Emérito da Universidade Federal da Bahia, 
mediante proposta da Escola de Belas Artes, Presciliano 
Silva recebeu homenagens excepcionais em 1963, aos 80 
anos, consubstanciadas nas Medalhas de Ouro do Go
verno_do Estado e da Universidade Federal da Bahia. 

Nesse mesmo ano, realizou-se no Museu de Arte Sa
cra, sob patrocínio-oficial, numa exposição retrospectiva 
de suas obras. · 

Em 1974, a Fundação Conquista promoveu a publi
cação da "Biografia e Estudo Crítico" --trabalho rica
mente ílustrado que lhe foi dedicado pelo saudoso Clari
val do Prado VaUadares. 

Agora, quando se comemoram_as homenagens do cen
tenário çje nascimento de Presciliano Silva, A TARDE 
reuniu, _em sua edição de I 7 de maio passado, importan
tes estudos e depoimentos que solicfto sejam incorpora
dos ao texto destas minhas considerações, como uma ho
men~em adicional do Senado ao grande pintor baiano. 

Sjio trabalhos concisos, mas sumamente expressivos 
dos escritores, jornalistas e críticos de arte Ruy Simões, 
Godofr_edo Filho, Diógenes Rebouças, August Buck, la
eira Oswald, Hum_berto Peixoto, Carlos Augusto Ban
deira, Emídio Magalhães, Mônica Simões de Sã e New-
ton ~aymu.ndo da Silva. . 
· A·ess~ Vali<?sos depoimentos -deve-se acrescentar a 
crOnologia, onde Se destacam os acontecimentos maís 
significativos de sua trajetória de 18$3 a 1965, como Pro
feSSOi da Escola Técnicã. de Salvador, por concurso, des
de 1916, e sobretudo, o artista incomparável que honrou 
a Bahia e o Brasil, (Muito bem! Palmas!) 

Documentos a que se refere o Sr. Lourival Baptista, 
em seu discurso: 

A tarde- Terça-feira, 17 de maio de 1983 

PRESCILIANO LEMBRADO NO CENTENÁRIO_ 

Presciliano Silva, o grande pintor baiano, é lembrado, 
hoje, em razã~ da passagem, nesta data, do centenário 
do seu nascimento. Homenagens estão sendo realizã(fas 
em sua memória, recordando sua figura -hUmana e rea
presentando a sua obra artística, que merece lugar de 
destaque em museus e coleções particulares. Prescilíai10 
notabífizoU-se, especialmente, pelas telas em que reco
lheu o ambiente do interior de igrejas e conventOs da 
Bahia. Documentou, portanto, a riqueza monumental 
desta terra, e contrlbu_iu para que fosse mais conhecida e 
admirada dentro e fora--do país. No Caderno 2 desta 
edição, três páginas contêm matérias sobre sua pessoa e 
seu legado; são artigos- esCritos por críticos de arte, pin
tores e discípulos. E o tributo deste jornal ao amigo eco

·laborador, sobretUdo ao eminente vúlto da arte bãiana, 
um dos maiores de todos os tempos. 

A Tarde- Salvador- Bahia, Terça-feira, 17 de maio de 
1983 

Caderno 2 

CEM ANOS DO MESTRE PRESCILIANO 

Há cem anos, neste dia e mês, nascia (em Salvador) 
Presciliano Silva. Nasceu predestinado para a arte. Re
velado desde cedo o s_eu talento, qbedeceu à vocação que 
a natureza lhe coricedera, e Jogo se" f?i impondo, nào sem 
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muito estudo e esforço para aprimorar a aptidão inata. 
Já em 1913, A Tarde, fundada um ano antes, noticiava a 
sua primeira exposição individual. Contemplado com 
um prêmio de: viagem, de:: estivera na França, em Paris e 
na Bretanha, aprimorando-se. Depois dísso, a carreira 
de Presciliano foi um êxito alto e constante. Sua fama ul
trapassou as fronteiras da Bahia. Mas nunca lhe alterou 
a maneira de ser, a simplicidade, a propensão para admi
rar os trabalhos de colegas, o despojamento de vaidades, 
a permanente disposição para: transmitir lições e comuni
car a fetos. E são esses predicados de Presciliano, ao lado 
da importância e do volume de sua obra, que são recor
dados hoje, dia do centenário do seu nascimento, por an
tigos discípulos, amigos e companheiros de arte, que es
crevem estas páginas em Sua homenagem- a que se as,;, 
sacia este jornal, que tantas VeZes foi honrado pela cola
boração de Presciliano. 

CRONOLOGIA 

1883- Nascimento: 11 de maio. Pais: Possidônio Isido
ro da Silva e Clotilde Rodrigues da Silva. Local: casa 
162, Rua das Mercês, Salvador. 

1886- Batismo: 6 de janeiro. Assentamento: Prcscilia
no Athanagildo Isidoro Rodrigues da Silva. 

1890/95- Primeiras tetrãS e Curso primáriO: Colégio de 
D. Rosa de Campos; Colégio dos Pfofs. Ãrgemiro e Se
vero; Colégio do Prof. França - Sete de Setembro. 

1896- Es_cola de Belas-Artes e Liceu de Artes e OfíciOs, 
curso regular e curso particular, respectivamente, este
com o Prof. Manoel Lopes Rodrigues. 

1902 - Con.ClUSão dos cursos, obtendo medalhas de 
ouro e prata, em desenho e escultura na "Belas-Artes" e 
no "Liceu"; Prêmio Caminhoá (viagem de estudos à Eu
ropa). 

1903- Caricaturas e ilustrações no "Papão"- primei
ro jornal de Simões Filho. 

1905 - Concessãa.da bolsa de viagem à Europa, me
diante decreto assinado pelo governador José Marcelino. 
Embarque para França, fixação de residência em Paiís~ 
estãgio na Academia Julien. 

1908 - Retorno da Europa; primeira exposição realiza
da em Salvador: 23 de dezembro. 

1909- Embarque para o Rio, onde fixa residência; pri
meira exposição na então Capital Federal. .. Interior Bre
tão" adquirido pelo governo, hoje na Galeria da Escola 
de Belas-Artes do Rio de Janeiro. 

1912- Novamente Europa, fixando-se em Coilcarneau 
- Bretanha, mais tempo que em Paris. 

1913- "Retrato de Mme. Le Clinche" aceito e exposto 
no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Se&unda expo
sição em Salvador, 9 de julho, com coberturajornãirstica 
de A TARDE. 

1914 - Instalação do seu atelier, na Rua do Bangala, 
num sobradinho. 

1915- Decoração, pintura, da nave central (teto) e do 
zim bório da fgrej<i. da Piedade. 

1916- Professor da Escola de Técnica do Salvador, por 
concurso. 

1917- Decoração, pintura, do Salão NobreedaSala de 
Música do Palácio da Aclamação; de salões do Quartel 
General da 6' Região Militar; de salões da PrefeitUra 
Municipal; e das residênclãs -Góes Calmon e Fernandes 
Dias. 

1919- Exposição de ''Oração àa tarde", hoje no Museu 
Nacional de Belas-Artes. ----

1920- Exposição de "Última Porta", hoje no Museu 
Costa Pinto. 

1921- ExposiçãC:ide virite e-quatro telas-ein Recife, Per
nambuco. 

1923 - Participa da Exposição Caletiva de Escultura, 
Gravação e Desenho da Casa da Bihia, no Rio de Janei
ro. 
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1927- Nova Exposição em Salvador, cinco telas adqui
ridas pelo governo: "Confidência10 e '"Manhã do Car
mo" (Palácio da Aclamação) e "Ex-voto Bandeirante" 
oferecida a Washington Luiz, hoje no "Museu Histórico 
Nacional. 

1928 ---Professor da Escola de Belas-Artes. 

1930- Exposição de "Entrada do Exercícío Libertador 
na Bahia": Louvor de Lucien Simon. 

1933 -- Ima8:inação do nOvo atefiér; anexo à. novâ fesi
dência, ao Boulevard Suíço, 1 L 

1934- Nova exposição em Salvador, todos os quadros 
vendidos. 

"Sala -do CaPítulo" o maior destaque (Museu Costa Pin
to). 

Casamento, em 14 de julho, com Alice....,.. filha do Prof. 
Gonçalo Moniz e de D. Maria da Purificação Moníz. 

1935- Nascimento de Maria da Conceição, filha únlca 
do casal. 

1941 - Medalha de ouro do Salão Nacional de Belas
Artes, com "Abstração". 

Participação do_ V Salão de Ala. 

Exposição no Palace Hotel, Rio de Janeiro. 

1942- Exposição em Salvador: 71 telas e 7 desenhos: ê
xito de critica de público e de vendagem. 

1945- Bxpõe "Interior da Igreja de São Francisco", na 
Biblioteca Pública de Salvador: doze mil pessoas, em cin
cO -dias. assin~ no livro de presença. 

1947,- Conquista a Medalha de Honra do Salão Na
cional de Belas-Artes, com .. Romeiro". 

1948- Ganha a Medalha de Ouro Governador do Esta
do de São Paulo, com ~·Interior do Convento de São 
Francisco", exposto em São Paulo. 

1951 -Catedrático da Escola de Belas-Artes. 

1954 -Casamento da filha~ com o Prof. Ruy Simõe_s, 
em 28 de julho. 

1955- Nasdmento da primeira rieta:Mônica. 

1956.:.... Nascimento do primeiro neto: Maurício. 

1957- Nascimento da segunda neta: Marta. 

1960- Professor Emêrito da Universidade Federal da 
Bahia, por proposta da Escola de Belas-Artes. 

1963- Homenagens aos 80 anos: Medalha de Ouro do 
Governo dO Estado-da Bahia; Medalha (ouro) da Uni
versidade Federal da Bahia; exposição retrospectiva, sob 
patrocfnio <:~fic~acl, l_lO Mu~eu de Arte Sacra. 

1965- Pequena retrospectiva na inauguração da Gale
ria Convivium. 

Falecimento, no Rio de J:<!,neiro, a 7 de agosto. 

1966 - Inauguração de seu busto, em bron:ze -- exe
cuÇão de Ismael de Barros - colocado no Jardim da 
Aclamação; promoçãÔ da Histarte. No pedestal a se
guinte inscrição: ~'() dom de perdurar é apanãgio -dos 
santos e dos artistas". 

1969 - Inauguração, em Itapajipe, da Escola Prescilia
no Silva, por ato do governador Luiz Viana Filho. 

19_70- Translado de seus restos mortais para o mauso
léu da família, no Cemitério do -Campo Santo, Salvador. 

1974- Biografia e estudo crítico de Clarival do Prado 
- Valladares, iniciativa da Fundação Con<fuista, ricamente 

ilustrado, publicado no Rio de Janeiro. 

J980 -.:.::..._Exposição de obras inéditas, no Rio, na Maria 
Augusta Galeria de Arte. 

1983 - Homenagens do centenário: GovernO do -Esta
do, Universidade Federal da Bahia, Academia de Letras, 
A"TARDE. R.S. 

De Rui Barbosa sobre Presciliano Silva: 
"Não sei se me engana a minha incompetência 

geral e, especialmente, a minha incompetência em 
maiê-rla de arte. -Mas, como quef que seja, o meu 
instinto, a minha intuição, algum gosto que terei tal-
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vez e o meu hãbito de ver obras de mestres me indi-
cam em Presciliano Silva um talento das mais finas 
qualidades, um pintor de extraordinário mereci
mentO e futuro. 

Bahia, 25 de janeiro, 920 
Rui Barbosa" 

PRESCILIANO SILVA 

Ruy Simões 
Na então chamada Rua das Mercês- hoje trecho da 

Avenida Sete de Setembro-, numa casa cujo número é 
162, nasceu, às 7h do dia 17 de maio de 1883, o maior 
pintor baiano, um dQs maiorC$ do Brasil: Presciliano Sil
va - cujo centenário a Bahia começa a comemorar. 

Esta é a sua história, contada pelo mesmo autor que 
há vinte e cinco anos, em Ã TARDE, pUblicou um rotei
ro modelã.r de sua vida- na opinião abalizada de Clari
val Valladares -,roteiro que, para esta edição comemo
rativa, foi desenvOlvido-. 

Primeiro filho das segundas núpcias de Possidônio Izi
doro da Silva com Clotilde Rodrigues da Silva- foi ba
tizado na Igreja de São Pedro Velho, a 6 de janeiro de 
1886, constando dos assentamentos este nome, muito 
aos_moldeli: do sé_ç_ulo passaçlo: PresciUano Athanagildo 
lzidoro Rodrigues da Silva. Um nome grande como que 
a prenuncíàr o grande nome que haveria de ter ... 

Das primeiras núpdas de seu pai, Presciliano teve qua
tro irmãos: Lídia, POSSidônio, Francelina (França) e Flo
riano (Nô); das segundas núpcias, três nesta ordem ainda 
-sucessória: Emídio, Salústio (Salu) e Lucila. 

Francelina IsidOra da Silva, sua irmã, embora dez 
anos mais velha, foí a única a sobreviver-lhe, quase cen
tenária. 

VOCAÇÃO ART!STICA 

Das-primeiras letras ao admissão, Presciliano passou 
por três colégios. O primeiro, particular, de D. Rosa de 
Campos, irmã do jornalista- Armando de Campos. O se
gundo, colégio público, dirigido pelos Profs. Severo e 
Ai-S:emiro. · - · --

Neles, o mesmo destaque: com lápis e papel ou com 
carvão e p-asseio, Presciiiano mostrava facilmente sua 
vocação. Ninguêm precisava pedir, nada adiantava proi
bir; sua vontade de desenhar era insopitável. Felizmente 
havia o passeio da casa do poeta Alexandre Fernandes, 
nas Merc_ês, seu predileto. Não que fosse de melhor ci
mento que os demais passeios da vizinhança, apenas por
que, ali, ao invés de ralhos e reclamações, seus desenhos 
provocavam comentários, apreciações e eram encoraja
dos por ·aqude homem de sensibilidade! 

E Presciliano - que jamais deixou por dizer um bom 
dito_- _costumava afirmar que, nos poetas, sempre en
·contrara os melhores amigos. 

O terceiro colégio foi o do França - o famoso Colé
gio 7 de Setembro, dirigido pelo Prof. Luiz da França 
Pinto de Carvalho - onde seu pendor artfstico ainda 
melhor se caracterizou, porque havia aulas de Desenho. 
Foram seus colegas, entre outros, os irmãos Torres 
(Mário, Octávio e Celso), cujo luto fechado lhe causou 
forte e indelével impressão. 
- Nesta época, seus passeios prediletos passaram a ser 

os da Piedade. Com a mudança da famflia -justificou
se Presciliano, senssenfanos depois: " •.. mudei também, 
de atelier"! 

APRENDIZADO ART!STICO 

Era tão acentuada sua vocação, tão comentadas suas 
potencialidades - suas figuras aprimoravam-se, suas 
paisagens adquiriam estruturas, suas caricaturas dispen
savam legendas - que seus pais c-oncordaram em 
matriculá-lo na Escola de Belas-Artes, em curso que 
~quivalia ao ginasiaL 

Este passo, decisivo na carreira de Presciliano, dado 
em 1896, foi vitl)ria de D. Clotilde (Colá)- que sempre 
o compreendeu, distinguiu, defendeu e estimulou. 
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Paralelamente à Escola de Belas-Artes, Presciliano fre
qUentou o Liceu de Artes e OfiCias, como aluno particu
lar do Prof. Manuel Lopes Rodrigues- um mestre dedi
cado, um admirador constante, um amigo incondicional. 

Em ambos os estabelecimentos foi aluno brilhante, 
ímpar, alcançando sempre os primeiros lugares, culmi
nando com a obtenção das medalhas de ouro e de prata 
da Escola de Belas-Artes, em 1902, nos cursos superiores 
de pintura e de escultura -que lhe asseguraram bolsa de 
viagem ao estrangeirO, detentor que foi do Prêmio Cami
nhoá. 

Data desta época, precisamente 1903, sua eXPeriência 
jornalística, no "Papão" - primeiro jornal de Simões 
Filho. Sob o pseudónimo Bailon, Presciliano assumira, 
em parceria com Philomeno Cruz - seu colega e amigo 
desde o Liceu -, a responsabilidade pelas caricaturas e 
ilustrações. 

ARTISTA "APRENDIZ" 

E a bolsa não saía ... 
Lopes Rodrigues, mais uma vez, foi providencial a 

Presciliano. Adquirindo aliados, somando forças -por 
dois anos sucessivos pressionou o governo estadqal pela 
concessão da bolsa. 

Enfiill, em 1905; o decreto concessor foi assinado pelo 
Governador José Marcelino: Presciliano era considerado 
pensionista do Estado da Bahia, com o auxílio anual de 
300$000, durante o biênio de duraçã_o da boisª - que 
poderia ser renovada, como efetivametlte ocorreu. 

Assim, antes de completar 22 anos, Presciliano partiu 
para a viagem de estudos à Europa. Levava endereço 
certo e cartas de Lopes Rodrigues apresentando~o aos 
mestres da Academia Jullien, em Paris: Adolphe Déche~ 
naud, Jules Léfevre e Robert Fleury. 

No primeiro encontro, verificou, logo, que as apresen
tações, embora idôneas, eram simplesmen~e apresen~ 
tações, na óptica dos franceses. Todos pediram, gentil~ 
mente, notícias do Prof. Lopes Rodrigues e ... trataram 
de avaliar, ao vivo, o apresentado! 

O Prof. Léfevre recomendou a Presciliano que visitas
se o HLouvre" - só para ver ..• Dias depois, ao invés de 
pedir-lhe um relatório ou mesmo submetê-lo a uma sa~ 
batina, fez-lhe, de chofre, uma única pergunta: o que ti~ 
nha achado da "Mona Lisa"? ... 

Contou~ me Prescil_iano que fica embaraçado, tartamu~ 
deante, em dúvida sobre o-que responder. Mas, um inci~ 
sivo "Alors, Monsieur" desatou~ lhe a língua. E a respos~ 
ta !>incera, pouco diplomática, foi que·rutda vira do que 
esperava ver. 

Teve a maior surpresa, ao percebê-lo sorrindo e me
neando afirmativamente a cabeça, enquanto repetia 
4 'Trés bien •.. , três bien'\ E ao ouvi~lo em segui4a, fazer 
uma recomendação, carregada de intenções:_ voltar sem~ 
pre ao .. Louvre", em geral, e à ''Madona" em particular. 
Ela se mostraria; ele iriã_ vê-la, se tivesse olhos de ver! ... 

Foi sua primeira grande tição de artista <~aprendiz". 

OUTRA, NA ACADEMIA 

Numerosos alunos já ocupavam os- melhores lugares 
para uma sessão de modelo vivo, com o Prof. Déche~ 
naud, quando Presciliano chegou e foi ·convidado a to~ 
mar parte. 

Alojou~se à distância, em plano superior ao do mode
lo, pensando como era irôitico vir de tão longe para vol
tar a fazer academia. Mas, sem se dar pressa alguma, foi 
trabalhando, cuidando, caprichando. E pronto: deu para 
fazer um bom estudo. O que não deu foi par·a supor--o 
que iria acontecer ao fim da sess~o: JlO meio do salão, 
cercando o mestre, os alunos c-obravam, com alacridade, 
uma avaliação do trabalh_o do ~elvagem brasilejro! 

Instado pelo Prof. Déchenaud, Presciliano trouxe seu 
estudo. E o mestre, afastando os alunos, afastou~se com 
o trabalho nas mãos. Pôs~se, adiante, a examiriá~lo, al~ 
ternando o olhar do trabalho para o autor e do autor 
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para o_ trabalho - exclamando, enfim e em voz alta, 
para· a -platéia interdita: 

- U-lá-lá._._. le sauvage brésilien salt dessiner! 

Foi O "Abre-te Sésamo" de todas as portas da acade
mia. E serviu tambêm para abrir muitas portas em Paris, 
de mansardas, de repúblicas, inclusive as da residência 
do Prof. Fleuryu. 

QUE "BElLE ÉPOQUE" 

As duas temporadas na Europa - uma, entre 1905 e 
1908; a outra, entr_e 1912 e 1913- como a mocidade na 
vida de um homem, foram os melhores dias de sua vida 
de artista. 

Nunca Paris fora tão intensamente .. cidade luz"; nun~ 
ca tão bela, labelle Marienne. Tão fortes suas impressões 
que, meio- sêculo depois, ao evocá-las -reconhecendo~ 
as e localizando~as - o rosto de Presciliano iluminava~ 
se, seus olhos refulgiam e às vezes marejavam, a voz se 
lhe embargava. 

A par de dificuldades vividas - sobretudo o começo 
de -Sua barulhenta surdez- o qUe ele viu, tudo compen
sou e superou. 

Na primeira temporada, viu Ana Pavlova dançar "A 
_Morte do Cisne" e, várias vezes, viu Sarah Bemadt re~ 
presentar. Na segunda, viu .. Les Ballets Russes" de Ser~ 

- ge Diaghilev; e viu Nijinsky dançar a controvertida .. L' a~ 
prés mi di d' un faune"~ 

Na primeira temporada, assistiu Leoncavallo regendo; 
na segunda, ao lanÇamento de .. Le sacré -du primtemps" 
de Stravinsky. 

Na primeiia temporada, ·acompanhou o enterro de 
Cézanne; visitõu súã eXposição póstuma; teStemunhou o 
início do cübismo apreciando "Les Demoiselles d'Avig~ 
non", de Picasso; viu Modigliani, no Salão-dos Indepen
dentes; viu Leger expondo contra o iinpressionismo; co~ 
mentou a recusa de Braque no Salão de Outono. Conhe
ceu Degas,jã aos-sétenta;Rodin, também septuagenãrlo; 
e Renoir; aparentando menos, porque co-m a barba rapa~ 
da, embora arrimado numa bengala. 

Na segunda temporada, presenciou três grandes acon
ieciffientos: "L'Annonce faite a Marie" de Claudel, "La 
Nouvelle Revue Française" de Gide e a suíte "Dafni!> et 
Cloé" de Ravel. 

Por fim, já em 1913- qu~ndo os rumores da guerra 
aconselhavam a qUe se deixaSSe a 'Europa -viu o "Re
trato de Mme. Le Cl_inc_he" (óleQ sobre tela do selvagem 
brasileiro Presciliano Silva) ser aceito pelo Salão Oficial 
-dos Artistas Franceses! 

BAHIA-RIO E RIO-BAHIA 

~conveniente dizer ainda ql,!.e, em ambas as tempora
das na Europa, Presciliano manteve residência fixa em 
Paris, Serri:prejuízó de suas incursões, uma vez à Bélgica, 
diversas vezes à Bretanha, onde o sítio preferido era 
Côncarrteap, que sempre o reteve, como Já retivera Van 
Gogh e GaugUin. -

Em 23 de dezembro de 1908 voltou à Bahia. Expôs 
quarenta e cinco óleos (marinhas, paisagens e os primei~ 
ros interiores) e trinta estudos acadêmicos. Embora bem 
concorrida, a ingressos pagos; a exposição, durante cin~ 
co dias foi somente exposição: comprador algum ... No 
sexto dia, qual Mecenas, apareceU o comendador José de 
Sá e adquiriu cinco óleos, prometendo a Presciliano 
mandar amigos ... 

No dia imediato, lá._esteve o Sr. J.J. Fernandes Dias, 
que adquiriu dois óleos. Nos outros dias, mã:iS alguns 
trabalhos foram adquiridos. C_om saldo de quadros e sal~ 
do de dinheiro,logo nos primeiros dia de 1909, Prescilia
no embarcou para o Rio. 

Era o RiO antigo, capital federal, "belle êpoque", à 
sua maneira, com românticos e rodas boêmias: Numa 
delas Presciliano se íntegrori, convivendo, então, com Bi~ 
l_ac, Coelho Neto, Emilio de Menezes, José e Olegárh 
Mariano (mil dos seus maiores amigos), Luiz Edmundo 
e outros, que o ajudaram na promoção de sua exposi9ão. 
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e também na cons~ução de seu segundo desiderato, re· 
tornar à França. 

A exposição foi bem sucedida, não só de critica -
quando Gonzaga Duque vaticinou seu futuro de mestre 
do pincel; quando Carmem Dolores e Júlia Lopes de AI~ 
meida reconheceram e proclamaram seu talento - mas, 
também de vendagem, a começar pelo governo federal 
que adquiríu "Interior Bretão", doando·o à Escola Na~ 
clonai de Belas Artes, em_ cuja galeria se encontra. 

Só em 1910 Presciliano voltou à Bahia, onde mal ma
tou saudades. O Rio tinha. mais ambiente, melhor atmos~ 
fera, outras possíbilidades. No navio uma surpresa: seu 
companheiro nos sete a oito dias de viagem -o poeta 
Augusto dos Anjos~ 

Em 1912- Bahia, de passagem, rumo à França, c_om 
maio!;' estada em Concarneau. 

BAHIA PARA SEMPRE 

Já em Salvador, Presciliano fez sua segunda expo
sição; com a cobertura jornalística de "A Tarde", na 
edição de 9 de julho de 1913. 

Daí para a frente, seria a Bahia para sempre, embora o 
Rio ainda o tivesse, espacejadamente, São Paulo, excep~ 
cionalmente, Pernambuco, uma única _vez. 

o !>inal inequívoco foi a montagem de atelier próprio 
~num sobradinho na Rua do Bângala. Iniciou, então, 
um perfodo árd_uo de trab.alho, fecundo de resultados: 
pintou livremente e sob encomenda, deu aulas de pintura 
e aceitou executá-las fora do próprio atelier. 

São desta fase os afrescos do zimbório e da nave çen~ 
trai da Igreja da Piedade (19l5) que um prior, insensível 
e sovina, a pagar alto para restaurá~los, pagou baixo 
para cobri~los com tinta de parede. De 1917 são: pintura 
mural do. salão nobre e da sala de música do Palácio da 
Aclamação- ainda em bom estado de conservação; dos 
salões e salas do Quartel-General e - cujo estado não 
poSs_o informar; idem da Prefeitura Municipal; bem as-
sim, salas e salões das suntuosas residências Goés Cal
mon (hoje Academia de Letras) e Fernandes Dias (de
molida)! 

Este intenso e pwficuó labor era amenizado nos en
contros noturnos com os companheiros e amigos- to
dos eles escritOres ou artistas- formando nus grupos da 
"Nova CrUZada~ e de "Arco e Flexa", quase sempre sob 
o pontificado de um poeta consagrado, como Roberto 
Correia ou Arthur de Sales - ambos amigos de Presci
liano. Mais tarde, um novo grupo - Ala das Letras e 
das Artes - reunindo pessoal mais n_ovo, sob o coman
do de um novo pontífiCe, aínda um poeta: Carlos Cbiac
chio, mais que amigo de Presciliano, seu paladino; 
amicíssimos seus também os poetas Rafael Barbosa e 
Godofredo Filho, bon_s arqueiros. -

Deste período, dois dos mais expressivos frutos de seu 
trabalho livre de atelier foram expostos, em 1919 e em 
1920, recebendo consagração pUblica. Primeiro, "O~ 
ração da Tarde" que mereceu encomiástica registro ma~ 
nuscrito de Rio_ Barbosa (_hoje, no Museu Nacional de 
Belas~Artes, por Malazartes); depois, "Última porta" 
(Museu Costa Pinto), exposto, em 1921, em Recife. 

MAIS EXPOSIÇOES 

Em 1927, nova exposição de Presci_liano:Triunfo cori
solidandq triunfos-. ·o _governO estadual figurou entre os 
adCfUirentes: "Confidências" e "Manhã no Carmo" -
ambos interiores, Como os anteriormente expostos - e 

:·Ex-votO çle Bandeirante" - ofereddo a Washington 
Luiz, hoje no Museu Histórico Nacional. 

Em 1930, Prescitiano concluiu a tela de maiores pro~ 
porções de quantos óleos pintou "Entrada do Exé_rcito 
Libertador", encomendado pelo prefeito da capital, 
Francisco Souza, ainda hoje no Paço Municipal, onde 
estão .. Sé ao Luar" e "An_a, Nery", aquisições anteriores. 

POr ocasião do_ I Congresso Eucarístico Nacional, 
transcorrido em Salvador, em 1933, Presciliano realizou 
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outra exposição, assinalando novos grandes êxitos, prin
cipalmente com o Interior .. Sala do Capítulo" (Museu 
Costa- Pinto) e a Cftbeça''V elha -Esineralda"-, adquiri-da 
pelo interventor em Pernambuco, Carlos de Lima Caval
canti - seu velho amigo de Paris 

MARCO DOS ANOS TRINTA 

Esta década de revolução para o Brasil, para Prescilia
no foi assinalada pela estab~lização. Três expressiVos e 
significativOs acontecinlentos na vida de_U_m -homem, vi~ 
vendo, então, os cinquent'anos, bem instalado na matu
ridade feZ casã:, casou e- foi pai! --····· ----

Em ponto privilegiado do Boulevard -Suíço (baiiro -no
vo), no centro de amplo terreno, com jardim e porriar, 
sua casa foi planejaa·a e i::õiiSüUíCfa em fuitçàO-do atelier. 
Só ele - sete metros e meio por seis de altura: nas pare~ 
des laterais, dois erlormes janelões envidraçados (4x3), 
com cortinas também enormes e encorpadas para con
trolar a luminosidade; ao fundo, na extrema-esquerdã, 
uma porta dando acesso a uma varanda, com lavabo, à 
frente, um balcão, bem ao centro e ao alto três metros, 
com sacada e também cortina; na linha do chão, à es~
querda e à direíta, dUas portas: a: da direita, para comu
nicação interna a um gabinete; a da esquerda, para co~ 
municação -externa, ligando a um peqUenO hall seguido 
de escada exterior e illdependente do resto da casa, dan
do para o pomar - desse hall uma escadinha de acesso 
ao extenso mezanino (7x2x2), recortado, ao ceti.tro pelo 
balcão já referido. 

O atelier, a suíte do casal, o gabinete, o hall e a varan
daocupando toda a área do (9 pavimento. No pavimen
to térreo, em área de dimensões absolutamente iguais, 
dez cómodos: salão de visitas e de música, hall e escada, 
sala de jantar, quarto, grande varanda com lavabo, copa 
e cozinha, dependências de empregados. 

Seu casamento- a 14 ae-jiiffio de 1934 -,como ele 
mesmo dizia, provocativamente, tinha sido uina Basti
lha, até na data ... Alice- filha do casal Gonçalo Moniz 
~ainda menina-moça, fora s-ua- alUná de desenhO. Des
de então aprendera a amá-lo e soube esperá-lo vinte 
anos. Espera mitigada, porque ambos moravam no Bân
gala, e ele, Presciliano, era amigo dos irmãos dela- os 
Jortes;TrêSjá citados e mais quatro: Oscãr, Jayme, Cú:. 
los e Enoch- e nesta qualidade, freqüentava as famosas 
festas, reuniões e as domingueiras da casa de D. Lili, sua 
futura sogra. 

Prendada, sensível, inteligente, culta e bela- Alice fo"i 
integralmente devotada a Presciliano: trinta e um anos 
sacerdoti:t:a de seu culto. 

Sua paternidade ocorreu a 2 de maio de 1932- uma
única filha considerada sua obra-prima, tal beleza: Ma
ria da Conceição. 

PROFESSOR PRESCILIANO 

Se é verdade que pOUc-a gente consegue viver em per
feita harmonia pessoal e profissional, este privilégio 
Presciliano também teve! Sendo razões de sua própria vi
da, desenhar e pintar foram também Seu meio de" vida, 

Desenho e pintura ele ensinou na Escola Técnica de 
Salvador e na Escola de Belas-Artes da Bahia- catedrá
tico em ambas, com carreira magisieríal. Em "Bel às~ 
Artes" foi até diretor. 

Numa prova de reconhecimento à França, Presciliano 
ainda ensinou desenho e pintura na Aliança Francesa, 
por muitos anos ·sucessivos, ali, na Piedade, por cima d:i 
Pastelaria Colon. 

Em uma outra linha de ensino, intensificada a partir 
de 1928- com Emídio Magalhães como primeiro esta
giãrio - Presciliano deSVelou-se em aUlas pã~iícUiãi-es, 
no próprio ateliê, a alunos -de grande pendor artístiCo. 
Valem ser lembrados - todos eles artistas realizados: 
Diógenes Rebouças; Colete Pujo (São Paulo), Newton 
Silva, Jacyra Carvalho Oswald e Carlos Augusto Bandei
ra, o último a desfrutar da inticiidlide_do mestre seu João 
Batista, porque discípulo desde a impuberdade. 
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Humberto Peixoto também foi seu alunO pS.rdcu1ar, 
mas, um particular singular porque conseguia, com fre
qUência, levá-lo à própria casa, no Canela. Sempre espi
rituoso~ Presciliano costumava explicar: "Se Paris valera 
uma missa, por que um Porto não valeria uma aula?". 

PRlôMIOS E LAURlôiS 

Por nove anos sucessivos, de 1940 a 1948, Presciliano 
participou do Salão Na,cional de Belas-Artes; no de 
1941, com a tela "Abstração" (Interior) recebeu a meda
lha de ouro. 

E;m 1947, no_IU salão, tornou-se hors concours, con
quistando a medalha de honra, com .. Romeiro" (ca
beça). Prêmio máximo da pintura nacional, a solenidade 
foi no Ministério da Educação, em sessão especial, sendo 
a entrega feita por Clemente Mariani. 

Em São Paulo, em 1948, Presciliano conquistou a me
dalha de ouro e o Prêmio Governador do Estado, confe
ridos pelo Salão Paulista de Belas-Artes, com a tela ''In
terior do Convento de S. Francisco". 

Aqui, em SalvadOr, em 1960, a Universidade Federal 
da Bahia, por proposta da Escola de Belas-Artes, 
concedeu-lhe o título de Professor Emérito. 

Em 1963, pelo advento' dos seus 80 anos, Presciliano 
recebeu m~alha de ouro do Governo do Estado da 
Bahia e a medalha, também de ouro, da Universidade 
Federal da Bahia. 

MAIS EXPOSIÇÕES 

A estabilização de vida - casa, casamento e paterni
dade- mudou o ritmo de vida de Presciliano. Não que 
ele trabalhasse menos - bem ao contrãrio, cpmo tem 
demonstrado -,- -~ que seus trabalhos. não chegavam 
para quem os_ queria; mal terminados já estavam reserva
dos ou adquiridos. 
_ J3 assim foram dez anos seguidos sem uma exposição. 

Mas, em 1942, as saudades dos seus apreciadores tive
ram recompensa: 71 óleos sobre tela e 7 desenhos. Um 
sucesso estrondoso, desde o vernissage! 

Três anos depois, 1945~ na Biblioteca Pública do Esta
do, exposição de um único trabalho: "Interior da Igreja 
de São Francisco". Em cinco. dias, doze mil pessoas esti
veram em visitação e assinaram o livro de presença. Este 
óleo foi adquirido pela presidência do Banco do Brasil, 
depois de longas démarches, iniciadas na gestão Marques 
dos Reis, concluídas na Ricardo Jaffet. 
. Em1963, no Museu de ArteSacre-promoção do go

verno estaOual e UFBa. - foi re3Iizada uma exposição 
retrospectiva, comemorativa dos seus 80 anos. 

Em 1965, inaugurando a Galeria Convivium, literal
meilte a última exposição de P_resciliano- uma pequena 
retrospectiva. 

NEO-IMPRESSIONISMO NÃO EXPOSTO 

Jã apoSentado,_ septuagenãrio, portanto, Presciliano 
- mercê de eventos que, confessadamente jam_ais _in
cluíra em seus planos de vida, por considerá-los inatingí
veis-, em quatro anos, sucessivamente, foi por eles em
polgado. E de empolgamento em empolgamento- casa
mento da filha (1954). Maurício (I956)e Marta (1957)
e de alumbramento em alumbramento, em Presciliano 
processou-se um renascimento. 

No princípio--tudo era só alegria e gratificação~ Mas, e 
pouco, ele se ativou de fato: v~ltou a pintar noite aden
tro, até de madrugada às vezes; lembrou-se de velhas en
comendas e passou a atendHas; acei~ou, sem relutância 
a execução de retratos (desta fase os magníficos, de Si
mões Filho e de Clemente Mariani); e, principalmente, 
voltou a 'sair, caixa em punho, para pintar ao ar livre! 

Que manchas produziu então. Quanta luminosidade, 
que colorido. Foi seu retorno triunfal ao impressionis
mo. Ao invés de pores-do-sol pintou ante-amanhãs. In
vés de interiores, exteriorizações. Nem luz coada, nem 
luz filtrada, mas luz fulgindo e refulgindo em verdadeira 
orgia. Vida - viva, extenuante em sinfonia. 

Avô em dose tripla- fora a receita para o rejuvenes
cimento do artista. Até novos cadernos de estudo Presei-
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liano encheu de anotações e de detalhes. E tudo isto de
ponho com orgulho, por ter visto e porque tenho parcela 
de respon-sabilidade na dosaiem, como pai daqu~les três 
netos[ 

Fajando ainda de netos - Presciliano não conheceu 
Miguel, neto póstumo (1971), das segundas núpcias da 
filha; nem sua neta postiça, Marflia (1968), minha filha 
das segundas núpdas, que nasceu a 17 de maio! 

PRESCILIANO- QUE PESSOA! 

Escrevi tanto em derredor dele; embora colocando--o, 
cuidadosamente, no centro - como de inteira e incon~ 
testãvel justiça - quase nada consegui dizer, essencial e 
riudeariilerite centrado neie. · 

Em necrológio de 1• página, "A TARDE", na edição_ 
de 9 de agosto de 1965, afirmou, em grande síntese,lapi
darmente: 

"Cordato, polido, exemplar, PrescilianO não foi só um 
grande artista;· foi igualmente um grande homem de 
bem. Home~ simples e bom, que jamais se deixou 
inebriar pela notoriedade e pela glória, conservando-se 
sempre o mesmo, guardando sempre a despretensão e a 
alegre comunicabilidade, que explicam o fato de ter sido 
estimado por todos". 

ISTO MESMO 

Analiticameníe, porém, hã planos e ângulos, cores e 
iluanças em seu Perfif que deveril 'ser letDbrados, nesta 
hora comemorativa de centenário: sua inabalável fé eSpi
ritualista, sua crença nas instítuições; seu acendrado ci
vismo; sua fidelidade à família; sua firmeza de sentimen
tos; seu despreendimento; sua fraternidade; sua candura 
e compreensão humanas; seu invariável bom humor; sua 
alegria contagiante, seu amor -à Natureza; seu proverbial 
entendimento com os bichos; sua verve, cheia de sal, va
zia de mal; seu entusiasmo pelo futebol; seu gosto pelos 
filmes coloridos de "cowboys" principalmente; sua perí~ 
cia em dançar valsas e em jogar damas (francesa, natu~ 
ralmente); sua devoção ao "Tric6fero de Barry"; seu cul~ 
to à goiabada cascão" sua constância ao leite Condensa~ 
do; sua mania de "trabalhar" miolo de pão; e, como ele 
mesmo salientava, sua capacidade de ser Botafogo con
tra um punhado de cunhados ipiranguenses, e de torcer 
pelo Cruz Vermelha contra uma família de Fantoches ... 

Quem o conheceu e com·ele conviveu, a todos estes 
predicados poderã acrescentar outros; retirar, porêm, 
nem um! 

Em pequena síntese: Presciliano foi a pessoa mais inte-
grada que conheci; em longo e íntimo convívio, nele só 
me foi dado perceber imanências de beleza, de bondade e 
de verdade: o Homem. 

PRESCILIANO, O AMIGO 

Godofredo Filho 

D"e Presciliano Silva só podemos dizer, neste memo
rial, palavras do coração. O professor de História da Ar
te, o crítico contumaz no trato da matéria pictórica, aca
so o homem de letras, cedem)ugar ao amigo, para a evo
cação de um tempo em que a figura buscada avulta entre 
outras sombra~. sem que lhe alcancemos fixar os contor
nos que tremem, escurecem, rebrilham, confundem-se ou 
logo se desfazem, como num espelho de água indormida. 

De Presciliano, só se há de deixar aqui, de nossa parte, 
palavras que superem, pelo amor à sua obra, a possível 
exatidão de um julgamento, fossem ou sejam, exclusiva
mente, as abonatórias do mérito. Ainda, desta feita, o 
texto não' sairá ponderável, como o desejara o querido e 
admirado Clarival do Prado Valladares, condicionado 
que se verá à emoção que, em tais casos, ou cala ou tarta
mudeia elogios. E, de novo, estas palavras serão formal
mente cálidas, das que fluem dos "embriagados pelo des
lumbramento". Que jeito serião quebrar nossos óculos 
de crítico, do crítico que devera ser, supostamente ao 
menos, um homem da justiça e nós não iremos preferi-lo 
ao homem do fervor da amizade. 
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Presciliano "Athanagildo Izidoro da Silva, o do nome 
de imantar, Como e quando descobrimg_s o pintor?_ Con
ressamos que o achado nos adveio quando, nos fins da 
década de 20, lemos a seu respeito ex.celente artigo de C. 
da Veiga Lima, publicado em>SÚ~ePO 4a ".llustraiã9 
Brasileira ... A revi~ta estampara-lhe o retrato, de ondada 
cabeleira e farto 'bigode, o retrato do __ mesmo arti,sta a 
quem, nÇ> remoto 1923, iríaniãs encontrar entre os figu
rantes da roda noturna de escritores e artistas que se reu
niam em derredor de Carlos Chi;cchio, em_ mesas de Qar 
ao lado do antigo Kursaal, mais tarde Cine Guarani. 
Essa roda de boêmios, ainda um tanto romând_ç_ps, per~ 
duraria até 1930, com alguns dos velhos e muitos dos no
vos participantes, entre esteS, a partir de 1928, os bravos 
rapazes de Arco e Flecha. Es~vemos ã.useõtes de Salva
dor durante esses três últimos anos. Ao retornarmos, 
tudo mudara, mas, em outras seqUências de tempo e 
lugar-onde, continuamos Jl viver_as velhas amizades ·e, 
entre as mais rervorosas, a de Presciliano, até sua morte, 
em 1965_, Assim, no decurso, do_lo_ngo tempo em que ra
mos representante do SPHAN na Bahia, rara era a sema
na em que o nosso pintor não aparecia, por dias seguidos 
às vezes, sua presença sempre precedida da invocação do 
nosso nome em voz alta e de ditos espirituosos, tudo à 
flor de uma alegria borbulh_aote, somente maio_r_nas tar~ 
des em que se rez acompanhar de Caio Pedreira ou Ra
fael Barbosa. Pintou nosso _retrato em 1954 e, em_ 1960~ 
foi a nós que escolheu para responder, em seu nome, a 
alta homenagem que lhe rendia a Universidade Federal 
da Bahia, tornando-o Professor Emérito_ de sua_Escola 
de Belas-Artes. _ 

Outras lembranças suas, tão gratas, atropelam-se em 
nossa memória: as de nosso freqUente convívio, Ora em 
sua bela casa do Boulevard Suíço, com a doçura de Alice; _ 
e o esplendor de M_ar_ia, ora em nossa casa da Rua do 
Poço de Itapajipe. Pelo prestígio de seu areto, privamos 
com pessoas admiráveis, como Olegário Mariano e Car
los de Lima Cavalcanti. Não __ nos conform_amos é que se 
finasse longe da Bahia e que, volvidos tantos anos, seus 
restos mortais ainda não tenham, sobre o chão que tanto 
amava, o monumento que merecem. 

h hora de terminar esta página. O__mágico do_ pincel, o 
disciplinador da luz, que, como poucos, soube mostrá-la 
e entremostrá-la, vive e viverá entre nõs confudo, todas 
as vezes em que os nossos olhos se u_ngirem da cor doira
da e quente D'A última Porta, da Capela do SS~ Sacra
mento d!l Sé da Bahia, da Manhã do Carmo, da Sala do 
Capítulo de S. Francisco e do rosto do Menino Bretão 
com Boina Vennelha! 

DEPOIMENTO SOBRE O PROFESSOR 

Diógenes Rebouças 
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mente acessível aos alunos que atingissem os últimos es
tágios do curso. 

A freqüéncia ao at.elier vinha satisfazer minha nat\lral 
curiosidade e propiciava-me a oportunidade de constâtar 
com um artista de valor inconteste, absorvendo-lhe os_ 
ensinamentos e buscando auferir segurança -pfofissional 
~que me permitisse sanar as dificuldades do aprendizado, 
o que seria conseguido através de exercícios, de métodos 
e técniCas e de l_aboriosa experimentação dos materiais 
!ndi~pensáVeis -à realização- -pictórica. - -- -

Fe:riu-me a sensibilidade;, quando do primeiro CcintatO 
cõm o salão do atelier, a sua luz sombria, coada pela cla
rabóia zenital parcialmente encoberta por cortina_cinza, 
e, ainda, os tons igualmente acinzentados das paredes, de 
onde pendiam em sua maioria, telas de autoria do ex
aluno~_da escola, ~r.clljmedes José da_ Silva, pintadas em 
Paris na última década do século XIX. Eram represen
tações_ de academias, torsos e bustos.ex.ecutados em c_ores 
d.e predominância ocre; com~ poucas vibi'ações, o Que 
tudo contrib,uía. para aumentar o aspecto tristonho do 
salão. 

Bem diferente, porém, o aspecto desse espaço quando 
n_elc;__interferia, com sua vibração e entusiasmo, o mestre 
Presciliano, interfeférieia cordial e_- de SadiQ_humor de 
quem sabia animar e aconselhar discretamente os alu
gas, que todos admiravam os ditos chistosos do_ mestre, 

- - acOmpanhados de seus gestos expressivos. Tornava-se, 
então, o-ambiente como que transfigurãdo àquela simpá
_tica convivência e esquecia~se oo lado negativo da visão 
s.ombria_ do .espaço físico. 

O aconselhamento do mestre era sempre aráv_el, sel'!l 
imposições e po-dia-se notar que evitava, ,muitas- vezes, 
uma correção di reta aos alunos mais bem dotados, pare
cendo antev_er uma vida profissional de evidência para 
esses discípulos, e asSim dava preferência proceder a 
!>Ubstanciaís e rigorosas apreciações cfítícas, deixando 
aos ditos alunos as interpretações e correções dos aspec
to&. falhos apontados, e assim desenvolvendo neles uma 
ª-\ltocrítiça salut~r. _tão importante na realização da obra 
de arte_ plástica. 

Àqueles alunos, nos quais vislumbrava apenas atitu~ 
des amadorísticas, ocupava seus cavaletes, interferia nos 
trabalhos com grande abrangência e propiciava (atitude 
sem dúvida intencional) aos demais alunos presentes o 
acetca:r-em-s~ do mestre para assistir a correção feita, 
com parcimônia de palavras mas com riqueza de gastos, 
numa ação desenvolvida até obter a satisfatória finali
zação do trabalho, o que enriquecia o aluno com relação 
ao mérito do estudo produzido. 

A economia de palavras nessas correções era compen
sada pela justeza da ação conduzindo _o pincel contendo 
a pasta cromãtiCa de gama rica em tons adequados à tela 
e, com gestos hãbeis e precisos, desenhando e modelando 
a forma justa. Esse método, no ensino da pintura, valia 

Nos primeiros anos da década de 30, quando freqüen- maís Pelo sentido da vi5:ão que pelo da audição. Em certa 
tei os cursos de Arquitetura e de Pintura da antiga Esco- época, quando lhe foi receitado o uso de lentes bifocais, 
Ia de Belas-Artes da Bahia, minha atenção se voltava seu desajustamc;nto nos, trabalhos de atelier atingiu a 
preferentemente para as disciplinas de História das Ar- níveis de desespero traduzidos em gestos bruscos e des-
tes, Desenho e de Pintura, sem esquecer, antes dando compassados e numa expressão facial que indicava a 
justo relevo às matérias preparatórias desses cLii'Sós~---- difícil acomodação entre visão do modelo e a paleta e en-
JustifiCava-se tal adesão pela espontânea inclinação que, tre esta e a tela em planos diferenciados. Os moVinúmtos 
desde tenra idade, manifestei pelo desenho e pela pintu- de cabeça e pescoço provocavam-lhe tal perturbação e 
ra, superiormente animada pela qualidade do ensino en- nervosismo, que, freqUentemente, illterrompia a cor-
tão ministrado naquela escola, em cujo corpo docente fi- reção e desculpava-se. 
guras exponenciais firmavam-se na minha admiração de Outra atitude de mestre, bastante expressiva de sua 
adolescente, muito contribuin'dO para seu prestígio o no- perSonalidade era quando se apresentava a oportunidade 
ticiário da imprensa em louvor de exposições realizadas, de Procura de modelo para poses, no atelier. Com a pie-
ora públicas ora tão só vigentes no âmbito escolar. cariedade de recursos da escola e certos preconceitos ge-

No cenário onde atuavam esses· ilrt1Stã.s, a fi_gura de n_eral~ados, os model_gs eram recrutados nas _ vizi-
PresciHano Silva distinguia-se por sua nifiaez. - nhanças, sem a devida consideraÇão aos fins visados: 

. Em razão de contingências curripulares, numa deter- corpos- desproporcionados, com adiposidades, ou de ar-
minada época do curso fui _iniciado nas ativid,ades com ticulações e musculaturas dc:rormadas_. Ao tomar conta-
tràbalhos que deveriam desenvolver~se no Atelier de Pin- tQ com tais Jealida!ies, o mestre evitava,_ para os Contra~ 
tura e de inodelo vivo, situado em local da escola tido, tados, palavras constrangedoras, mas lhe era difícil sopi-
pelos alunos, como verdadeiro tabernãculo, pois aí Pres- tar gestos e expressões fisionômicas de desagrado, que 
ciliano proressava ensinamentos e condUzia a disciplina _logo continha e yelava, pc;tr ~m alto _sentido hum_anfstiCo 
'de pintura, servindo-se de inodelos vivqs. Era atelier so_- _e de educação, mâxjme quando se tratava de modelos fe-
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mininos. Então, era de vê-lo procurando contornar ou 
.-minimizar_ tais inconvenientes, com tCntat~vas de posicio
nar o modelo, no sentido de evitar deformações críticas 
impiedosas. Relativamente à cor da epiderme dos mode
los, era tradição assente evitar-se os de cor morena mais 
carregãda. Solicitado a opinar, Presciliano explicava que 
o motivo das restrições tinha por fim não dificultar aos 
alunos interpretações corretas do colorido, complexas 
pela iluminação superior cOada através de cortinas, além 
de dificuldades outras de exegese cromática na identifi
cação e disciplinação da luz. Estava presente nisso o peso 
da tradição dos ateliers parisienses. ' 

O clima de respeito, amenidade de trato entre mestre e 
discípulos, hâ que ser ressaltado, pois foi uma dominante 
no ambiente do_seu atelier. Um tal clima refletia-se no 
relativo Silêncio ali sempre presente e a ponto de provo
car nos mais novatos um certo constrangimento ao te
rem_ d~? elevar a voz em suas tentativas -de comunicação, 
superando de tal sorte as deficiências auditivas do mes-
tre. 

Aos discípulos mais adiantados o ensinamento e as 
apreciações do eminente professor iam desde o preparo 
do suporte (telas), qualidades e marcas das tintas, cores 
mais firmes e suas propriedades para conseguir determi
nados efeitos, e sua conservação em nosso clima. Aos 
pincéis reservava informações preciosas sobre formas, 
marcas e efeitos a obter em determinados casos. Eram 
informações oriundas da experiência do mestre e por ele 
_apresentadas no decurso das aulas, quando Qmotivo ou 
a opo"rtunidadé Se apresentavam, o que tornava o apren
dizado rico ~ produtivo. 

Decorridos tantos anos, desde aqueles de noss_o apren
dizado, e graças à oportunidade de ter podido observar, 
no Brasil e. fora dele, o ensino da pintura, acho-me con· 
vencido de que guardados certos fatores de tempo na 
evolução do concei,to de formação e missão do artista_ na 
socíedade, os métodos empregados por Presciliano Silva, 
nos idos dos anos 30, foram válidos e úteis do ponto de 
vista dos critérios então adotados para a pintura do gC. 
nero. 

TESTEMUNHO 

August A. Butk 

- Atendendo ao pedido que o caro amigo Ruy Simões 
me fez, para relembrar sobre o saudoso Presciliano, é 
com imensa satisfação que o faço, pois, além de se tratar 
de um grande "mestre" da pintura, merece a minha ad
miração síncera quando, como colega e amigo, privei do 
seu convívio durante alguns anos. 

Conheci Presciliano, mestre da pintura a óleo, 
dedicando-se especialmente a interiores, em 1924, junta
mente com o seu grande amigo e colega Robespierre, 
quando eu ainda joVem. 

Trabalhava eu nesta época, já no meu ofício como ou
rives, na então Joalheria "A Turmalina". Lá ia sempre o 
mestre Presciliano visitar um parente chamado José Fa
rias. Nestas andanças à loja eu fui a ele apresentado, pois 
os colegas de ofício sabiam que eu gostava de pintura. 

Com o passar dos anos, jâ estando familiarizado com 
alguns artistas que freqüentavam a antiga escola, na Rua 
do Tijolo, fui levado por Presciliano c Carlos Sepúlveda 
em I g31 à Escola de Belas-Artes da Bahia, onde sempre 
bem orientado pelo mestre passei a freqüentar o Curso 
Livre Noturno, cujo professor era o saudoso Mendonça 
Fil~o, professor permanente, absorvendo e aproveitando 
também os ensinamentos extraordinários dos mestres 
contemporâneos desta época tais como: professor Pas
coal De cp.irko _e Valença. Vale salientar que o diretor 
da Escola de Beias~Artes era o professor José Aleone . 

Depois, jâ estando cursando o "Curso Normal de Es· 
çultura", jâ no 59 ano, passamos a ter um contacto 
maior, pois deixei de ser aluno e passei a ser considerado 
como colega. 

Passei assim_~!!_ Cºnviver, podendo assim dizer, mais in
timamente, sendo convidado sempre a ir a festas, encon· 
tros, noitadas com vários OuúÕs amigos artistas, poetas. 
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escritores, literatos, tais como os que me vêm à memória: 
professor Carlos Chiacio, Dr. ATthur Salles (poeta) entre 
outros. 

Mais tarde, com a federalízaçào da Escola de Belas
Artes, Prescilíano passou a diretor por algum período, 
sendo pessoa bastante querida por todos os colegas, alu
nos e subordinadós. Homem de caráter íntegro, sempre 
alegre e brincalhão. 

Todos os amigos e colegas eram recebidos em seu lar, 
onde a todos Cativava com carinho e simpatia. 

Assisti à sua .. Premiação" com medalha de Hors Con
cours da Escola Nacional de Belas-Artes- Rio dê Janei
ro. 

Em 1946, entrei para o quadro de professor Cfetivo, 
continuandO a tê-lo como mestre, amigo e colega, mCs- __ _ 
mo depOis -do seu desligamento da escolã: devido a sua 
aposentadoria. 

MESTRE PRESCILIANO 

J aclra Oswald 

Do mestre Presciliailo iião sei, na verdade,-o quC-m-iti~ 
resp~ito: algumas vezes- õ seu iineriso valor como artista, 
outras, sua pessoa terna e generosa. 

Quando adolescente, qtiis faiú,- talitbêm,O QUe ele fa
zia com tanta facilidade: construir, pincelada por pince
lada, mundos eternos, perfeitos. 

Ele me conheceu tentando pintar sozinha, pretenden
do fazer um auto-retrato, que levei um dia à aula de De
senho, na velha Escola de Belas-Artes, ainda na Rua 28 
de Setembro; principiava a desC:Iihã.r e era !lleU" éOiega 
Carlos-BastOs. --

Lembro-me b~m: o professor de Pintura, ao ver-ca
sualmente o pret~ndido auto-retrato, rindo bastante dis
se que ia pintar comigo e que iria à minhã casa vCr asco
res das minhas tintas. Realmente, agora vejo que a ''rni
nha cor-de-carne", uma mistura de amarelo, vermelho, 
branco e preto, não era aceitável. -- ---

Meu coração bateu forte. 
O professor de pintura em minha casa'? Minha mãe 

consternada e nervosa me ponderou a impossibilidade de 
arcarmos com tal despesa de aulas particulares do mes-
tre. 

Como conseguir dizer isto a ele'? Não sofri muito ao 
tentar fazê-lo, porque, ao iniciar minha explicação, ele 
me atalhou declarando, nluito zangado, que não havia 
proposto'au]as nestes termos- que iria porque queria e 
pronto. 

E eu, feliz, recebi minhas lições em casa; e pintamos, 
com seus pincéis e tintas, casas, mãilSas, bananas e flo
res. Sim, tenho Como um tesourO, gll.iirdado, meu auto
retrato repintado .•. 

Minha última lição, anos depois, foi assisti-lo piritar o 
retrato de Olegário Mariano, no Rio. Depois do mestre, 
agora jâ sozinha, eu também pintei o Poetal 

Meu professor de Pintura foi o exemplo vivo_ da sua 
profunda verdade- o maior e melhor retorno ou paga
mento do trabalho realizado consiste no prazer sentido, 
equivalente ao grau de amor que a ele se teve. 

Ele an1ava profundamente pintar, ele era feliz pintan
do. 

Me deixou não somente lembranças e gratidão pelo 
que tão generosamente me ensinou: debt.ou-me marcas e 
caminhos que tento trilhar desde então. 

O AMIGO E O MESTRE 

Humberto Peixoto 

Nosso interesse pelas artes plásticas, mais seriarilente 
encarado em meio à década de 30, levou~nos a procurar 
a Escola de Belas~Artes. 

Fop1os encontrá-la na Rua do Tijolo, funcionando elt_l _ 
prédio mal conservado, cuja pobreza interior se harmo
nizava com seu aspecto externo e contrastava com a rica 
coleção de obras - moldadas do original em gesso, mais 
representativas da escultura ocidental, da Grécia ao fim 
do século XIX, ao lado de trabalhos de diferentes meios 

-de_ exp;essão artística de autoria de seus professores e 
alunos laureados. 

- Instituição particular, carente de suporte financeiro, a 
escola sobrevivia às custas da abnegação de um grupo de 
idealistas, os quais, subtraindo horas preciosas de suas 
atividades particulares, transmitiam seu vultoso saber, 
com devoção e entusiasmo, àqueles que desejavam co
nhecimentos nessa área. 

Supriam-se, assim, deficiê"ncias materiais como prodi
galidades de informações, num entendimento cordial, 
entre mestres e discípulos, gerador de clima propício à 
formação d_e ~i7<!des duradouras. 
-Fo! nesse ambiente acolhedor, reCordado agora com 
emoção, que tivemOs o privilêgió de conhecer Presciliano 
Silva. 

Já maduro - reconhecido e respeitado como um dos 
expoentes da pintura nacional - Presciliano, por nós 
visto à média distância pela priineira vez, na circuns

-pecçãCido porte e traje escuro, na sobriedade da gravata, 
no ar severo que os aros grossos de seuS óculos empresta
vam _a seu semblante, no baíxo_ timbre de sua voz e no 
aparente alheamento comum ao deficiente aUditivo, na
quela ocasião, pareceu~nos um ser inabordável. 

lniciant~ ~ nãQ s.eJido seu aluno, desconhecíamos seus 
há,bitos. _Uma ta _r de o vimos, com surpresa, entrar em 
nossa sala, percorrendo-a em passos tranqüilos e sorriso 

·aflorado em seus lábios finos, para nos saudar e observar 
os trabalhos em execução. Isto costumava fazer, sem dis
crimiiiâ.çõ6s, é6m todos os aluDas. E após rápido exame 
~~~ªcavalete, proferia palaVfas-de inCentivo seguidas 
de ad'i~l"tência_ para os erros cometidos. 

DesSa maneira, pela primeirã vez ficamoS próximos aO 
mestre. E, embora tenso, cons~guimos vislumbrar, na 
austeridade 49. t~;aj~. pequena nota alegre e col.orida na 
lapela: o emP~ma alvi-rubl"o do seu Botafogo; na voz 
baixi e suaVe; Seu calor humano e sua capacidade de co~ 
fininic"açãõ; -e, nos cogrentârios emitidõs~-seus grandes 
<:Jotes de_percepção visual e objetividade naS cõri-eções. 

A partir daquele instante reformulamos nosso apres
sado julgamento anterior. Presciliano, embOra artista 
consagrado e reverenciado por seus semelhantCs, 
mantinha-se um ser humano simples, alegre e comunica~ 
tivo._ 

Essa impressão, que nos ficou desse primeiro conta to, 
nunca foi modificada durante os anos de convivência. 

Convivência interrompida muitas vezes, para nOsso 
pesar, por força da conclusão do nosso curso médico, da 

_ necessidade de especializaçãO e dos com-promissos decor~ 
rentes do exerc.lcio profissional. 

Quem já experimentou a ventura de atuar no campo 
das artes e não teve força interior ou talento suficientes 

. para se entregar _inteiramente às suas exigências mono
polizadoras, sabe muito bem o que significa para o trâns~ 
fuga o apelo cíclico que o atormenta ao longo da existên-
cia. 

Voltamos, portanto, periodicamente, a reiniciar nos
sos estudos. Ora comO aluno livre da escola, ora como 
aprendiz bissexto de seus mestres e nossos amigos. 

Presciliano foi uma das vítimas da importuna insistên~ 
_cia do artistã frustrado. E, sempre com solicitude, 
íriteresS-ãndo~se por -nossa pretensão, estimulou-nos e 
ensinou~nos com sua desmesurada bondade e imensa sa~ 
bedoria. 

Do porte de seu talento era a grandeza de seu coração. 
-sabendo~nos ocupado, sem horas suficientes para transi
tarmos com proveito na área de lJ-OSSo comum interesse, 
prontificou-se a ir em nosso consultório a fim de satisfa
ZCí nossa pretensiosa aspiração~ 

Somente ãgo.ra, com a experiência que a idade nos 
proporciona, damos conta da grandeza de seu gesto e do 
valor da dádi_va_gratuita que recebemos. 

No_ final daS tardes, encerrada a atividade médiCa, 
transformava-se o consultório em improvisado atelier. 
Utilizãndo enfermeiras e colegas como modelos, fazía
mos nossos desenhos a carvão. Duas vezes por' semana, 
deixando a- PrOsa" cO-stumeira. com o grupo de amigos 
que, nessa hora, se reuniam diariamente na esquina do 
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Palácio Rio Branco, Presciliano nos aparecia, sempre 
com uma frase espirituosa para modelo e aluno, para 
proceder à çorreção !fe nossos trabalhos. 

Durante essas sessões, além das atividades específicas 
do curso de Desenho, durante as quais, displicentemen
te, e1dbia suas admirãveis qualidades de artista, ele pro
vocava conversa animada sobre diferentes assuntos, por 
vezes prejudicada pela sua precâria aUdição, porém sem
pre agradável e oportuna. 

Tão proveitosa que procurá vamos prolongá~la duran
te o perCurso por onde o conduzíamos, após a aula, até 
sua residêncíã. As.sirll fazíamos, habitualmente, não sem 
antes passarmos por nossa casa onde o esperava um vi~ 
nho do Porto especial, o qual ele como perfeito "con
naisseur", o saboreava com efusivas demonstrações de 
prazer. 

Além de aperfeiçoá-lo nos segredos da pintuta, a 
França havia-o instruído na divina arte de degustar um 
bom vinho. 

Nossos encontros vespertinos no consultório foram 
transferidOs para a Aliança Francesa, no Rosário, onde 
iniciou um curso de Desenho naquela casa, atendendo 
convite do Prof. Vander Haegen, seu diretor, o qual 
exerceu, na Bahia, com brilhantismo, atividades cultu
rais e â"iPlõinátíCãs. Não interrompemos o costume grati
ficante para nós de conduzi-lo, após o curso, para sua 
casa no Boulevard Suíço. 

Espírito aberto, apesar da influência jâ conservadora 
da Académie Julien, de Paris, onde estudara, e da forte 
pressão preconceituosa do nosso meio ainda apegado à 
cultura artística do século anterior, não havia nele in
tranSigências marcantes para os trabalhos inspirados nas 
várias correntes que se formaram após o Impressionis
mo. 

Estamos convict~s de Que, se o mestre Presciliano ti
vesse permanecido na Europa, acabaria por se integrar 
.em um dos movimentos artísticos que marcaram a pri
meira metãde do século XX, o fazendo com destaque tal 
eram suaS qualidades excepcionais de pintor e desenhis
ta. E, hoje, quando aqui festejamos o primeiro cente
nário de seu ~ascimento, certamente o evento teria justa 
repercussão internacional. 

A Tarde- Terça-feira, 17 de maio de 1983 

SEM PRESCILIANO AOS CEM ANOS 

Carlos Augusto Bandeira 

Sem Presciliano para sempre. Todavia, o seu mundo 
cont(nuou. E, como temos costume de dizer que ficamos 
cativos de tu.do o que nos causa amor, pelo bom gosto 
com que é feito, somos todos seus escravos. Isso porque, 
se hã uma profunda diferença entre a sobriedade da ad
miração pelas invulgares dificuldades de um ofício (ín
transponíveis por muitos) e o prazer pela emoção que 
nos aguça o paladar"-da- alma, proporcionando-nos uma 
indelével saudade, o artista, ora homenageado, reúne 
ambas as virtudes: é admirado e bem-amado~ 

Senão, consideremOs, por exemplo eventual, o seu mé
todo de trabalhar em seu aspecto admirável em face à 
sua obra monumental; a "Nave da Igreja de S. Francis~ 
co". Na própria nave- pintaria uma pequena ou média 
.. prochade" ou "mancha", que eram os termos que usa~ 
va para pequenos projetas de quadros a serem amplia
dos. Em seguida, retornaria ao local para tomar aponta
mentos, em croquis, dos detalhes que se iam. fazendo, de 
modo gradativo; necessários. Depois, amarraria todos 
esses elemerHos aos princípios básicos das leis da pers
pectiva, através de recursos à parte. Já na tela, e 
apoiando-se ocularmente nos seus apontamentos e na 
"prochade", desceria uma linha visualmente oblíqua, 
porêm rente ao paralelismo dos capitéis, ao alto. Em se
guida, subiría outia lfnha coerente à paralela dos pedes
tais das colunt~s. E, assim, encontraria o seu primeiro 
"ponto de fuga" no cruzamento do teto com o chão, (t:m 
termos de que todas as paralelas encontram-se no infini
to, de acordo com os fundamentos da geometria). Daí, 
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no n1vel do tal ponto traçaria uma linha paralela à base 
da tela e esta lhe seria a "linha do horizonte", na qual, 
tambêm, deveria achar o seu segundo ponto de referên
cia e mais, caro lhe fosse a organização arquiteEônica 
mais complexa. E, no entanto, nesse quadro em exem
plo, os dois p-ontos de fuga cafram fora da ãrea da tela, 
fato que pode ser observado c_om um simples cruzamen
to de réguas sobre uma foto do dito interior. Dar o pin
tor ter-se utilizado de dois a quatro pedaços longos--de 
barbantes a fim de que a quadrícula, tanto a do ladrilha
do do chão quanto a da azulejaria, não lhe saísse imper
feita, entre demais ornamentos e quad~_os de paredes e as 
próprias que também estavam sob _con~r_:ole d_os_ dois 
pontos de regência do Jinearismo. 

Esta fase crucial, que sempre houve cm cada um dos 
interiores de Presciliano Silva, e que muito de atenção_ e 
paciência lhe requereu, não pode ficar oculta aos que Hie 
historiam a vida apenas pelos efeitoS- de seus quadros 
prontos. E simplemente por não terem tido a oportuni
dade de se_ tornarem íntimos das prãticas ~o seu labor. E 
ainda mais: os seus desenhos dos interiores riqufssimos 
em detalhamentos da_decoração apenas recebiam tintas 
quando pareciam obras definitivamente já prontas ltTu
sains. Aí, então, a luta enorme já estava travada e venç!7 
da. Pois a sua pintura não sofreria mais <;~.nte._3:S h~si~ 
tações que lhe surgiriam dos esquemas formais, arquite
tados pelos geômetras do próprio tempo. Todo piiltor de 
sua escola sabe que a maioria das sutilezas feitas a car
vão são perdidas ao toque das pinceladas, por maís leves 
que sejam. Entretanto, Presciliano não as perdia. Após 
fixado todo o quadro apenas, ainda, em preto e branco 
com todas _as nua11ças, através das quais ac!(m_atara o seu 
ambiente por perspectiva aérea, aumentando ou reduzin
do a intensidade dos sombreamentos, recurso observado 
para que se sinta-a atmosfera que s~ interpõe entre toct"o~ 
os planos, punha-se a pincelar com habilidade e ligeireza 
com tonalidades pastéis, as quais, posteriormente, se
riam gradualmente reforçadas. E-o ·mestre, ao pintar, 
temperava ou enriquecia a matização da sua_ palheta cr_u
zando sobre ela as suas pinceladas. 

Neste seu quadro já consagrado, "Nave do S. Francis
co", o dom desse pintor que ultrapassa a nossa adm_i~_ 
ração é o toque do seu coração que faz entrar naquele re
cinto por um buraco de fech_adyra, não à vista do espec
tador, mas que nos fica _óbVio pelo suave facho de luz 
que resyala pela sua arcada e se expande pelas duas colu~ 
nas e em uma das quais se acha uma pla batismal com 
forma de concha estilizada. Aí, na consideração dessas 
delicadezas que advêm do sol, é que sentimos _o sçu arte
sanato torna-se heart ou (rarte conforme se pronuncia). 
O que me fez concluir que somente com heart se faz 
sobre uma estrutura tão des_~fiador;a em seu a,spec~o_ téc
nico que a qualquer outro talvez fizesse desistir de Impri
mir sentimento. 

E, em tempo, na finalização desses sç:us trabalhos, o 
mestre utilizava-se de um pedaço grosso de vidro 
marrom-escuro, da proporção de um livro de bolso, no 
qual, espelhando o seu quadro a uma certa distância, 
confefia- se de seu s"entimento_de harmonia e de uni~ade 
não se escondia alguma pincelada desnivelando algo do 
seu plano. Esse Presciliano, o pintor de interiores, é-nos 
o mais famoso. 

Lembro-me bem: o escritor Herman Lima, que tinha 
uns três trabalhos do Presciliano retratista _e paisagista, 
entre os quais o retrato da sua cunhada; D. Maria Joana_ 
Cathalá Loureno, costumava aventar que não conhecia 
outro pintor de rostos que os fizesse com tanta compaci
dade (qualidade do que é compacto) e com tanta lisura 
quanto ao tratamento da pele. E, realmente, a vasta 
maioria dos seus r:etratos, de corpo inteiro ou_ não, suge~
rem tanta solidez de seus traços fisionômicos, tal qual 
fossem esculturas maciças e sem que, para isso, se recor
resse ao empastamento das tintas. Essa sua característica 
faz lembrar que o nosso artista, já vitorioso erri seu oficio 
de pintor, informava-nos de que o famoso esCultor Pas
quale Dei Chirico, quando lhe ensinava modelagem, 
propôs que ele abandonasse a pintura, que lhe era minis-
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trada pelo seu querido Prof. Manuel L-opes Rodrigues, e 
que optasse pela escultura porque _esta lhe parecia mais 
adequada à sua vocação_ Pois é esSe_o Presciliano escul
tor que se insinuarã nas faces singularmente beffi com
pactadas que pintarâ posteriormente tais como as do Sr. 
Ernesto Simões Filho (diretor do jornal _A. TARDE), do 
seu sogro o Prof. Gonçalo Moniz (da F<iCuldàde-de Me
dicina), de um_ QJJ.tro seu contraparente, -o _almirante 
Ff{ncisco ferrão Moniz de Aragão, e de majs, aproxi
madamente, _uma centena delas, algumas das quais não
persorializaãas como as do "Romântico" do_"Rotnei
ro", e.tc., por "tê--las próximas. 
. Quªnto ao Presc~liano, .autor_ de paisagens, _de mari

nhas e de estudos acadêmicoS_de nus, tanto de ffiulheres 
quanto de homenS, vêm-nos desde ~ rapaz Presciliano 
Athanagildo IziQ_oro da Silva, filho-depaiscachoeiranos, 
do Sr. Possidônio.IzidOro da Sifva e Mme. Clotilde Ro
drigues da Silva, at~ O!\ nossos dia_s, desde quando se ins~ 
talou na França por duas vezes e de Qnde_nos trouxe 
apreciáveis paisagens da Bretanha ou de Concarneau. E 
eu já o conheci idQso. Então pude observã-lo a dar exem
plos de desembaraÇo às suas aluna~ ou alunos. 

Hipoteticamente, s_e _alguém transpusesse um dos nos
sos v~stibuhues daqu~la época, sem que conseguisse_ 
lançar numa tela o desenho de uma figura humana-·a ser 

-pintada, e o sentisse prestimoso numa orientação, O mes
tre se assentaria e, durante uma só dessas sessões, poder
~e-ia ver as evoluções históricas que sofrer<\m todo o nos
so aprendiúido sobre como desi!nfiar e Pintar figuras hu~ 
manas. Daí, após algumas largas pinceladas, a mulher 
pré-liistórica oU: -a mulher medievalesca e ou a mulher 
pré-renascentista ia, aos poucos, substituindo-se por 
uma expressiva "Woman", mulher ou "Femme" e ou 
"moglie". Sob o efeito dessa· primeira impr-essão a mode-
lo apar_e~ta~ia-nos- ser um fantasma, porém bem propor- -
cionada por meio da sua expressão corpórea descontraí-
da. E, se neSse momen-to ·algum crítico ávido de novida~ 
des o surpreendesse durante _os intervalos dessas poses, 
logo o elogiaria de impressionista. Porém, se Presciliano 
Silva achasse um pouco arriado o par de seios da mesma, 
e lhe arrebitasse os mamilos, o enquadrariam como a um 
clássico porque sobrepusera a sua vontãde àquela verda-
de, a qualidade que caracteriza o comportamento idea
lista dos gregos ante as formas anatômicas dos entes. 

Em suma, se Prescifiano Silva era ou não um clâssíco, 
ou um acadêmiç~ ou um impressionista, pouco nos im
porta. Era apenas um artista sério que sabia 'o qtie lhe 
convinha e aos seus. E agora, por comemoração do seu 
século sem a sua: presença física, homenageemo-lo o cen
tenário, todavia sem a sua ausência em espírito e por 
Obras. 

MESTRE E AMIGO 

~mídio Magalhães 

Atendendo o pedido do_ amigo Ruy Simões v~nho 
juntar-me, modesta e prazerosamente, aos que muito 
.ac~~tãdamente_ revivem a memória do grande eXpoerite 
da pintura no Brasil, Presciliano Silva, no ano do :-seu 
centésimo aniversário de nascimento. 

Valho-me da oportunidade para mais uma vez extra
vasar a minha gratidão ao mestre e a minha saudade do 
amigo querido. Foi com grande emoção que recebi, ain
da aluno da__E_sc_ola de Belas-Artes, em 1928, o honroso 
convite para trabalhar em seu atelier. Ali, convivi com o 
mestre, aprimorando conhecimentos técnicos, vivendo a 
atmosfera ímpar de grandes inspirações e maiores reali
zações. Durante 12 anos, além de conhecer de perto o 
grande artista, conheci, também, o homem justo e hones
to, .de inabalável (é cristã. AQ. deixa_r o seu atelier, em 
1940, i"ndo para o Rio em busca de novos campos, foram 
ainda seus ensinamentos exemplos e conselhos que me 
acompanhara. 

Postedorme_nte, Newton Silva, desenhista e pintor 
_baiano de todos conhecid9, (oi, tambí::m, aluno do mes
tre, trabalhando no seu atelier durante algum t~mpo. 

Em 1953, estando eu em B_elo Horizonte, lecionando 
na Escola Técnica F~derat fui novamente distinguido 
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pelo querido mestre, quando, atendendo à sua recomen
dação,_ a Es_cola de Belas_-Artes convidqu-me para lecio
nar a cadeira Q_e pintura até então por ele ocupada e que 
ficara v_aga__,_C:m virtu_de de sua aposentadoria compul
sória. 

Não caberia aqui uma apreciação crítica da obra de 
P"resciliano; esta jã foi e contínua ·sendo feita pr avaliza
dos críticos d~ art_e não_só -da Batlia com de todo o pªís. 
Direi mais do mestre e fraterno amigo, do poeta que fez 
da palheta a sua lira, enaltecendo e dando aos temas que 
abordou um toque inconfundível d.e_ lirismo e de amor. 

BoiidosO; simples, altruísta, puro, sem nunca esperar e 
muito menos exigir o reconhecimento daqueles a quem 
ajudava, :Piesciliano, além das lições de pintura, legou
me uma precioSàltção de Vida. De gênio alegre, comuni
cativo, apreciador das boas companhias era figura queri
da e indispensável na roda de amigos formada por artis

- tas, escritores, poetas e -jornalistas da qual fazia parte 
tambépl a ala nova de estudantes, todos, sem exceção, 
reconhecendo nele além do talento de artista plástico, as 
qualidad~. d() humorista fino que_se revelevam todas as 
vezes em: que as conversas versavam sobre assuntos pito
rescos do cotidiano. _Não conseguiria, pois só tenho a 
memória a me ajudar, lembrar os nomes de todos os 
ãmfgos daquela épOca, düiria aqui Carlos Chiachio, Ro
berto Corrêa, Rafael Barbosa, Arthur de Salles, Men
donça Filho, Filomena Cruz, Alfredo Araójo, Godofre
do Filho, Florên-Cio -Gomes, Paschoal Dechirico, Alberto 
Valença, ·os jOvens Hélíõ Simões, Carvalho Filho, Fer
nando Maia, Eurico, _Oiama, Lafayete Spínola e tantos 
outros que co"nvivendo com ele levaram ou guardam ain
da as mais grataS- recordações do grande amigo. Esse 
grupo sob o ·comando do velho Chiachio, fundou uma 
revista intitulada_. "Ala das Letras e da Arte''. 
- Presciliano trouxe para nós, aqUi no Norte, as tendên
Cias iinpfeSsiOI'listas -Que captou nas academias de Paris, 
para onde viajou em 1905 por indicação do seu mestre 
Lopes Rodrigues, que soube reConhecer o talento que vi
ria despontar naquele modesto estudante de pintura. 

PresCiliano continua vivo, através de sua obra. Seus 
quadros, em museUs e· coleções particulares, aí estão 
para-o deleite de muitas gerações que continuarão a sen
tir as mensagens de amor emanadas do ambiente místico 
de se\1~ interiores; quando ao fitá-los os nossos sentidos 
sem esrorÇ~ são despertados, trazendo-nos à realidade de 
um últimO raio de luz, do odor agradável do incenso se
cundados POr--doces a-cordes, transmitindo-nos a sen
sação de encantamento que está inteira na Oração da 
Tarde e na Última Porta, Obras-primas do talento dos 
ãrtistas e verdadeiras jóias da pintura no Brasil. 

KfEU AVé:fPRESCILIANO 

Mônica Simões de Sá 

Quando eu nasci, em 1955, ele já estava com quase 72 
anos. Logo depois, chegaram Mauricio e Marta. Um ha
r_:ão e duas-baronesas- comÇ~ ele dizia. 

Tendo muitas lembranças: ternas~~ngraçadas, ~audo
sqs ... Misturam-s~ lembranças _de muitos momentos jun
to, com lef11b_~anças do seu jeitO especial de ser. 

De manhã, bebíamos leite c;ondensado e subíamos no 
seu pescoço enquanto ele ficava lendo a gazeta", na pol
trona; e penteávamoS Seu cabelo, fazendo chucas, coques 
e enchendo-o _de grampos, _que ficavam atê ele se lembrar 
de tirar. 

Achava en~çado ele andar de pijama, com os botões 
desencontrados_ e o_ aparelho quase sempre desligado. 
Com a sua surdez. aprendi não ser necessário gritar para 
ser ouvida e a respeitar o silêncio de c_ada um, 

Todas. as quintas-feiras almoçávamos- meu avô, mi~ 
nha avó ee_u- na casa de tio Octãvio, na Mangueira ou 
na· Penha. Quando íamos para a Penha, tomávamos o ô
nibus_elétrico e ele sempre falava de como era macio e di
ferente dos ônibus da Cidade Alta. Um<!, tarde, v_oltáva
mosjuntos, os d"oLs, da Mangueira, andando pela Joana 
Angélica e_ e~e, então, me mostrou uma palmeira, leque 



2500 Sexta-feira 17 DlÃRI()_QO ÇQNGRESSO NACIONAL (Seção 1\) 

ao vento, e disse que parecíam Ineninos, Uns pra Já, ou
tros pra câ. Nunca mais esqueci. 

A liberdade de ir e vir no seu atelier e de estarmos jun
tos. 

O seu amai aos bichos. Diana, Mosca e Cachucha 
Chiquinha. O louro, quase sem penas, que fez -eÚ: chorar 
muito, quando morreu. 

De noite, na cama, minha avó, meu avó, Mosca no-s 
seus pés e eu no meio. As histórias: o Teão deoolhOSTguais 
a faróis de carro. O papagaio fuxiqueiro. A cafui, a pal--
matória. As modinhas folclóricas;, "Sou gUarda urbano,
pelas ruas ando ... ". 
Os filnles de b:itng~ban-g Oã televisão. Ocre, nome estra
nho de cor. 
Mais estranho quando soubemos que havia morrido. 
Nada estranho tudo que ficou dentro de nós. 
Seus gestos fortes com as mãos. 
A sua eterna jovialidade no sorrir, no _falar, no andar, no 
sentar. 
O seu constante bom humor. 
Toda a sua disposição para a vída. O seu amor. 

A ÚLTIMA LIÇÃO 

Newton Raymundo da Silva 

Um breve retrospecto da vida e obra de Presciliano 
Silva e não estaria fora do cOntexto de nosso objetivÓ.- -
De certo modo, deveríamos lembrar as maiores fases_ de 
sua vida ligadas às expressões literárias mais significati: 
vas de sua época. 

Anotamos, sem dúvida, os mais autorizados, onde se 
evidencia o crítico"-Gãnzaga Duque que, na exposição de 
Presciliano, em 1909, no Rio, logo após a sua exposiçã-Õ 
realizada na Bahia, lhe reconhece as qualidades de artis
ta de talento, em destacado artigo, menciona um dos 
quadros expostos que, todavia, é merecedor de prêmio 
no Salão Nacional do Rio de Janeiro. · · 

Paralelamente, podemos, também, lembrar a presença 
de M. Lopes Rodrigues, seu mestre que, independente
mente da posição de professor, escreve sobre Presciliano, 
em sua primeira exposição na Bahia, logo após o seu -re- -
gresso da Europa. 

Outros nomes, ilão menos ilustres, como Carlos 
Chiacchio, jornalista -e çríticó de afte, criado! da Ala de 
Letras e das Artes, movimento cultural que perdurou du
rante longos anos na Sabia, evidenciou, profundamente, 
a obra de Presciliano etn expoSições Coletivas; r6aiiúdiis 
nos salões da Biblioteca Pública do Estado. 

Finalmente, com o mesmo entirsiasino, encerrando o 
ciclo de ouro das atividades do Presciliano, destacamos o 
nome de Clarival do Prado Valladares, no maior do_s es
tudos que poderia ser feito sobre Presciliano. Nesse estu
do crítico de Clarival Valladares, toda obra de Prescilia
no ficou documentada, satiSfãtoriamente, não mais po
dendo, no particular, acrescentar mais nada. 

Como dissemos, nessas breves palavras, a obra de 
Presciliano estava sobejamente estudada por ilustres jor
nalistas e críticoS de arte, num período de mais de 50 
anos de sua existência. ·· 

Tr-ãilscorterido, hoje, o centeriãrio de nasciineilto- de 
Presciliano, nada mais merecida a homenagem que lhe 
presta a Universidade Federal da Bahia, da qual foi p-ro~ 
fessor catedrático por longos anos na Escola de Belas 
Artes. Esta homenagem tem a colaboração de depoimen
tos dos que conviveram de sUa intim1dãde, particular~ 
mente, os seus alunos, os que tiveram ensejo de conhecê
lo de modo diverso daquelas particularidades difundidas 
pelos seus eminentes críticos e biógrafos. 

Não podíamos deixar de contribuir, com esta modesta 
colaboração, por soliCít~OOo-piOleSSõfRUY Sínlões; 
organizador deste trabalho, patrocinado pela univerSida
de. 

Sem dúvida, tivemos oporturiidade de referir em -con
versa com o professor Ruy Simões,--0 nosso tema, qa via
bilidade de servír como depoimento, salientando, toda
via, uma feliz oportunidade que tiveinõs com Prescilia

. no, nos seus últimos contatos, propo-rcionando-nos a sua 

"última fição". Já vinham os, há longos anos, trabalhan
do com Presciliiino em seu afelier, Qúando-nos distinguiu 
pãrã seU: ássistente da-Cadeira de Desenho de Modelo Vi
vo, na EscoJ_a de Belas-Artes, no ano de 1942. Desse 
período e!.ll diante, até ao de professor na mesma escola, 
não deil'ªmos_ de freqUentar o seu atelier, merecendo, 
por parte dele, um tratamento todo especial. Jamais nos 
furtamos de receber os ensinamentos de seu longo tirocí
n~o de rp.e~tre de desenho e de pintura. 

't.,embramQ_~_llem que, no ano de 1965, Prescilianojá se 
achava bastante combalido, mas, nem por isso, deixava 
de ~is_~tar, todas as se_manas, a nossa residência, p-rocU
rando espairecer-se d"a longa jOrnada de dias cansativos 
de trabalho em seu atelier. 

Nessa época, ·mori1vamos·perto de sua residência e ele 
vinha, tranqüilamente, em companhia de D. Alice, sua 

- esposa, que o condl,J.zia até a porta de nosso edificio. Su
bia as escadas, lentamente, apoiando-se em uma benga
la, proç:urando yencer, no.s lances do&._degraus, a estafa 
da subida. Nem, por isso, arrefeciam o seu entusiasmo e 
a sua satisfação naquelas visitas costumeiras. 

Quando a porta do apartamento se abria, havia um 
contentamento geral de todas ao recebê-lo, até as 
crianças partidpavam daquela visita tão signincativa, a 
ponto de abraçá-lo com amor e ternura. Percebíamos 
que ·a satisfãção envOlvia-lhe o rosto ao repousar na ca
deira, afastando a bengala e descansando as pernas da 
longa estafa dos degraus da escada. 
- Depois de uma breve pausa, percorria os olhos pelas 

paredes, buscando ver algumas pinturas ou olhando 
para mesa à procura de desenhos das crianças que tanto 
lhe agradavam. Detinha-se, por vezes, percebendo os 
mais siitis detalhes na compreensão das composições es
pontâneas das: crianças. Em tudo isso, havia uma crítica 
construtiva, longe de qualquer desânimo nO julgamento 
·dos trabalhos. Era o despertar de estímulo, para qual
quer iniciação, rilesmo em se tratando de uma forma pri
mária de expressão. Dirigia-se ao adulto da mesma ma
neira que-Se dirigia à criança, coril il mesffia delicadeza 
em que ponderava as certezas e vacilações de trabalho, 

- e_rrfatJzaiiOo" trechos, cinde Particularizava sensibiHdade 
artística. Procurava, sempre, dar ênfase ao desenho. O 
desenho sempre foi para Presciliano a pedra de toque, 
sem o qual, toda iniciativa de pintufa~ poderia 
desvall."ecei-se. 

Muitas vezes, dizia, enfaticamente, aos s"eus alunos, 
como se fosse uma sentença:"Quem sabe desenhar, sabe 
pintar". Era a sua opinião a todos os seus alunos e, prin
cipalrriente, aos que se iniciavam em pintura. 

Tõdas as semanas se repetiam as visitas de Presciliano, 
Com a mesma satisfação dos dias anteriores. Muitas ve
zes, quando conversávamos, as crianças, sorratCíramen
te, subiam à mesa e derramavam, sobre a sua cabeça, pa
péis picados, como lhe proporcionassem, naquele instan
te, uma homenagem espontânea, semelhante àquelas que 
se dispensam aOs grandes homeiÍs em cortejo público. 
Prestava-se, com afetuosidade, às brincadeiraS- das 
crianças, com expressão de alegria, espelhando-se no 
rosto com indizíVel satisfação. Nunca vimos a con~r?rie
dade à turbar-lhe o semblante, naquelas travessuras de 
crianças. 

Numas das últimas de suas visitas ao apartamento, 
não podíamos prever que se _realiZasse a sua, "última 
lição", talvez, a que-mais nos impressionãsse, fortemen
te, durante anos de seu convívio. 

Depois de uma longa pausa, a olhar para os trabalhos, 
sentimos que não eram do seu agrado os dQ_is quadros ali 
expoStos. Pa[eci8. quC"-flão tinha condições de falar do in-
sucesso, com a melhor de suas intenções. _ 

ProCuramOS ajudá:lo naque_la ~ituação elnbaraçosa. 
Ele nãÕ -qU.eriã. decepcionar-nos.· Com a ponderação, 
coma: sempre fazia, ao criticar um trabalho_,_ apenas nos 
disse que podíar;nos fazer coisa melhor. Mas isso não era 
o suficiente. Sentíamos que queria dizer algo, mas aspa
lavras lhe embargavam na garganta, Levantou-se, brus
C:ainente, inipelido pela emoção, com os braços estendi
dos, como se-traduzissem um desabafo. A luz da sala 
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projetava um forte_contraste em sua fisionoiní<l e víamos 
agigantar-se em nossa direção, transmitindo, com ~se 
gesto, uma ordem: 
~-Solte as pinceladas! Solte as pinceladas! 
Naquele apelo patético, dizia-nos para mudar, soltar o 

que estava preso, amarrado, sem vida e sem expressão~ 
Quando por lá apareceu, em sua última visita, olhou 

para o trabalho que já era o resultado de seus conselhos, 
parou, irradiando plena satisfação, e suas palavras 
contentaram-nos, profundamente, como o melhor dos 
presentes_que poderíamos ter recebido. Ele se sentiu feliz 
com _a sua Ultim-a_lição. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão extraordinária das IS 
horas e 30 niinutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida 
pela Comissão de Redação· em seu Parecer n~' 527, de 
1983) do Projeto de Resolução n~> 52, de 1983, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$39.015.006,19 (trinta e nove milhões, quinze 
mil; seis cruzeiros e dezenove Centavos). 

Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida. 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 526, de 
1983) do Projeto de Resolução n~> 53, de 1983, que auto~ 
riza a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado de Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$3.352.000,00 (três milhões, trezentos e cinqUenta e 
dois mil cruzeiros). 

.3 

Discussão, em turno _único, do Projeto de Resolução 
ni> 73, de 19_83 (apresentadÕ pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~' 560, de 
1983), qui; suspende a execução do artigo 6~> e seu pará
grafo único da Lei federal n~' 5.868, de 12 de dezembro de 
1972. 

O SR. PRESIDENTE {Almir Pinto)- Está encerra
c!_a a sessão. 

( L~anta-se a sessão às 17 horas e 35 minutos.) 

Ata da 96~ Sessão, 
em 16 de junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. A /mi r Pinto 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Ka!ume- Altevir Leal- Mãrio Maia- Euni
~ · Michiles - Fábio Lucena - Aloysio Chaves -
Gabriel Hermes --Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castelo - Alberto Silva - Helvidio Nunes -
João Lobo- Almir Pinto- José Uns- Virgílio TáVO
ra- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lu
cena- Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Pal
meira ~Carlos Lyra - Luiz Cavalcante --Albano 
Franco - Lourival Baptista - Passos Pórto - Jutahy 
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Magalhães- Lomanto Júnior- João Calmon- José 
lgnácio - Robeno Saturnino - Itamar Franco -~Al
fredo Campos- Amaral Furlan - Fernando Henrique 
Cardoso -Severo Gomes- Benedito Ferreira- Hen
rique Santillo- Benedito Canelas- Qast~o Müller
Roberto Campos - Álvaro Dias - Jaison Barreto -
Lenoir Vargas- Carlos __ Çhiar_elti- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 'ii-Secretário irá proceder à leitura do _expedien

te. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do 1"'-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nhado à revisão do Senado autógrafo da seguinte ma- -
téria: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 188, DE 1982 

Altera a redação do artigo ]9 da Lei 6.686, de 
1979. 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 

Altera a redação da Lei n9 6.686, de 11 setembro 
de 1979, que dispõe sobre o exercfcio da análise 
clínico-laboratorial, e detennina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os arts. 19 e 2.,. -da Lei nt 6.686, de 11 de se
tembro de 1979, passam a vigorar com a seguinte re-
dação: 

"Art. 1"' Os atuais portadores de diploma de 
Ciências Biológicas, mOdalidade médica, bem como 
os diplomados que ingressarem nesse curso em ves
tibular realizado até julho de 1983, poderão realizar 
anâlises clínico-laboratoriais, assinando os respecti
vos laudos, desde que comprovem ter cursado as 
disciplinas indispensáveis ao exercício dessas ativi
dades. 

Art. 29 Para efeitos do disposto no ártigo anterior; 
fica igualmente assegU:rãda, se necessária à complemen
tação curricular, a matrícula dos abrangidos por esta lei 
nos cursos de Fármacia-Bioquímica, independentemente 
de vaga." 

Art. 39 1! vedado o exetcício de anâlises cllnico
laboratoriais aos _diplomados em Ciências Biológicas, 
modalidade médica, que tenham ingressado nesse curso 
após julho de 1983. 

Art. 4"' Respeitado o disposto no artigo anterior, o 
curso de Ciências Biológicas, modalidade mêdica, apro
vado pelo Parecer n"' 107/70, terá seu currículo redireciO
nado pelo Ministério da Educação e Cultura que, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, far~ uma ampla revi
são, a fim de que sejam melhor definidas as especiali
zações ou opções que a modalidade comporta, bem 
como as disciplinas que as comporão. 

Art. 59 Os CUrsos de CiênCias Biológicas, ao efetua
rem as inscrições parã. vestibulares destinados à modali
dade médica, divulgarão no edital a finalidade dos cita
dos cursos e recolherão dos ins_critos declaração do co-
nhecimento desta destinação. --

Art. 69 Esta lei se rã regulamentada, no que couber, 
pelo Poder Executivo. 

Art. 7"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as diposições em contrário. 

(Às Comissões de CQnstUuição e Justiça e de Saú
de.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção [I) 

PARECERES 

PARECERES N•s 568 E 569, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado Q9 96, de 1983, 
que "reajusta oS atuais viilores de vencimentos e Pro~ 
ventos dos servidores atívos e ínatívos do Senado Fe
de~al, e dá -o~tras Providências". 

PARECER N• 568, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador HeMdio Nunes. 

-A Comissão Diretora do Senado Federal, atravês do 
--Projeto de Lei n9 9~,- de 1983, propõe sejam reajus~ados 

"os aluais valores de vencimeõ.tos e- proventos dos_ servi
dores ati vos einativos do Senado Federal", alêm de ou
tras _pro~idências que específica. 

2. logo o contacto inicial cabe examinar quã1 o tra--:. 
lamento, na área específica de atribuição, que o Executi
vo disPensa à matéria. 

O Presidente da República reajustou, com o Decreto
lei n~' 1.984, de 28 de dezembro de 1982, "os valOres de 
vencimentos, salãdos e proventos dos Servidoies civis do 
Poder Executivo, decorrentes da- aplicação do Decreto
lei n"' 1.902, de 22 de dezembro de 1981". 

Não o fez, entretanto, em uma etapa, mas em duas, a 
primeira de quarenta por cento, a partir de l Q de janeiro 
de 1983, e~ a segunda, de trinta pot cento. a começar de 
1"' de junho do ano em curso. 

Na mesma oportunidade o Chefe do Executivo, igual
mente, atualizou o salário-famOi:i, cujo valor passou 
para Cr$ 1.200,00 (hum mil e duzentos cruzeiros), por 
dependente. 

3. Agora, ao Poder Legislativo, escudado no princí
PIO-i:l.C-p3ndad-e retributiva para as adminiStrações dos 
Três Poderes, consubstanciado no art. 98 da Consti
tuição Federal, cumpre conceder aos seus servidores, ati
Vos e ihativoS, o mesmo reajustamento de que já gozam 
os que servem ao Executivo, observa-da, ainda, idêntica 
vigência. 

4. A providência solicitada pela Mesa Diretora, 
qualquer que seja o ângulo em que se a examine, merece 
plena aprOVaÇão. 

E o parecer. 
Sala da Comissão, 8 de junho de 1983 . ....,.- Murilo Ba

daró, Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Odacir 
Soares - Martins Filho - Marcondes G~delha - Pedro 
Simon - Enéas Faria - Hélio Cueiros- Alfredo Cam
pos - Carlos Chiarelli - Carlos Alberto. 

PARECER N• 569, DE 1983 

Da Comissão de Finanças 

Relator: senador Virgílio Távora 

Na forma fegimental vem a exame da ComisSão de Fi
"-R:!'lças o Projeto de Lei do Senado que reajusta os a:tuais 
vãtores de vencimentos e proventos dos serVidOres ativos 
e inativos do Sentido Federal, e dá_ outras providências. 

A proposiçãO ê de iniciativa da Comissão Diretora 
que afirma na justificação ao Projeto: 

"Com o D~reto-lei n"' 1.984, de 18 de dezembro 
de 1982, o Senhor Presidente da República reajus
tou os atuais valores de vencimentos, salários e pro
ventos dos servidoreS civís dO- Poder Executivo, de
correnteS da aplicação do Decreto-lei n"'l.902, de 22 
de dezembro de 1981. Fê-lo, corúudõ, em duas etã
pas: 40% (quarenta por cei1t0) a pãitii de {9 de janei
rode 19_83 e 30% (trinta por centOJ a -paflir dC-1~> de 
junho de 1983. -~-

Foi iguaimente atualizado o valor do salãfio
família, o qual passoU para CrS 1.200,00 (hum mil e 
duzentos cruzeiros) mensais, pai dependente. 

Em atenção ao princípio de paridade retributiva 
para as administrações dos Três Poderes, fixada 
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pelo art. 98 da ConstitUição Fe:deral, cumpre ao Se
nado Federal adjudicar aos s~us servidores, ativos e 
inativos, análogo reajustamento, obedecida, ainda, 
idêntica vigência. 

O presente projeto de lei, pois, atende ao rito 
processual estabelecido pelo art. 42, IX, da Consti
tuição_ Federal, condicionando-se, ademais, às pres
crições insertas no Decreto-lei n"' 1.984, de 1982, que 
lhe servem de paradigma." 

Decorre a iniciativa da Comissão Diretora do Senado 
Federal de dispositivo Consât~cional (artigo 98) que es
tabelece paridade retributiva para os Três Poderes. 

Assim é assegurado aos servidores do Senado Federal 
reajustamento de vencimentos nas mesmas bases do con
cedido ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário. 

A Comissão d_e Constituição e Justiça já manifestou 
sua aprovação ao projeto. 

Sob o aspecto financeiro - que nos cabe avaliar -
dispõe o artigo 4" da proposição que a despesa decorren
te_ da .. aplicação da lei correrá à conta do Orçamento-da 
Uoião para o exercfcio financeiro de 1983. 

As tabelas de vencimen_tos estão ane~os ao projeto, es
pecifica·ndo devidamente os novos valores, tendo sido a
tualizado o valor do salário-família para Cr$ 1.200,00 
(hum mil e duzentos c~:_u~~iros), 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela apro
vação do Projeto de Lei do Senado n9 96, de .1983. 

Sala da Comissão, 16 de_ junho _de 1983.- Itamar 
Franco, Presidente- Virgflio Távora, Relator- Rober
to Campos - Clrlos Lyra - Guilherme Palm~ira -
Lourival Baptista- Hélio Gueiros- Pedro Simon- Ju· 
tah)' Magalhães- Ga~riel Hermes. 

PARECERES N's 570, 571 E 572, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 105, de 1982 
(n9 3.225-B, de 1980, na origem), que "disciplina o e
xercício da profissão de enfermeiro de nível supe
rior". 

PARECER N• 570, DE 1983 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jutah_y Magalhães 

Originário da Câmara dos Deputados, visa o presente 
projeto a instituir o Salário mínimo profissional dos en
fermeirOS diplomados em curso de nível superior, bem 
como a fix_ar-lhes a jornada de trabalho diária e semanal. 

Esta Comissão, pelo voto de sua maioria,jã tem ponto 
de vista formado com relação à fixação de salários míni
mos profissionais. Nesse sentido, numerosos pronuncia~ 
mentes em projetas que ohjetiva estabelecer pisos sala
riaiS para determíi1adas profissões têm sido pela sua re
jeição- ante o entendimento de que se trata de uma inter
ferência indébita da União na economia das empresas. 
De falo, constituindo os salários um dos 41CUStos -dire
tos" de maior peso na produção, cabe ao empregador 
estipulá-los, de acordo com as conveniências conjuntu
rais de sua empresa. 

Por igual, tem o Poder Executivo se negado a apoiar i
niciativas desse teor, como bem acentuou o ilustre Sena
dor Helvídio Nunes em seu parecer ao projeto que fixava 
o salário mínimo profissional dos farmacêuticos. 
Lembrou S. Ex~ que não haveriã justificativâ- Plausivel 
pata se fixar salãríos para algumãs profissões, deixando
se ·ceõlefiaS de outras sem esse respaldo. 

Ora, dentro de um princípio de eqüidade, todas as 
profissões regulamentadas tambêm deveriam ter um piso 
salarial, fixado por lei, mas, nesse caso, estaria o governo 
agravando ainda mais a espiral inflacionãria, além de ex
trapolar, _abusivamente, o mandamento constitucional 
que atribui à União competência para, apenas, fixar o 
salário mínimo comum. 

Nessas condições, por ConSiderar a medida inconve
niente, não acolhemos esta parte do projeto. O mes_mo 
não ocorre, porém, com respeito à jornada de trabalho. 
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f: Tã.fo comum, de tOdoS sabido,- que muitos empregado
res vêm exigindo dos -piOfissíonaiS de enfermagem turnos 
de trabalho que ultrapassam o limite dõ-razoável, pondo 
em risco, até, a qualidade do atendiinento. -

Coi1frariãrtie-nte ã-q-uestãõ salarial, vários projetes têm 
sido aprovados no Congresso Nacional visando a regula
mentar a jornada de trabalho. Assim é qtie profissionais 
como os advogados, os arquitetos, os dentistas, os médi
cos e toda a área paramédica, Já -gozam do -díreho -à re
dução de horário. Não h'ã motivo, nesse caso, de manter
se a exclusão, ainda hoje existente, dessa laboriosa dis
se. 

Dispõe, também, o projeto, Sobre a remuneração d3s 
horas ex.traordinãrias; fixando O seu valor com o acréicí
mo de 25% sobre a hora normal. Parece-nos que o me
lhor alvitre será adotar-se o regime estatuido pela CLT, 
uma vez quejá-está-anuncia:i:l.o, coino tÍledida a ser p(o
posta pelo Executivo, a elevação do pen:entual estabele
cido nos artigos 59 e 73 daquele díPlOtna-legal. ora. se fi
xarmos em lei especial, como a em que se converterá o 
presente projeto, um percentual inferior, os enfei-meil-os 
ficarão a ele adstritos, sem poderem se beneficiar da ele
vação prevista que SeTá, cúiameD.te, superior a aqui pfo
p-osta. 

Outro ponto a considerar díz respeita â exclusiVidade 
que o projeto concede ao--enieiineirO i:kilfv:CI _superioi: 
Ora, a maior Parte do atei'ldiffié:nto -hosPHãlar, na área 
da enfermagem, é feita pelos auxiliares e técnicos de nivel 
médio, que se desdobram, diuturnamente, nas múltiplas 
tarefas coadjuvantes dÕ servko médico. Assim, não se 
justifícaiia ãtiíbuir-se Um réiiirie-·espectaf dC~irabalho 
para os enfermeiros, deiXand·o~se-de lado -acjiieleS Que; 
em maior número, o-ra:oxiliam i:m suas atividades. -

Por fim, julgamos oportuno e conveniente que se esta
beleça, em lei, aquilo qUe já é uma prãXé'consagraaa nos 
estabelecimentos hospitalares públicos e privados. 
Referimo-nos aos intervalos de 3_6 C de 60 horas entre OS 
plantões diurnos e: noturnos. Ac_reditamos que, por um 
lapso, a redação do projeto, aprovada na Câmara dos 
Deputados, consignou aqueles intervalos. lnáfsiliúa
mente, em 24 horas, o que, se mantido fosse, inviabiliza
ria a própria sistemátiéi do plantão. 

Em face dessas razões, opinamos pela aprovação do 
projeto na forma da seguinte: --

EMENDA N• I - CLS 
SUBSTITUTIVO 

Dc-spõe sobre a jornada de trabalho nos serviços de 
enfermagem e d_Ii out_ras providências. 

O COngreSso NaCional deCiefa: 

Art. 19 h fixada em 6 (seis) horas diárias ou 3Q_(trin
ta) horas semanais a jornada- de trabalho dos enfermei
ros, dos técnicos em .enfermagem e dos auxiliares de en
fermagem que prestem serviços profissionais, em regime 
de emprego, a pessoas f1sicas e jurídiCas de direito priva
do. 

Parágrafo único. A jOrnada diária de 6 (seis) horãs 
poderá ser acrescida, excepcionalmente, de até 2 (d1.1as) 
horas extraordinárias, remuneradas na forma dos artigos 
59~ 61 e 73_ da ConsolidaçãO das Leis do Trabalho. 

Art. 2'~ D regime de trabaUlOes.tabelecidº no artigo 
anterior poderá ser substituído pelo de plantão diurno 
ou noturno com duração não excedente a 12-(doze) ho-
ras. __ 

Parágrafo único~ Durante o-pertod6 de p1a0tão, o 
pessoal de enfermagem a que se refere o artigo 1~> terá_di
reito a: __ 
I- intervalo mínimo de 36 (trinta e seis) horas entre o 

término -de um plantão diurno e o infcio _de outro e de 60 -
(sessenta) horas entre o término de um plantão noturno e 
o início _de outro; ---

II- duas refeições fornecídãs, gratuitamente, pelo 
empregador; 

III- intervalo de 1 (uma) hora para alimentação e re
pouso, entre a 5• e 8• horãs. 

Art. 39 Os estabelecimentos hospitalares com mais 
de 30 .(tiinta) empregados deverão manter, no próprio 
prédio ou em suas proximidades, creche gratuita para as
sistênda .. aos: filhos de seus servidores. 

Art. -4~~ As disposições da p-resente lei se aplicam-aos 
serVid:Ores Públicos, registrados •"nos Conselhos Regio
naiS õ6~rife!Inãieffi, a Que se refere a Lei D~~~2.604, de 17 
de setembro de 1955, que Prestem ServiçÕs a órgãos da 
administração direta ou indireta da União Federai, des~ 
de que enquadrados nos nfveis próp-rios do Plano de 
Classificação de -Cargos criado pela Lei n9 5.645, de 
1970. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1983. --Fernando 
Herii-iQue Cardoso, Pr-esidente eventual- Jutahy Maga~ 
lhães, Relator - Helvídio Nunes - Jorge Kalume -
Gabriel Herme_s - Hélio Gueiros ~ Pedro_ Simon. 

PARECER N• 571, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Csrlos Chiarelli 
Em mãos para relatar o Projeto de Lei em exame, ori

gináriõâa Câffiara dos Deputados e de autoria dO ilustre 
Deputado Nilson Gibson, que tem por objetivo discipli
nar ou regulamentar a profissão de enfermeiro. 

Originariatnente, isto é, da íorma corno foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados, tinha o Projeto o objetivo 
de disciplinar a jornada de trabalho e fixar o salário 
mínimo profissional da categoria e, ainda, dispor sobre 
critériOS Para a prestação de serviços de plantão, interva
lo para alimentação, fornecimento de creches e de ali
mentação gratuitamente, pelo empregador. 
- Na Comissão de Legislação Social do Senado Federal, 

com o acolhimento dos subsídios oferecidos pelo Rela
tor, eminente Senador Jutahy Magalhães, foi aprovado 
Substitutivo, de modo especial, para escoimar do Projeto 
a questão do salário mínimo profissional, a fim de que a 
matéria, seja apreciada em consonância -com o entendi
mento já tantas vezes manifestado, de que não se deve in
terferir na economia das empresas. 

Realmente, constituindo os salários um dos fatores de 
custos diretos, com peso considerável na pro_dução, deve 
caber ao empregador estipulá-lo, desde que obede9idos 
Os parâmetros fixados na legislação de proteção do tra
balho. 

Outr-a disposição suprimida pelo Substitutivo-do ilus
tre Seiiador Jutahy Magalhães e, já agora, da Comissão 
de Legislação Social, diz respeito às horas extraordina
riamente trabalhadas. O Projeto, como aprovado pela 
Câmara dos Deputados, fixa o valor dessas horas com 
um acréscimo de 25% (vinte e dnco por cento) sobre o 
valor da hora normal. A supressão oferecida pelo Substi
tutivo tem o objetivo de dar guarida à proposta do Poder 
Executivo, recentemente _encaminhada ao Congresso 
Nacional, propondo uffi adicion~al de 40% (quarenta por 
ceriio); sendÔ, pOrtanto, Patente que, nesse particular, o 
Projeto está prejudicado. 

Cumpre, por último, esclarecer qu~ o_ Proje~o em sua 
red.lção aprovada, somellte contenipla aqueles enfermei
ros que possuem diploma de nível superior. Nesse parti
cular o Sllbstitutí~o da Comiss~o de LeÊ:islação_ Social 
també-m procura contemplar todo o universo de profis
sionais que prestem ~erviços de enfermagem. 

O objetivo é atender a uma realidade bem nossa, de 
que o atendimento hospitalar, na área de enfermagem, 
de regra, é feito por profissionais de nível médio, os 
quais não medem esforços ·em bem servir nas mais varia
das tarefas auxiliares do serviço médico propriamente di
to. Nesse particular, desejamos tornar o projeto ainda 
mais. abrangente, para alcançar os atendentes e outros e

-xercentes de atividades similares de enfermagem. 
Por isso, qu-erelnos pedi~ venia para oferecer nova re

dação ao caput do art. tç do Substitutivo da Comissão de 
Le&islaçào Social, concordando com todas as demais 
disposições. 

Frente pois a esses motivos, opinamos pela aprovação 
do Projeto, na forma do S_ubstitutivo da douta Comissão 
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Legislação Socíal, pela sua constitucionalidade, juridici
dade, boa técriica -legislativa e conveniência, mediante 
nov_a redação oferecida ao caput do art. l~>, nos s_eguintes 
termos: 

1' Subemenda à Emenda 
Da Comissão de Legislaç_ª-o Social. 

"Art. 1~> É fíxaôã em--6·(seis) horaS diárias ou 30 
(trinta) horas s-emanais a jornada de trabalho dos enfer
meiros, dos técniCos em enfermagem, dos auxiliares de 
enfermagem e dos ocupacionais que ex.ecutem tarefas de 
enfermagem, com vínculo empregatício para pessoa físi
ca ou jurídica de direito privado." 

2' Subemenda à Emenda 
Da Comissão de Legislação Social. 

Acrescente-se os seguintes artigos: 
Art. 5~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 6~> Revogam~se as disposições em contrário. 
Sala da ColníSSiío, [5 de junho de 1983.- Murilo BaR 

daró, Presidente- Carlos Cbiarelli, Relator- Guilher
me Palmeira- Passos Pôrto- Martins Filho- Alfredo 
Campos - Hêlio Gueiros - Pedro Simon - Marcondes 
Gadelha. 

PARECER N• 572, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Pedro Simon 
O projeto encaminhado a esta Comissão é originário 

da Câmara dos Deputados e da autoria do ilustre Depu
tado_Nilson Gibson, .. que disciplina o exercício da pro
fissão de enfermeiro de nível superior". 

No seu texto de origem o projeto visava apenas disci
plinar o exercfcio pelos profissionais de enfermagem de 
nível superior fixando o salário mínimo da categoria, 
dispondo sobre critérios para prestação de serviços de 
plantão, horário p-ara alimentação, instituição- de cre
ches e aUmentação gratuita por parte do empregador. 
_ Distribuído às_ Comissões: de Legislação Social e 

Constituição e Justiça a matéria recebeu emenda substi
tutiva poi- parte do ilustre Senador Jutahy Magalhães, 
relator da matéria que não ãcolheu o artigo alusivo ao 
piso salarial,- que deveria ser, no nosso entender, fixa
do em_ lei à exemplo de outras profissões,- sob o argu
mento de que estaria o governo agravando ainda mais a 
espiral inflacionária, além de extrapolar abusivamente o 
mandamento constitucional, que atribui à União compe
tênci::t para, apenas, fixar _o_salário mínimo comum. 
.. Ainda no âmbito daquela Comissão o projeto foi apri

morado no que diz respeito à sua abrangência, não se li
mitando apenas aos enfermeiros, mas atendendo tam
bém aos auxiliares e técnicos de nível médio. 

Também a joi'nada de trabalho mereceu especial a
tenção daquela Comissão. 

O ilustre Relator apresentou substitutivo com as alte
rações já citadas, tendo sido aprovado. 

Rernetido_à douta Comissão e Justiça. o ilustre Rela
tor da matéria acolheu o substitutivo da Comissão de 
Legislação Social apresentando duas sub~mendas. 

A primeirã toi-nando mais abrangente ainda o projeto, 
estendendo-o aos ocupacionais que realmente executem 
suas tarefas na área de enfermagem. A medida é da 
maior justiça, é oportuníssima pois visa abrigar os hoje 
denominados "atendentes", daquela área, que ao con
tráriO dõs enfermeiroS, têcnicos e auxliares não têm ain
da sua nomenclatura na relação de atividades profissio
nais, constantes na Consolidação das Leis do Trabalho. 

A 2• subemenda da douta Comissão de Constituição e 
Justiça também é oportuna e necessária, pois estabelece 
a vigência do projeto, se transformado em lei, revogando 
as disposições em contrário. 
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Assim, no âmbito desta Comissão, Opinamos pela ·a~ 
provação do substitutivo da Comissão de Legislação So
cial com as subemendas apresentadas e aprovadas pela 
Comissão de ConStituição .o Justiça. 

Favorãvel, por eqUidade e por justiça, jã que é antiga 
aspiração daqueles profissionais terem suas profissões e 
suas atividades regulamentadas e disciplinadas. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1983. --Itamar 
Franco, Presidente - Pedro Simon, Relator - Hélio 
Gueiros - Sever() Gomes - Gabriel Hennes - Benedito 
Canellas - Roberto Campos -- J utahy Magalhães -
Carlos tyra - Guilherme Palmeira. 

PARECERES Nos 573, 574 E 575, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo nl' 13, de 
1979 (n~> 11-B, de 1979~ na Câmara dos Deputados), 
que "aprova o texto do Acordo de Cooperação Eco
nómica, Científica e Técnica entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo Militar Fe
deral da República Federal da Nigéria, assinado em 
Brasília, a 10 de janeiro de 1979". 

PARECER No 573, DE 1983 

Da Comissão de Relaçõe$ Exteriores 

Relator: Senador Tram:redo Neves. 

Atendendo ao preceituado na Coristiuição, · ó Senhor 
Presidente da República, com a Mensagem n'i' 90, de 
1979, submete à consideração do Congress-O Nacional, a
companhado de Exposição de Motivos; do Sr. Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acord9 de 
Cooperação Econômica, ·Cientifica €::" Têcn"ica, firmado_ 
entre o Gáv<;:rn_Q_ çla RepUblica Federativa do Brasil e o 
Governo Militar Federal da República Federal da Ni
géiia. 

Esclarece o Chanceler brasileiro, no referido docu
mento, que o pacto foi assiriãdo por ocasião da visita ofi
cial, ao Brasil, de Sua Ex.celência o Senhor Shehu Musa 
Yar'Adua, Vice-Presidente daquela Nação Africana. 
Ainda segundo o responsável pelos negócios exteriores 
do País, tem o insturmento, por ojetivo essencial, intensi
ficar e sistematizar a coOjJetàÇàó económica, científica e 
técnica entre os setores de ind(lstriã; agricultura, éiência 
e formação profissional. -

Na Câmara dos Deputados, foí a matéria ãprovada, a
pós receber parecer favorável das Comissões de Relações 
Exteriores, Constuição e Justiça e Ciência e Tecnologia. 

Na parte introdutória do texto, as Partes Contratan
tes, ap6s áfirmarem o desc:jo de promover e ampliar a 
cooperação bilateral e reconhecerem o~ beneficies que 
daí, podem advir, ajustam çonceder-se mútuo apoio, a
través .da utilização dos mais recentes empreendimentos 
no campo cientifico e tecnológjí:q_, Com vistã.s a fomentar 
o desenvo(vimento econômico dos dois Estados. 

A implementação dos planos e projetas específicos de
verá ser objeto de ajustes complementares e poderão 
abranger, dentre outras, as seguintes áreas: organizarção 
e operação de empreendimentos industriais, comerciais e 
técnicos; intercàritbio de peritos, técnicOs e consultores, 
bem como de conhecimentos científicos; concessão- de 
bolsas de estudo; fornecimento de serviços de consulto
ria; agricultura e petróleo. 

Poderá a Nigéria solicitar ao Brasil o envio de peritos 
e consultores, a fim de preencher lacunas administrati
vas, sendo prevista a conclusão de um protocolo adicio
nal, com o objetivo de disciplinar os -(letallles desta mo
dalidade de cooperação. 

O intercâmbio de pessoal, no quadro do Acordo ora 
submetido ao nosso exame, estará se_!Jlpre sujeito à pré
via aquiescência das autoridades competentes do pais 
hóspede, podendo estas for_rnul_ar as exigÇncias que en
tenderem cabíveis. Os respectíyos nacionais deverão, 
quando no território da outra Parte, 'restringir suas ati vi-· 
dades aos assuntos para os quais tenham sido desi~a
dos, observando, além disto, todas aS prescrições legais 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãQ II) 

em vigor no referido Estado. Os_ estudos e relatórios pre
parados Por missões enviadas em programas de coope
ração serão fornecidos à Parte Contratante que as rece
ber, deVerido esta, por seu turno, guardar reserva quanto 
aos informes havidos por esta via. 

O presente ato internaciOnal, a exemplo dos demais de 
idêntica natureza, encontra-se vazado em termos por de
mais genéricos para que se possa; de imediato, fàzer uma 
avaliação acurada das consequêncGis políticas e econô
micas do mesmo. Enquadra-se o texto numa política glo
bal que Vem tentarldo desenvOlver nosso P"aís,"no sentido 
de buscar uma aproximação com asjovens nações do 
continente africano, as q!J.ais, possivelmente em razão 
das notórias afi"nidades culturais com o Brasil e da neces
sidade premente de ãbsorver tecnologia de que dispo
mos, vêm se mostrando receptivas. 

Do ponto de vista do interesse nac;ional, o estreita
mento das relações c-om os países da África subsaárica 
pode resultar na ampliação do mercado externo para 
bens industriais e serviços de consultaria brasileira. O su
cesso desta fronteira política, que recentemente foi aber
ta, em muito depeilderá da capacidade e da habilidade 
dos responsáveis pela sua implementação futura. No 
momento, compre-nos apenas esperar· que tanto o gover
no; no que lhe couber, como a iniciativa privada, no que 
for de sua alçada, saibam aproveitar as perspectivas pro
missoras que já se delineiam. 

O presente ato internacional respeita a soberania e a 
auto-determinação de cada uma das Partes Contratantes 
e assegura reciprocidade de tratam_e_nto aos interesses em 
jogo. 

No âmbito da competência regimental desta Comis
são, nada há que possa ser oposto ao texto sob exame, 

·razão pela qual, opinamos pela sua aprovãçâo, -na forma 
·--do Projeto de Decreto Legislativo n9 13 de 1979. 

Sala das Comissões, 7 de novembro de 1979.- Tarso 
Outra, Presidente- Tancredo Neves, Relator --Itamar 
FranCo - Almir Pinto - Lomanto Júnior - Pedro Pe· 
drOSsíilit-::.::.- Amaral Peixoto- Aderbal Jurem~t- Men
des C3nale - Salditnha Derzi. 

PARECER No 574, DE 1983 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Bernardino Viana. 

Com a Mensagem n'i' 90, de 3 de abril de 1979, o Se-
nhor Presidente, atendendo ao disposto no artigo 44, in~ 
ciso I, da Constituição Federal, submete à deliberação 
do Congresso Nacional o Texto do Acordp q_~ Coope
ração Económica, Científica e Têcnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo Militar 
Federal da República Federal da Nigéria, assinado em 

. Brasília; a 10 de janeiro de 1979. 
Acompanha a matéria Exposição de Motivos do Se

nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, na 
qual S. Ex.' esclarece: 

"O referido Acordo visa a intensificar e· a siSte.. 
matizar ~ cO~Peração. econômica, científiCa e têcrii
ca entre os dois países e especifica as formas dessa 
cooperação, a ser dirigida particularmente aos seto
rts de indústria, agricultura, ciência e fOrmação e a
perfeiç-oamento das quadros profissionais e técni
cóS." 

Com 923.768 krn2 de extensão, a República Federal da 
· Nigéria possui uma população estimada em 65 milhões 

.de habitantes, ocupando parte da África Ocidental. 
Ec.onomicaiiterite, tem um PrOduto Nacional Bruto a

proximado de 25 bilhões de dólar~, sen~o que quase 
5:0% são oriundos da mineração e por volta" dCis -iO% da 
agricultura, pesca e pecuária. 

Seu mercado interno é altamente consumidor, impor
tando cerca de 75% do que consome e tem, como princi
pais itens de sua exportação, o cacau, o amendoim, o pe
tróleo cru (produ_z diariamente dois ·milhões e- quinhen
-tos mil barris), a borracha e o algodão. 
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O índice de analfabetismo é elevado, estando por volta 
dos 75%. ~ 

Observa-se que o presente at_o internacional cria um 
instrumento jurídico com finalid~dc: de disciplinar as re
lações de cooperação cultural e mercantil entre as duas 
nações. 

Ante o_ exposto e tendo em vista que o texto não atenta 
contra os interesses económicos da Nação, ·opinamos fa
voravelmente ao presente Acordo, na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 13, de 1979. 

Sala das Comissões, 27 de marça de 1980. --Teotónio 
Vilela, Presidente - Bernardino VIana, Relator -José 
Lins- José Richa- Luiz Cavalcante- Pedro Simon
Milton Cabral. 

PARECER No 575, DE 1983 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador João Calmon 

--chega a esta Co!Jlissão, para os fins regimentais, o tex
to do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e 
Técnica enfre 6"- Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo M_ilitar Federal da República Federal 
da Nigéria, assinado em Brasília, a 10 de janeirO de 1979. 

Acompanha a matêria Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, na 
qual, se esclarece que o referido Acordo visa a intensifi
dfi e a sistemat~at a cooperação económiCa, científica e 
técnica entr_e os dois países e especifica as formas dessa 
cooperação, a ser dirigida particularmente aos selares de 
indústria, agricultura, ciência e formação e aperfeiçoa
rrien~o do~ g~a_dros profissionais e têcnicos. 
~ pro_posto, ainda, no seu artigo II, que: .. As ãreas de 

cooperaç-d:o considerad~s no artigo I abrangerão, inter a
lia-;-as que· se segu.em:01 

a) implem-entação de indústrias; 
b) organização de empreendimentos industriais con

juntos; 
c) organização e operação de empreendimentos co

mercüüs e têcnicos adjuntos; 
d) intercâmbio de peritos e consultores, treinamento 

de contrapartidas; 
e) fornecimento de serviços de consultaria; 
n expansão de facilidades para levantamentos, estu

dos geológicos, estudos de viabilidade, pesquisas exe
_cução de pilotos; 

g) concessão_ de bolsas de estudo, organização de 
viagens de estudo e seminários; 

h) -'organização de exposição; 
i) intercâmbio e aquisição de concessões e ••K.now-

h.ow" técnico e dentítfco; 
j) indústrias agroassoCiados; 
k) agricultura; 
I) petróleo; 
m) qualquer outra forffia de cooperação que possa 

ser acordada entre ambas as P~utes Contratantes. 
Ante o exposto, e tendo em vista não ferir" o interesse 

naciOnal, nada temos a opor à aprovação do presente A
cordo, na fOrma do Projeto de Decreto Legislativo, n'i' 
13, de 1979. 

Sala da Comissão, 16 de junho de 1983. - G•stão 
Müllcr, Presidente"; em exercício- João Calmon, Rela
tor -Fernando Henrique Cardoso- Eunice Michiles
Álvaro Dias. 

PARECER NO 576, DE 1983 

D$ Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nç 112, de t982 (n'i' 1.329-

- B, de 1979, na Câmara dos Deputados), que "acres
centa dispositivo à Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 
1966 - Código Nacional de Trânsito, visando a coi
bir as depredações contra árvores e jardins, pratica
das com veículos". 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 

O -prOJeto de autoria do nobre Deputado Horãcio Or
fiz-, aprovado pela Câmara, sem ~:estrições, e que agora 
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vem à revisão do Senado, pretende penalizar, como in
fração de trânsito, a dCSiruição, com veículo, de jardim 
ou árvore, !lllmentando-se a multa "se a árvore destruída 
tiver diâmetro igual ou superior a 15 cm". 

Segundo o autor do projeto, na sua justificação, seu 
objetivo é o de defesa ecológica, devendo-se acionar as 
medidas que impeçam o uso predatório de veículos. 

Em termos de técnica legislativa, data vênia, a redação 
do projeto dâ margem a equívocos e a futuras polêmicas 
na interpretação da lei. As expressões .. destruir, com veí
culo, jardim ou árVore" podeffi ter eDteipretações diver
sas. 

O árt. 89- do Código Nacional de Trânsito, ao" qual 
se pretende acrescentar o ítem XL, assim ficaria na hipó
tese do projeto se transformar em lei: 

"Art. 89. e proibido a todo o condutor de veí
culo: 

XL- Destruir, com veículo, jardim ou árvore. 
Penalidade: Grupo 4. 
Se a ãrvore destruída tiver diâmetro igual ou su--

perior a 15 cm. -
Penalidade: Grupo I." 

Ora, parec~ absurda a hipótese de -algum condutor, 
com seu veículo, destruir intencionalnlente uma árvore, 
especialmente as de diâmetro avantajado. Tais episódios 
ocorrem em acidentes geralmente graves, dos quais pode 
resultar a morte do próprio condutor. Não me parece 
que se o deva proibir de fazer alguma co~s~ que __ ele não 
farã por desconvir aos seus próprios intereSses. 

Por outro lado, deixou-se a interpretação arbitrária a 
defiriição do que seja destruir. Uuia árvore podC ser-P3r
cialmente danificada por um Veículo, sem ser destruída; e 
um grande jardim público seguramente não seria jamais 
destruído, mas arruinado em parte dele pela imprudên
cia ou imperícia de um motorist"â. Mesmo em casO de do
lo, não aconteceria .nurica a. ~ua destruição total, mas 
parcial. 

A pretendida lei, pois, não seria clara, dando margem _ 
a interpretações que, como acontece habitu3lmente~ ~ 
riam rígidas e injuStas para os Corifribuiilies. 

De igual modo, a lei proposta, infelizmente, em nada 
colaboraria com a defesa ecológica, jã que fiilã. de mais 
uma multa de trânsito cyjo resultado financeiro não a
proveitaria às organízações que lutam pela preservação 
da Natureza. 

Analisando-se a proposição sob a luz da legislação flo
restal em vigor, encontra-se na Lei n9 4.771, de 15 de se
tembro de 1965, que instituiU o novo Código Florestal, o 
seguinte íllcíso .. n" do art. 26: 

"Art. 26. ConstitUem contravenções Pênais 
puníveis Com três irieses a um ano de prisão simPles 
ou multa de uma a cem vezes o salãrio mínimo men
sal do lugar e da data da inflação ou ambas as penas 
comulativamente: 

n) matar, lesar ou maltratar, por qualquer 
modo ou meio, plantas de ornamentação de logra
douras públicos ou em propriedade priVada idheia 
ou ârvore imune de corte." 

Parece evidente que os objetivos preconizados no pro
jeto já se encontram inseridos no dispositivo acima 
transcrito, por isso que, quando o legislador do Código 
Florestal disse "matar,lesar ou maltratar, por qualquer 
modo ou meio", Tncluiu, também nesses "meio", ades
truição das árvores e jardins por veículos autornotores. 

Isto posto, opino contrariamente ao PLC n"' 112/82, 
por injurídico e por falhas de técnica legislativa. 

e o meu parecer. 
Sala da Comissão, 15 de junho de 1983.- Murilo Ba

dar6, Presidente- Guilherme Palmeira, Relator- José 

lgnácio- Alfredo Campos- Passos_Pôrto- GuJlhemte 
Palmeira - Marcondes Gadelha - Benediro Canellas. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19-Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 695, DE 1983 

~Ci:ia Comissão Especial para os fins que especifica, 
e_ dá outras providências. 

Nos termóS regimentais, requeíro seja criada Comis
são Especial, integrada por 9 (nove) Senadores, obedeci
do o critério da proporcionalidade partidária, para pro
gramar comemoração pela passagem dos centenários da 
Proclamação da República e da Primeira Carta RepUbli
canã 116 País. 
~~A Cõinissão Especial deverá também promover am
plos estudos, análises, avaliações e debates sobre o Cen
tenário da República e instituições coetâneas, bem como 
sobre a evolução e estágio atual do processo de desenvol
vimento nacional, particularmente sob os aspectos polí
tico, social, económico e cultural. 

Dos levantamentos, estudos, análises, avaliações e de
bates, feitos pela Comissão, poderão resultar propo
sições a serem submetidas ao Congresso Nacional. 

A Comissão Especial deverá promover entendimentos 
com a Câmara dos Deputados, para que seja constituída 
uma Comissão Especial Mista do Congresso Nacional, a 
qual deverá, entre outras providências, articular-se com 
o Poder Executivo Federal e o Supremo Tribunal Fede
ral, bem assim com os Poderes Estaduais ou Municipais, 
seus órgãos e entidades, _e mobilizar, também, para os 
fins previstos nesta Resolução, associações e organi
zações não Estaduais ou Municipais, seus órgãos e enti
dades, e mobilizar, também, para os fins previstos nesta 
Resolução, associações e organizações não governamen
tais, culturais, polítiCas, sociais, económicas e religiosas. 

A Comissão Especial terá prazo de duração de 6 {seis) 
meses e considerar-se-á extinta pela co*clusão de suas ta~ 
refas. 

A Mesa _do Senado destacará as dotações necessárias 
ao funcionamento da Comissão Especial ora criada. 

Justifica~ão 

Ú req~erimento que agora ternos a honra de submeter 
aos eminentes membros do Senado Federal, nos termos 
do artigo 76 do Regimento Interno, seqUência e dá for
ma à proposição que formulamos em discurso pronun
ciado Sobre o assunto nesta Casa, em sessão do dia 07 do 
éorTe:O.te:. - - - --- -·-

- Cuida o i-é:Qi.ierimento, entre outras medidas, de dotar 
o Congresso Nacional de urna ComissãO-EspeCiaf MlSfã, 
encarregada de promover, da forma mais ampla possf
\'el,_ a comemoração nacional pelo transcurso dos cente
p_ár:jos_da Proclamação da República e da Primeira Carta 
Repl,lblic-ªna ç,lq_ País. 

E não sem motivo: afinal, são marcas decisivas da vida 
brasileira, pois esses 100 anos nos separam igualmente 
da implantação no País de outras relevantes in~tituições 
-politicas-coetâilea.S da República, tais corno: a Fede· 
ração, o Presidencialismo, o Bi-carneralismo em sua for
ma- atual. 

A expressiva relevância desses acontecimentos indica, 
mais que a conveniência, a necessidade de nos preparar
mos, não apenas para comemorar adequadamente even
tos tão notáveis, como, ao mesmo tempo, realizarmos
governo e nação - um amplo balanço do itinerário per
corrido desde o movimento_ de que resultou a procla
mação da república e o suceder de outras densas trans
formações em nossa história. 

Para mostrar que se trata de questão atualíssima, bas
ta lembrar que a forma política vigente desde 1889-ê a 
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República Federativa e o regime "livre e democrático", 
segundo programa expresso no texto constitucional, en
tão promulgado; mas é notório que desde aqueles anos i
niciais até hoje, ainda se discutem amplamente os dile
mas desse sistema político, e é na presente década que se 
busca dar consistência, estabilidade e força ao projeto 
democrático e institucional brasileiro. 

A reflexão que nos enseja a análise do Brasil Republi
cano será fecunda na medida em que proporcione a com
preensão da nossa realidade social, económica, política, 
cultural e institucional, e projete as linhas básicas, os ru
mos a serem seguidos, para a construção do nosso futu
ro. 

Estamos na década em que transcorrer~ o primeiro sé-
culo da Proclamação da República e mais do que nunca 
se faz necessária a interação entre governo e nação -
pois esse era o sentido da Revolução Republicana, o ob
jetivo dos ideais de 1889- e essa é, sem dúvida, a inspi
ração medular do projeto de aperfeiçoamento institucio
nal do Brasil, presidido pelo Presidente da República 
João Baptista Figueiredo. 

Além de comemorarmos convenientemente essa im
portante efeméride ....:. tão necessária à cristalizição de 
nossos valores e ao florescimento de nosso civismo- es
taremos dando uma notável contribuição no sentido de 
melhor conhecimento de nosso ordenamento jurídico
constitucíorial-e: dt! iiosso processo de desenvolvimento, 
que desejamos crescentemente orgânico e integrado, rea
lizado sob a égide de uma ordem democrática que asse
'gure a liberdade, a ordem, a livre iniciativa e a presença 
internacional do País, conforme os valores que cu! tua ao 
!OrigÕ- de sua JOrnada histórica. 

Relembre-se, a propósito, precedentes de significativa 
utilidade, cOmo ~s Ii_ções que ficaram das comemorações 
do centenário da irÍdependência, em 1922: _o CongreSsO 
de História Nacional, promovido pelo Instituto Histórí
co e Geográfico Brasileiro, e a mais duradoura de nossas 
revoluções culturais, representada pela semana de arte 
moderna, que o inesquecível Gilberto Amado qualificou 
de "O renascer do Brasil dentro de nós". 

Para extrair um exemplo _do exterior, vale recordar os 
festejos e estudos realizados, não apenas no território 
norte-americano, como em todo o mundo, quando do 
transcurso do bi-centenário da independência dos Esta
dos Unidos da América._Aqui a Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara Federal, então presidida pelo im
perecível Deputado Joaquim Coutinho, promoveu um 
simpÓsio que sérviu para homenagear, perquirir, anali
sar e tornar melhor conhecidas as instituições norte
americanas. 

Por todas essas razões, agora que estamos na década 
da passagem da Proclamação da República, convêm que 
realizemos as comemorações e, associadamente:, os estu
dos, _análi~es _e apreciações sobre o nosso devenir históri
co,_ buscando recolher lições para o futuro. 

Daí sugerimos, como consta do Proje_to,_ que sejam 
considerados quatro prismas principais de análise: o 
polííico, o económico, o cultural e o social, e que sejam 
convocadas a prestar sua colaboração pessoas e insti
tuições da. União, Estruios, Territórios e Municípios da 
Federação. 

~. a nosso ver, correto e adequado que tenha origem 
no Congresso Nilcional a proposta no sentido de que se 
mobilizem o Governo e a Nação, por intermédio de suas 
organizações e entidades, para o fim de comemorarmos e 
-o que mais é importante, friso- refletirmos sobre es
ses fatos da nossa vida republicana e federativa, institu
cionalizados na Constituição de 1891. 

Não estaríamos cometendo uma hipérbole de lingua
gem se acrescentá.ssemos que tudo que se fez de relevante 

--cru perdurável neste País, desde os pródromos da inde
pendência, teve como matriz o âmbito -ou, quando na
da, a participação - do Poder Legislativo. 

Não serã descabido, pois, conferir ao Congresso Na
cional esta importante missão, não apenas â. atual, mas 
também as anteriores constituições brasileiras, que atri

- buíra~ à Câmara dos Deputados o processo permanente 
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e específico de representar -o povo brasileiro e ao Senado 
Federal expressar os interesses da Federação e de zelar 
pelo equilíbrio federativo da União. 

As duas Casa do Congresso Nacional têm mais que a 
tarefa --perdoem a ênfase: têm o dever- de adotarem 
as providências rlecessârias a uma adequada comemo
ração dos eventos cívicos e à avaliação do nosso próprio 
destino como Nação. 

Esperamos, em face as razões expostas, venha a pre.. 
sente proposição merecer o apoio dos eminentes pares, 
possibilitando à Instituição Parlament_ar dar mais uma 
oportuna e significativa coritribuição ao País e à conse
cução dos valores maiores da Nacionalidade. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1983.- Marco Ma
ciel. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) ~O requerimob"n
to lido serã encaminhado à Comissão de: Educação e 
Cultura. 

Sobre a mesa, ofício que vai" ser lido pelo Sr. !"'
Secretário. 

1:: lido o seguinte 

Brasília, 15 de junho de 1983 
N• 331 
Retifica autógrafoS do 
Projeto de Lei n"' 6.819-A, 
de 1982. 

A Sua Excelência o Senhor 
Professor JOÃO LEITÃO DE ABREU 
Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência 
da República 

Senhor Ministro: 
Tenho a honra de solicitai" a Vossa Excelência a se

guinte retificação nos autógrafos referentes ao Projeto de 
Lei no;o 6.819-A, de 1982, que .. altera a estrutura da Cate
goria Funcíonal de Técnico em Çomuniçação Social do 
Grupo - Outras Atividades de Nível Superior do Qua
dro Permanente do Senado Federal, e dã outras provi
dências", em virtude de Comunicação do Senado Fede
ral a esta Casa: 

Onde se lê: 
"Art. {9 ... 24 de maio de 1981..." 
Leia-se: 
"Art~ I~' ... 21 de maio de 198L." 
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 

Excelência os protestos de alta es_t_i_m--ª e distinta -coiisíde
ração. - Fernando Lyra, Primeiro Secretãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão,-em turno únTOO,ôa redação firial (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 
527, de 1983), do Projeto de Resolução n"' 52, de 
1983, que ·autoriza a Prefeitura MuniCipal de Pedro 
Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 39.015.006,19 
(trinta e nove milhões, quinze mil, seis cruzeiros e 
dezenove centavos). 

Em discussão a redação fi_nal. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encer

rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Rt;
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação, 

~ a seguinte a redação final aprovada 

DIÁRIO D_O CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 52, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. _ 42, incisp VI, da Constituição, e eu, 
-~--- Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 39.015.006,19 (trinta e 
nove milhões, quinze mil, seis cruzeiros e dezenove 
centavos). 

O Senado _Federal resolve: 

Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, 
Estado de Mato Gro-Sso do Sul, nos termos do art. 2"' da 
Resolução n9 93. de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, _autorizada a contratar operações de crédito no 

__ valor global de Crl39.015.006,19 (trinta e nove milhões, 
qliftlze rrl.il, seis cruZeiros e dezenove centavos), corres
pondentes a 16.266,08 ORTNs, considerado o valor da 
ORTN de Cr$ 2~398,55 (dois mil, trezentos e noventa e 
Oito cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente em ou
tubro/82, jUrito à Caixa Económica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS, destinadas à aquisição de equi
-pamentos para coleta de líxo e construção_ de unidade es
colar de l"' grau na Vila Marcelino, zona rural daquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co -central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

. __ .O SR. PRESID,ENTE (A1mir Pinto)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de R_edação em seu Parecer n9 
526.- de 1983),- do Projeto de Resolução n9 53, de 

-1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tere
nos, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
o_p_eração de crédito no valo_r de Cr$ 3.3?2.000,00 
(três milhões: tfezentos e cinqUefita e- dois mil cru-
zeirÕs): ? 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada, 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art, 359 do Re
gimento Interno, 

O projeto vai à promulgação. 

t a seguinte a redação final aprovada 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 53, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constitu_ição, e eu, 
"----'--~-, Pr~sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Esta
dO de MaiO GioSSo do Sul, a contratar operação de 
crédito no 'Valor de Cr$ 3.352.000,00 (três milhões, 
trezentos e cinqUenta e dois mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 'i' É a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado 
de Mato Grosso do Sul, nos termos do art 2"' da Reso
lução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, aUtorizada a contratar operação de crêdito no valor 
de Cr$ 3.352.000,00 (frês milhões, trezentos e cinqüenta e 

-dois mil cruzeiros), junto à Caixa Econômic_a F~deral, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
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Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construção 
de uma unidade sanftâria na localidade de Colônia No
va, naquele MuriicíJ)io,- obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

O_SR. P-RESID!lNTil: (Almir Pinto) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 73, de 1983 (apresentado pela Comissão .de 
Constituição e Justiça como conclusão de seu Pare
cer o9 560, de 1983), que suspende a execução do ar
tigo 6"' e seu parágrafo único da Lei Federal n9 
5 .868, de 12 de-dezembro de 1972. 

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 RESOLUÇÃO N• 73, DE 1983 

Suspende a execução do artigo 6~' e seu parágrafo 
único da Lei Federal R"' 5.868, de 12 de dezembro de 
1972. 

O Senado Federal i-esoive: 

Artig"o único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
-nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Feâeral, proferida em Sessão Plenãria de 20 de maio de 
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n\' 93.850-8, 
d_o l;s!ado_de_Minas Gerais, a execução do artigo 69eseu 
parágrafo único da Lei Federal n9 5.868 de 12 de de
zembro de 1972. 

O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto)- Nada mais ha
vendo a tratar, vo~ encerrar a presente seSSão, designan
do para a -sessão -or:dinâiia de amanhã, a segu1nte. 

ORDEM DO DIA 

A) Matérias incluidas em Ordem do Dia para que o Ple
nário delibere se devem ter prosseguime~to. 

(§ }9 do art. 368 do Regimento Interno.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 49, DE 1977 

(N9 395/75, na Casa de origem) 

Altera a redação da letra "a" do Artigo 31' da Lei n9 
4.769, de 9, de setembro de 1965, que dispõe sobre o 
exercício da profissão de Têcnico de Administração. 

Andamento: 28-6-77 - Lido em plenário e despacha
_ do à Co_missão de_Ed_u_ca,ção~e Cultura, 

Dependendo de parecer da Comissão a que foi distri
buído. 

2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 146, DE 1978 

(N'í' 243j7S, na Casa de origem) 

Dispõe sobre as profissões de distribuidor e de vende
dor de jornais e revistas. 

Andamento: IY-12-78 :...._lido em plenário e despacha~ 
_do à Comissão de Legislação Social. 

20-9~ 79- Aprovado na_ Comissão de Legislação So
cial parecer solicitarido seja ouvida preliminarmente a 
Comissão de Constituição e Justiça. 



250li Sexta-feira 17 

28_:11-79- Aprovado na Comissão de Constituição e 
Justiça parecer pela constitucionalidade e juridícidade "e, 
no mérito, favorâvel, com emenda que apresenta de n9 1-
CCJ. . 

19-6-80 - Api'ovado na COmissão cte Le&islação So
cial parecer solicitando aud.iênclajuiltOã"O MinistériO do 
Trabalho. 

6-5-82- Aprovado na Comissão de LegiSlaçãO Social 
(ouvido o Ministério do Trabalho), parecer favorável, 
com voto vencido, em separado do Senador Lenoir Var
gas e voto vencido da Senador M.oacyr Dalia. 

24-5-82- Lidos em plenáfiO a·s Pareceres n9s 347-CCJ 
e 348-CLS, ficou aguardando inclusão em ordem do dia. 

8) Matérias em tramitacão normal 

3 

Discussão, em turno úniCo;-'-d_o_ ProjCtQ de ReSohi'Ção 
n9 71, de 1983 {apresentado peta-comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 555, de 1983), qUe au
toriza o Governo do Estado da Sabia a elevar em Cr$ 
747.290.796,00 (setecentos e quarenta e sete nl~ílliOes, du
zentos e noventa mil, setecentos e noventa e seis cruzei
ros) o montante da sua dívida consolidada, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 556, de 1983, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridiCid<láe. - --------

4 

DiscUsiião, ein -turno único, do Projeto de ResOlUção 
n9 72, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n' 557, de 1983), que au
toriza o Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 
34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e seten
ta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida conso-
lidada, tendo -

PARECER, sob o n' 558, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, com voto em separado, do Senador_ Mar-
tins Filho. 

5 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 141, de--Hf82 (ri9--6-.756j82~ nacas~r de Ori
gem), que dispõe sobre a criação e transformação de car
gos e empregos na Secretaria do Tribunal Federal de Re· 
cursos, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nQs 384_e 385,_de 1983, das Comis
sões: 

- de Serviço Público Civil, favorável; e 
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Sena-

dores Amaral Peixoto e Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerra~ 
da a sessão. · 

( Le~·anta-se a sessão às 18 horas e 35 minutos.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. -
JOÃO CALMON NA SESSÃO DE9'6-83l[QUE, 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o se- -
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; o-Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica acaba de di
vulgar um importante levantamento, contendo dados ex~ 
tremamente atualizados sobre a realidade brasileira, 
mais atualizados até que os do último CenSo. TraÚl.~sC-Oa 
Pesquisa Nacional por AmOStra de Domicílios, realizada 
a partir de 1981 e agora ediúlda Pilo Instituto. 

Entre diVersos outros dados-de imenso interesse para 
se compreender o Brasil de hoje lembraria os números 
relativos à distribuição de rendimentos entre a popu~ 
lação economicamente ativa. Mostra o IBGE que, dos 
48 milhões 495 mill20 brasileiros que têm alguffia forma 
de rendimento -excluindo portanto 40 milhões 407 mil 
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i-eafizâm trabalhos domésticos, beneficienteS o"u religio
sos sem uma remuneração explícita - nada menos do 
que 36,93 por cento recebem o salário mínimo ou quan
tias a ele inferiores. 

Com efeito, 17 milhões 912 mil 971 brasileiros rece
bem- mensalmente o saláiiO-mínirllo vigente em cada re
gião do País QU até menos do que isso. Deles, cerca de 40 
por cento, ou s_ruª-m, 7 milhõ~ 553 mil 387 têm rendi~ 
menta mensal inferior_à metade do salário mínimo. De 
resto, a grande maioria da população que chega a apre
sentar um rendimento mensal não chega a ultrapassar a 

- faixa dos três salários mínimos mensais. São 37 milhões 
176 mil 254 os que percebem a cada mês quantias iguais 
ou inferiores a três salários mínimos, compondo 76,65 
por cento dos que obtêm qualquer tipo de rendimento. 

Na outra ponta da escala, apenas 2 milhões 172 mil 
452 pessoas conseguem receber, mensalmente, quantias 
supéTtoies a 10 salários infilimos. Isso corresponde a 4,47 
por cento da população que apresenta rendimentos e me· 
nos de 2,5 por cento da população com mais de dez anos 
de- idade.: - -

Esses números devem ser entendidos em função de um 
quadro de crescente concentração de renda, que adquiriu 
seus contornos na década de 60 e que se acentuou nos úl
timos anos dessa década e nos primeiros da década se
guinte: 1:. assim que~ se_-_compararmos os dados dos _Cen
s_os de_60_é. 70, teremos uma medida desse processo. 

Em 1960, os 50 por cento mais pobres da população 
detinham 18 por cento da renda nacional. Dez anos de

. pois, contavam com apenas 14 por cento dela. Da mes
ma forma, os 30 por cento menos pobres passavam de 28 
por cento da renda para 23 por cento, Em contrapartida, 
os to por cento mais ricos, que em 1960 apropriavam-se 
de 39 por cento da renda nacional, passavam em 1970 
para 48 por cento dela. 

O IBGE _não divülgou ainda uma atualização desses 
cálculos, a partir do Censo de 80. Os números que divul· 
gamos, porém, bastam para se constatar que a concen
traçãO de -ienda não apenas persiste como apreSenta ain
da um_a fo~te di vagem entre a_s faixaS SuperíoreS e infe
riores. 

A política salarial representou, no final dos anos 70 e 
começo dos 80, um fator de redistribuição rle renda. En
tretanto, trata-se aí de algo extremamente limitado. 
Como se sabe, os salários nãO-sãO~ de form_a_ ãlguma, o ú
nico elemento de remuneração; o cap"ital é remunerado 
de outras formas_, desde as retiradas até o lucro puro e 
simples. A redistribuição a que conduz a política salarial 
aplicada a partir de 1980, embora elogiável, refere-se 
apenas aos salários, à remuneração da força de trabalho 
empregada. 

Levou assim essa iniciativa, por rriais elogiável que se
ja, a um substancial sacrifício das camadas de rendimen
to mediano, em especial da chamada -desculpem a re-

-- _dundância- classe médi~ -média, para não falar na clas
se média alta. As faixas de renda inferior tiveram certo 
acréscimo em sua receita, embora um -pequeníssimo 
acréscimo, correspondente a apenas 10 por cento do 
lndice Nacional de Preços ao Consumidor. Mesmo as

_sim, esse ligeiro ganho lhes é agora retirado, por força 
dos Decretos-leis 2.012 e 2~024, em tramitação neste 
Congresso. Para a classe média permanecem os gravíssi
mos ónus que lhe foram impostos pela politica salarial. 

Em outras palavras, os dados que ãquí traço, todos 
-eles oficiais, levantados cotn base ~.estudos do Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que 
persíste neste País uma extrema concentração de renda e 
que o único efetivo instrumento de redistribuição, a polí
tica salarial, está conduzindo na verdade a um empobre~ 
cimento das faixas superiores de assalariados, ou seja, a 
um nivelamento por baixo dessas camadas - e apenas 
-delas. -

Tem-~e tentado CoQntrapor aos dados que mostram 
essa concentração de renda a alegação de qu~ ela é, se~ 
nãO- neutralizada," ao menos atenuada, pela extensão de 
serviços prestados pelo Estado. Ou seja, pela assistência 
médica, pelos benefícios previdenciários, pela expansão 
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do nível de emprego, pela alimentação subsidiada. Al
guns desses serviços efetivamente existem; outros 
perdem-Se nos desvios e escaninhos da burocracia._ Na 

~prática, esse- tipO de alegação revela-se pouco convinc_en
_te. _ _Como avaliar alguém que enfrenta um aumentQ de 
98% ou de 130% por cento na prestação da casa própria 
com o lembrete de que, se precisar, poderá obter um 
atendimento médico gratuito - isso mesmo se estiver 
disposto a aguardar algumas horas em filas? Como ale
gar a um pai aflito com o aumento dos preços do trigo, 
causado pelo corte nos subsídios governamentais, 
recordando·lhe que seu filho pode eventualmente fre
qüentar por duas Ou três horas ao dia uma escola públi
ca? Como dizer ao cidadão apavorado com a perspectiva 
de desemprego que, caso isso ocorra, ele terá alguma 
renda graças ao Fundo de Garantia, que lhe foi imposto 
em troca da estabilidade, ou ao PIS, de que poucos vêem 
a cor? 
Algu~as dessas alegações, feitas aliás com honestida

de de propósi_tos, poderiam encontrar amparo na reali
dade. Por exemplo, um efetivo esforço para ampliação 
dos investimentos na área social, em setores como a edu
caÇão e a saúde, garantiriam uma suave distribuição fu
tura da renda em moldes ~ais igualitários. O problema é 
que esse tipo de gãStos llão Vem ocorrendo._Temos mos
trado fartamente, nesta tribuna e fora dela, que as verbas 
destinadas à educação têm, na verdade, declinado em 
termos de percentual orçatTientário, O mesmo poderia 
ser feito com relação à saúde, à medicina preVentiva. 

O outro caminho de que dispõe o Estado para promo
ver a justa distribuição da renda é a via tributária. t a 
correta divisão dos encargos flscaís entre as diversas fai
xas de rendimentos, de modo a se conseguir a progressi
vidade que conduz à efetiva justiça social. Verifique-se 
que essa progressividade existe na grande maioria das 
naçõeS deseOvolvidas. Conjugando-se a tributação pro
gresstva com a destinação social dos recursos públicos
ou seja, em despesas que não privilegiem determinadas 
camadas SoCiais, em -especial as mais favorecidas- se al
cançará essa justiça. 

E no campo da tributação essa progressividade existe 
ia penas ilo papel, neste País. Mostram dados da Receita 
Fedem! que os impostos diretos- os que em tese apre
sentam progressividade- atingem cerca de 46 por cento 
da arrecadação federal, municipal e estadual. O restante 
fica com impostos htdiretos, com o IPI ou o ICM, que, 
mesmo incidindo da forma dita neutra, podem ser tudo, 
menos progressivos. 

O ind1C3.d0f de que quase metade da arrecadação go
vetnatnental provém de impostos diretos e, em princípio, 
progressivos, poderia ser considerado auspicioso. Não é 
porém, o que acontece na prática, tanto assim que o Im
posto de Renda costuma ser chamado pela população de 
"imposto sobre salários". 

Uma medida do que ocorre na realidade pode ser dada 
por pronunciameriio feito, aqui mesmo no Senado Fede
ral, pelo atual Ministro da Fazenda, Ernane Galvéas. 
Admitia ele nessa exposição, feita a 15 de setembro de 
1981, que os 25 mil maiores declarantes de Imposto de 
Renda haviam recebido rendimentos não tributáveis no 
valor de CrS 384 bilhões, enquanto ofereciam à tribu~ 
tação apenas Cr$ 38 bilhões. Isso tudo, rec_orde-se, em 
cruzeiros de 1980, o ano·base para esses cálculos. 

Considerando o total de rendimentos- prosseguia o 
Ministro da Fazenda-_ a alíquota média efetíva desses 
25 mil contribuintes era de 2,43 por cento. Em outras pa
lavras, somando-se seus rendimentos tributáveis aos não 
tributáveis, sua alíquota ticava em apenas 2,43 por cen
to, o corresPondente à metade de que incidia sobre os 
rendimentos dos contribuintes de renda men__Q.S_ elevada. 
De lá para cá, conforme reconheceu publicamente o se· 
cretário da Receita Federal essa situação só se agravou. 

De acordo com os últimos dados conhecidos, os ricos, 
os super-ricos, os magnatas deste País pagam apenas 
0,9% dos seus rendimentos a título de imposto de renda. 

Por que ocorrem tais distorções? Deixando de lado o 
aspecto da fraude, algo difícil de medir, o elevado núme-
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ro de isenções permitido por lei ê o grande responsãvel 
por elas. Há uma sem~ número de incentivos e estímulos 
fiscais, em uma desnaturação do modelo de início imagi.: 
nado apenas para nossa sofrida região nordestina. A seu 
lado, a título de apoio à capitalização, de reservas para 
devedores duvidosos e de tantos outros pretextos, surge 
um sem-número de isenções. A própria lei ftxa, dessa 
forma, caminhos tranqUilos e seguros para a evasão fis
cal. 

Eis aí, portanto, um primeiifo rumo para a correção 
das graves distorções de renda no País: a correção dos in
centivos e isenções fiscais, de modo a fazer nãQ_só Com 
que os impostos diretos, progressivos, passem a sê-lo efe
tivamente, como a levar a Rec_ejtaa u.ma menor: depen
dência dos impostos indiretos, vistos, em geral, como 
inevitavelmente regressivos. 

É evidente que essa correção_ de:v~ser criteriosa. Não 
se desejaria atingir, por exemplo, os benefícios fiscaís 
que tanto fizeram pelo Nordeste. verifique-se, porém, 
que a deturpação do sistema chegou a tal ponto que, 
dentre os beneficias destinados às regiões mais pobres do 
País, os atribuídos ao Nordeste reduziram-se drastica
mente em termos proporciomiis. Basta ver que, de acor
do com dados do Centro de lnfonnações Econômico
Fiscais do Ministério da F_az_«::nda, se os incentivos fiscais, 
conferidos à Sudene representavam, em 1962, a totalida
de desses benefícios, em 1979, não ultrapassavam os 
19,6 por cento. 

Esse processo que, como demonstramos, ~ al_tamente 
regressivo - afinal, quem se beneficia desse tipo de in
centivos e isenções é apenas-a "fáüfa de inaior renda -
exige soluções a curto prazo. Como primeiro elemento 
de correçào das graves desigualdades pela via tributária, 
~azem-se necessárias medidas qUe tornem os nossos im
postos e taxas efetivamente progressivos. 

Entretanto, apenas isso não basta. Para utilizar o ar
gumento empregado pelo famoso economista inglês Kal
dor, um multimilionário e !nativo rriã.f.iijá hjndu, sem 
renda mas com uma elevada fortuna em ouro e jóias, pa
garia- a utilizar critérios como os empregados na tribu
tação direta aplicada em países como o Brasil - o mes
mo imposto que um mendigo, que nãõ-tem:-tenda, nem 
propriedade. 

t evidente que, na maioria dos casos, o marajá teria, 
como outros multimilionários, uma renda trazida por 
sua fortuna ou por parte dela. Essa receita, de qualquer 
maneira, teria uma substancial diferença em relação à 
renda obtida com o trabalho. Note-se que a renda prove
niente dO cãPitãJé Hqi.tidii,Tsto e,-délilSeãe"dülefifa"Sâes
pesas feitas para assegurar a manutenção __ do próprio ca
pital, enquanto a renda originária do trabalho inclui 
para efeito de incidência de imposto - e todQs nós so
mos testemunhas disso - as despesas feitas pelos traba
lhadores para manterem a si próprios. Exatamente por 
isso essas receitas exigem um tratamento fiscal diverso. 

Na composição do cãlculo do imposto, porêm, torna
se bastante difícil distinguir erifre essas modalidades de 
renda, assim como das rendas '.1nistas", como as que de
rivam de empreendimentos rurais ou de médios e peque
nos estabelecimentos comercias. Mais difícil ainda 
torna-se distinguir o rendimento do chamado "-capital 
humano". Ou não ê uma forma d~ capital o volume de 
conhecimentos e de técnicas absorvidos por um indiví,; 
duo durante sua vida escolar, ainda mais quando essa 
vida escolar não é proporcionada a todos indistintamen-
te, mas limitada com freqUência ãqueles que já desfru
tam de condições sociais mais- leves? 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A propósito do _magnífico discurso proferido, ontem, 
neste plenãrio, pelo eminente Senador Roberto Cam}.iOs, 
eli lamento apenas que S, Ex~ não tivesse feito uma refe
rência também à importância da educação na relação de 
todos os problemas que afligem, neste momento, o povo 
brasileíro. O eminente Parlamentar colocou, em primei
rO lugar, na sua relação, a .. displicência demográfica" e 
preconizou cOmo desejável no Brasil o co_ntrole da nata
lidade. C~eio que S. EX i deveria ter incluído,- tambêm, 
entre a·s lutas priOritáriaS qUe nós devemos travar neste 
País: o combate à ignorância. 

Eu recofdo sempre notá_Vel frase de Rui Ba~bosa, que 
c9stumava dizer, .. que o ffiaior inimigo, qUe- chega até a -
pôr em risco a sobrevivência do Brasil como país inde
perideilte, não está fÕfã das -nossas trõriteirâs, "esüi' dentro 
das nossas fronteiras·e se c~ama í&no-rãriCia".-

O Sr~ D~nar_te Mariz - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Com muita honra. 

O Sr. Dina_rte Mariz- Eu queria introduzir no dis
cürso de v: Ex~ cfpensamenlo tàmbêm de um dos_·gran
des defensores da democracia e da educação, dedjcado à 
defesa da educaç_ão n~te País, que se chamou José Au

. 8USio Bezerra-de Medeiros. Em 1915, no sêu dis-curso de 
estrêia, na Câmara Federal, ele dizia: "t impossível re
pública e democracia em -país de analfabetos". 

6 Sr. Joã()C8tnlon .:.._Agradeço a V. -Ex• essa referên
cia ao eminente homem público José Augusto, que fcii 
uma das figuras mais notáveis da história política do 
nosso Pafs. 

Não é possível que se abordem problemas importantes 
deste País, omitindo-se o problema que deveria ser consi
derado o número um, o número d(lis e número três. Citei 

-Rui Barbosa, com aquela frase realmente admirável, mas 
poderia citar outro estadista; -este não brasileiro, mas 
francês: Poincaré. Quando lhe perguntavam qual o 
problema número um da França, que naquela época jã 
era um país desenvolvido, ele respondia sistematicamen
te:_ "Educação". Qual o problema número dois da 
França? Resposta: "Educação". Quando, finalmente, 
lhe indagavam qual o problema número três da França, 

__:_ -ele respoildia: .. Edu__caçàO". 
Portanto, num painel que se apresente de problemas 

brasileiros, parece-me pouco- perdoável a _omissão do 
problema fundamental que ê a educação, que, a médio 
prazo, pelo menos, constituiria fator d~isivo para a ace
leração do nosso desenvolvimento e para uma distri
buição maisjust_a e rnais humana àã rendã ºõ fiôSSô Pais. 

É exatamente por todos esses motivos que se recomen
da adotar: u_m segundo tipo de medida, destinado a con
-duzir a uma melhor distribuição de renda, a tributaçào 
do capital. Não se trata aí de qualquer exercf~io de origi
nalidade. Existem já impostos sobre o capital na maioria 
dos países industrializados. Além da F~:ança, que mal 
acaba de implantá-lo, com efeitos não perfeitamente 
mensuráveis, esse imposto eXiste na Alemanha Federal, 
_na Áustria, n,o Luxemburgo, na Holanda, na Suíça, nâ 
Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, na- Islândia e na 
Noruega. 

Outra forma de tributação do capital, embora de ca
racterísticas jUrídicas íntelra:mente divàsas! de vez que 

--não é a simples detenção do capital que constitui seu fato 
gerador, está na tributação de herança, empregada na 
quase totãlidade dos países desenvolvidOs, e que foi, on
t~m. t_ambém preconizada pelo eminente Senador Ro
berto Campos. 

Sexta-feira 17 2507 

Registre-se que já se chegou a pensar em nosso País na 
adoção de tributos como esse, inclusive sobre herança. A 
Sec·retaria da Receita Federal, por determinação do Mi
nistro da Fazenda, chegou a realizar estudos b~tante 
profundos com vistas a essa medida e, ao assim proce
der, o Min-iStro não estava agindo impensadamente, mas 
apenas cumprindo um dos pontos da programação do 
Governo, divulgada pelo atual Presidente João Figueire
do, ao anuilc:iã.r a coilsÜtuiçàÕ de seU Ministério. Tais es
tudos, porém, foram fulminados pelo olimpo governa
mental, sem maiores- explicações. 

No Governo Costa e Silva, tive a oportunidade de ofe
recer ao Chefe da Nação toda a legislação inglesa sobr:e 
imposto de herança, que em inglês se chama death duties. 
Na Inglaterra, o magnata que não der uma destinação 
soCial a uma parte de sua fortuna, deixará para os seus 
herdeiros apenas 8% do seu patrimônio - 92% do seu 
patrimônio irão para o Tesouro de Sua Majestade. Cole
cionei toda essa le_gislação e a entreguei ao Senhor Presi
dente_da República. lnfelizmente, essa idéia parece-me 
não ter sido acolhida nem sequer para estudo. 

No Governo do Presidente Ernesto Geisel, o assunto 
foi revivido mas em certo momento, foi misteriosamente 
to-rped;;do: - --

Por isso, nós temos no Brasil de hoje, esse quadro iro
compreensível- um menino pode nascer fabulosamente 
dco, e não _precisar fazer nenhum esforço na vida. Ale

- -gislação sobre herança ê uma providência que se deveria 
adotar no Brasil, com a maior urgência. 

O Sr. P_inarte Mariz- São condições de um país capi
talista. 

O SR. JOÃO CALM_QN- Sr. Presidente, a adoção 
de impostos semelhantes constitui, aparentemente, uma 
tendência mundial. A Espanha implantou-o há pouco 
tempo e, para evitar generalizações apressadas, lembro 
que o fez em 1977, bem antes da ascensão dos socialistas 
ao poder. Outros países, a~fós terem institufdo tributos 
como esse, recuaram e deixaram de cobrá-los, após al
gum tempo de experiência. Esse recuo se deu, porém, 
não apenas com a ascensão de governos de linha mais 
conservadora como dentro de um quadro tributário in
teiramente diferente do nosso. Mas dentro de padrões de 
distribuição de renda muito diversos, como o prova uma 
análise superficial da realidade dos países que o fizeram, 
entre eles O JaPão, a Irlanda e a Austrália. 

Em um momento no qual a redução do déficit do selar 
público vem sendo apontada como prioridade nacional, 
cortetanienle ou- não, a possibilidade de aumentar a re
ceita tributária através de _mecanism'?5 altamente pm
gr~sivos torna-se uma necessidade. Ao lado da atenção 
a ser_conferida ao~_ investi_mentós sociais, a correção das 
isenções _abusivas e a adoção de tributos progressivos, 
como o imposto sobre o capital e o imposto sobre he
ranças, tornatn-se ne~sidades inadiáveis. ArlfPat, a 
opção será o corte de investimentos e de subsídios em tal 
volume que se conduzirá à sufocação da economia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acreditamos que as 
propostas que apresentamos constituem a alternativa 

-válida para se 'alcançar melhor distribuição de renda, es
capando de_ outras medidas que agora vêm sendo coloca
das e_que terão como_corolârio agravar ainda mais as 
distorções nela constatadas. Serâ este, cremos, o cami
nQo para ~e __ adequar a salvaguarda do dinamismo e da 
eficiência do aparelho económico à busca, que deseja
mos perffianente, da justiça social e da redução, a níveis 

_ r.azoáveis,_das --~esíguaTdades da fortuna. (Muito bem! 
Palmas.) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOÃO CALMON EM SEU DISCURSO: 

-··············································--····-······=:!~~ .............................................................. . 
3.3- I"ESSOA$ DE lO ANOS OU MAIS E YALOit DO ltli.NDIKEMTO MfDIO MENSAL DAS 'ESSO ... S OE 

lO ANOS OU MAUo 1"01\ SE:ulo SI:Gl.WDO 45 CLASSES OE ltENOIMENTO MENSAL 

................................. ~··"························-··················-·············································-··· . . 
PESSOAS DE 10 ilHOS OU KAZS. 

V.t.Lillt DO IHNOIItEICTO fiiiEOIO MENSAL 
0"5 I'ESSOAS DE lO ANOS 0tJ I'IJ.IS CCI!U 

" . . . ..................................................................................................... 
ltfNOIMEMTO MENSAL . . . . . . 

• TD_fAL • HDMEIU : I«JLJifii.ES l'IULKEIIIfS ..................................................................................................................................... 
TOTAL •••••••••••• , 

ATE 1/2 SAL AliJO MIMIPIO, ••• ••••••• 3 20] 702 

KlU OE 1/Z A \ S.U.AftiO MINIMOooo 5 'il22 729 6 5ll 

1 A Z SAU.ItiOS IHNUtOS. 3 895 925 12 ZIZ 

:J SAUIIIIOS MINI MOS, 1 sn as1 

S 257 lU 1 080 Z'97 

5 A 10 SAUIIIIDS MINI ..OS. 2 911 ns 742 ... 4 

IIAIS DE lO A 20 SAUIIIIOS MINUtoS. 

No IS OE 20 SALA~IOS MINII'IOS,,.,,, ..... 1182 21•• 039 

SEM IIIENOIMENTll 11),,,,, •••• •••••• 11 661 913 

SEM OECLAAACIOooo•, '"'''''"'''" ,, 163 791 71 ]13 

.................................................................................................................................... 
(l) INCLUSIVE OS IEIIPIIEGA[)(]S DO>IESrJCOS OIJE IIIECEIIEI\lM s.lMENfE El'l IIENEFtCIOS, 

3,4- PESSOAS OE 10 ANOS OIJ MAIS E ll.lLOIII 00 1\ENDII'IENTO IEDlD MEN54l D4S PES!.OAS DE lO 4NOS 00 MAIS, 

POIIII SITUAC .. O DO DOIIICILIOt SEGUNDO AS ClASSES OE IIENDJIIENTO MENSAL ............................................................................................................................................. . . 
CLASSES PESSOAS DE 10 ANOS OU M41S IIALOII 00 1\ENOIMEI'ITD IIEDIO MENSAL-

=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.:•••••~:!.::~~~::.~:.!~.!~!.~.::!!.!;:~! •••••• . .. .. . 
IIENDU.ENTD MENU&. TOTAL IIIU114l. TC TAL . . -·····························-······-······················-··································································· 

lOTA&. ... ,,.,,,, ••• , •• •• 902- 1101 15 225 

AlE 112 S"LAIIIIO I'IINIMO, .......... , •• 2 98~ 1>57 

MAIS OE l/2 A I SALAIIIIO IIINIMO ...... 

2 SALA III 05 M UUMOS. , .. 

3 ULUIOS MINIMO$ ••• , 

$ SALAIIIIOS MINII'IO$ ••• , ' 257 3&1 

IIAU DE 5 A 10 ULAIIIIO'> MINI..OS ••• , 

11.1.1$ DI' 10 4 20 SALilltiOS MINIMOS .... 

MAIS OE 20 SALAIIIO$ I'IINl'IOSo ........ z•• 410 

SEM l!tNOIMENTO fll ....... ,, ........ . ~o 407 nt 27 502 152 12 905 .2., 

SEI'I OfCLAIIIACIOooooo """ .... •• •• •• ••• 50 14 • 

.......................................................................................................................................... 
III lNC.LUSIItf OS E""llEGAOOS OOIIUJICOS CM.II!: ltECEUIIIl .. SJ .. ENrE EM IUNEflCIOS, 
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3.U- J'[SSOt.S CCUJ'ADAS QU( Tflol llfNOtMfNTO OE TIIAUU«lo POR POSICII.C NA OCUJ'AC&Do SE!;l~NOQ 
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·····································:···········-························· .. ·································-··················· 
ClASSES OE IIENOIMl'NTCI NHISAl 

00 TUIAlttD J'll.tNCiiooll. 

............................................................................................... . . 
f Df TODOS Oiõ TltAIALMJS "'******"*•••••••••:•••••••u•••••••••:••••••••••••••••-;•••••••••••'****** 

EHPit!G.COS • CONU I>IUJI'II.U • UIPiti!GADOiiiES ' Sfll 
• • • • • DEtl.UlACilO ......................................................................................................................................... 

TltAI.UNO ""-INtiP.t.L 

ATE 1/2 :I.At.AitiO I!INIMCoooo••••••••• 

M-1$ OE 112 A 1 SALA!! lO MINTMO.o••• 

MAIS DE 1 A :Z ULAII:IOS MINIIIOS ••• 

MAIS DE :Z A J SAUFIIOS IHNIMCIS,,, 

MAIS O( J A S SAUil!OS MINIPIOS,,, 

M;liS DE 5 A 10 SALAIUOS MINUtO$ ••• 

IU.IS Df 10 5ALAIU05 MI~! NOS ....... . 

SEN DfCLo\ltACAO .................... . 

TODO$ OS TllAflo\LkOS 

.t.H 112 SAl.UtiO NININO••••••••••••• 

NAIS tlE 112 A 1 SUA~ IO ,.1\IIMO .... , 

MAIS DE 2 SAUFIIOS MINI .. OS .. ~--

MAIS DE 2 A ) SAL.t.IUO$ MINI NOS ... 

MAl$ DE J ,t, 5 SAL.t.RIOS MINIMOS ••• 

N.t.IS OE 5 ,t, lO SAUP.IC$ IUNIMOS ... 

MAl~ OE 10 S.t.LIIRIOS NININOS•••••••• 

SfH Dttl.t.llAC.lOo•• •••• ••• • •• •••••••• 

6 U4 011 

' 61'.1 777 

11 70' 107 

5 922 522 

J 072 626 

I 6711 25"' 

5 'l69 512 

S 9211 Z9'9 

117 701 

2'1 UJ lU 

I 161 971 

4 267 212 

·e UT 1112 

J 225 751 

2 ll4 277 

:z 017 131 

z 695 JJ7 

1 464 702 

1 075 275 

613 112 

65 615 

t 997 434 

632 ~21 

72 !175 

1439 na 

190 531 

JOI 4lS 

392 zaz 

lO 271 

132 SJO 

JD4 174 

:n2 565 

10 757 

......................................................................................................................................... 
NOTA- UCLIJ$1VE OS EMPREGJ.DOS DCI'IESTICOS OUE ltECUEli.AN $014ENTE EH fiHIEf'ICIOS. 

ANO S 
SUDE:NE 

1962 100, 
1963 87. o 
1Y64 Yl,tl 
1~65 ~2 r O 
1966- - 82 r 9 
1967 76, o 
1968 64,5 
1969 56.3 
1970 54, o. 
1971 :.12,7 
1972 24' l 
1973 :.!4 r 7 
!974 2 3, 9 
1975 2 7 ~ 2 
19 76 'll, B 
1977 21,1 
197fJ 19 r 8 
1979 19.6 
191::10 2n.2. 

QUADRO XIX 

DISTRIBUIÇZ\0 ['E;_~C!::NTUfi.L DOS INCENTIVOS FISCõ:J:S 

SEGUNDO l\S i'\PLICli.CÕES (a) 

~ 

~-

UESTlNO DOS INCENTIVOS 

SUDAM SUDEPE TURISNC! REFLORES PIN 
T!IM~NTO-

- - - - -
!2 r 3 - - - -

8 r 'l - - - -
B, O - - - -

!7' l - -o - -
22 ,O 2,0 -- - -
22' 8 6, 7 '·o L, 6 -
2 J, 4 12, ~ 4. o 3." -
22' l 13,4 3, 9 6. 6 -
lq ,6 7. o 2, 9 12,8 30 r O 
'.o :.! , 3 2. 3 12 r O 30,5 
s.' 2, 3 2. 5 12.4 2Y,O 
9. 4 1, 2 2. 2 l:Z r 7 JO, 4 
8,6 1,1 1, 3 9,3 31,-2 
7. 3 O,B 7; ~ 15 r 9 31,6 
7. 4 o. 6 o'~ 16.5 32,1 
7, B O,> o.' 19,8 30.7 

"· 3 o.' 1, 1 :zo, 1 30,3 

"· 7 
u. 4 1,1 19,4 30,1 

FONTE DOS DADOS ORIGINAIS: Centro de Informação Econômico~Fiscais --CIEF- MF 
NOTA: (a) Exclui incentivos do Esp[rito Snnto, EMBRAER e MOBRAL 

TOTAL 
PROTERRA 

- 100,0 
- 100, o - 100r0 
- 100,0 
- 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 - 100,0 
- 100, o 

ltl' 8 100. o 
19' tl 100, o 
20.2 100, o 
20 1 8 100,0 
:Hrl 100, o 
'll t 4 100,0 
20,5 100, o 
20,2 100,0 
20,1 100,0 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. passada, segundo verificamos pelo noticiário dos jornais, 
S. Ex', o Si-. Ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel, na 
cidade de Curitiba, informOu que os municípios conside
rados área de interesse da segurança nacionãl iriam con· 
iinuar nessa sítúação por tempo indefinido, segundo era 
a-vonfiide do Presidente da República. Essa situação~. 

Ies outros que, não fazendo limite são sede de estâncias 
hidrominerais OU _comportam instituições, fábricas, ou 
são sedes de segmentos das Forças Armadas, e, por isso, 
0_- regime, o sistema vigente acha por bem considerá~ las 
âreas__de segurança nacional. 

MÁRIO MAIA NA SESSÃO DE 10-6-83 fi QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB ..,- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senador~: 

Volto a insistir no asSunto dos m(lnjcípios das âreas de 
segurança nacional, porque, Sr. Presidente, na semana 

_ na. verd_ade; ffiUitO incômoda-para alguns municípiOs de 
vãrios Estados da Fe9eração, principalffiente para aque
les_ que fazem limite çom os países vizinhos, além daque-

No nosso conceito, Sr. Presídente, achamos que ê: um 
sUbterfúgio, um expe-diente pouco sincero, eu diria mes
mo pouco honesto,- para justificar a iritervenção nesses -
municipios, não visando a segurança dessas unidades ce--
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lutares da Nação brasileira, mils representa uma classifi
cação puramente polítiCa e exclusivamente eleitoreíra. --

Sr. Presidente, atualmente temos 107 municípios cata
logados entre aquel~s que estão nas áreas chamadas de 
interesse da segurança·nacional. Qualquer um de nós, re
presentantes do povo na Casa maior da sua represen
tação, que é o Congresso Nacional, ou nas outras Casas 
menores, nas Assembléias Legislativas, nas Câmaras 
Municipãis, qualquer um de nós, que tenha um mínimo 
de compreensão, o ele'mentar princípio de educação cívi
ca colhido nos bancos escolares qualquer um de nós, Sr. 
Presidente, há de entender que não é preciso discrimi
nação ·acrõsa para· ·se classificar determinadas áreas de 
nosso P~ como de interesse da segurança nacional, por
que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é elementar, é pri
mário, é intuitivo que qualquer palmo, qualquer polega
da do território na:CíOnal, para aquele's que têm um mín·i
mo de compreensão, de patriotismo e de civismo, ê área 
de segurança nacionaL Não precisamos de subterfúgios, 
de definições que venham de um sistema arbitrário, para 
nos dizer o que seja defensável e o que não seja defensâ
vel do ponto de vista do interesse da segurança nacional. 
Tudo que diz respeito ao nosso território, que está den
tro dos limítes geográficos do território físico brasileiro, 
creio eu, Sr. Presidente, cremos nós todos, representan
tes dos Estados da Fe?eração no Senado da República, 
que qualquer segmento territorial de nosso País é área de 
segurança nacional e está sujeitã: aos cuidados de nossos 
princípios cívicos de cidadãos brasileiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por mais de uma vez, 
nesta Casa, denunciei a esdrúxula situação, a imisí(i:!da 
situação em que se encontra o Estado do Acre, em virtu
de dessa anomalia criada pelo golpe de 1964, que estabe
leceu áreas discriminadas no território nacional como do 
interesse da segurança nacional. 

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

O SR. MÁRIO MAlA - Dou o aparte a V. Ex•, 
nobre Senador José FrliJ.gelli. 

O Sr. José Fragelli- Nobre Senador Mário Maia, o 
emprego abusivo do poder pelo Senhor Presidente da 
República, tão-somente para perpetuar nos cargos pre
feitos em áreas de segurança, o que já deveria ser agora 
respeitando a decisão e a vontade popular, manifestada -
nas eleições de 15 de novembro, o Senhor Presidente da 
República assim procedendo;- aóu.SíVamente, da mais 
uma amostr~ da maneira como ele quer conduzir a sua a
bertura democrática e como ele a entende. Eu sou daque
les que julgam que abertura democrática, muito ao con
trário do que a maioria costuma assoalhar, não é uma 
dádiva do Presidente da República. Ela foi realmente 
uma conquista em primeiro lugar dOs PartidoS de Opo
sição, particularmente do PMDB, numa luta que dura 
mais de uma década. Em segundo lugar do povo, atrav~s 
de todas as ass~ciaçõcs c dos veículos de manifestação 
do seu pensamento, do seu sentimento, numa palavra da 
sua opinião. Pois bem, o Presidente da República com as 
medidas casuísticas tOinadas no ano passado - vincu
lação de votos, proibição de ali:inças partidáriaS e daí 
por diante- Sua Excelência: estA usando, abusivàmente, 
do poder numa abertura democrática à conta-gotas. E 
essa questão das áreas de segurança nacional mostra, 
mais uma vez, que ele não é possuído daquele espírito 
democrático do qual gostam de fazer praça os seus corre
ligionários. Ao contráriO;- ele -é Um ãiütdor- empedernid9, 
ainda, que está cedendo às conquistas democráticãs dci'-
povo, porque não pode ser de outra maneira! A verdade 
ê esta: não pode fazer de outra maneira, não só pelas 
pressões internas, como pelas pressões externas. F asse 
ele fazer agora uma fechadura política, nem esse tímido 
apoio que lhe dão agora as áreas internacionais,-Prinêí
palmente dos Estados Uniácis, da Alemanha, neri:J. esse :i
poio esse Governo teria. Ele então está fazendo abertUra 
democrática por pressões de ordem interna e de ordem 
externa. E quando aqui nós reclamamos que essa abertu
ra democrática deve ter aquela amplitude necessária, 

parã qt.ie- o -País se sinta, e realmente esteja ii a posse de 
-todOs ós Seus direitoS, fradicionalmente reConhecidos ao 

povo e às organizações partidárias, por todas as Consti- _ 
tuições brasileiras, desde o Império, ainda proclamam a 
generosidade_do Sr. Presidente da República, i::m fazer 
essa abertura democrática. Eu t~nho perguntado aqui 
quenf é que impede o Senhor Presidente da República de 
fazer abertura democrática? O povo a quer, toda as enti
dades desta Nação, oficiais, para-ofiCiaiS, associativas a 
querem. Quem ê que impede o Presidente da República 
de fazer uma total abertuta democrática! Qu.em é'? 

O SR. MÁRIO MAIA - Ninguém, nobre Senador. 

O Sr. José Fragelli - Eles, veladamente acusam as 
Forças Armadas, mas nós sabemos que não são elas, 
pelo menos, de U:ns tempos para cã, realmente não são e
las. Então, _quem ê que impede, senão :a vontade arbi
trária do próprio Presidente da República? Essa questão 
da nomeação dos prefeitos em áreas de segurança, nós 
devemos ativar os debates em torno, porque é uma espo
liação que o Presidente da República está f3zendo ao 
povo daqueles Estados que elegeram os seus governado
res. 

O SR. MÁRIO MAIA - Mais do que uma espo
liação, é uma crueldade. 

o sr. JOse Fragelli- E não encontra apoio sequer na 
Constituição. E foi esse abuso repelido, diretamente, 
pelo povo do Pará que derrotou um grande parlamentar, 
como o eX-Presidente do Senado. Ninguém tem dúvida 
de que foi a repulsa do povo paraense àquelas medidas, 
por uma questão puramente interna do PDS, o rompi
mento entre um chefe político e- um governador, também 
um chefe político, que levou o Presidente a tomar medi
das ilegais nesse terreno dos municípios. 

O SR. MÁRIO MAIA - Ilegais, arbitrárias e odien
tas_. __ 

O Sr. José Fragelli- E continua o Sr. -Presidente, a
busivamente, arbitrariamente, acintosamente, posando 
de democrata, a violar a vontade expressa nas urnas pelo 
povo de cri.da uin dos Estados em q-ue os partidos das 0-
p~si~ões foram yitoriosos. 

O SR. MÁRIO MAIA- Muito agradecido a V. Ex• 

O Sr. Virgílio Távora - Permite-me V. Ex" um apar
te? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concederei o aparte a V. 
Ex•, assim que responder ao nobre Senador José Fra
gelli. 

Estou inteiramente de acordo com V. Ex•, nobre Sena
dor José Fragelli, porque a conquista democrática que 
estamos viv~ndo atualmente, não é absolutamente Uma 
dádiva, nem do Senhor Presidente da Repú~lica nem das 
Forças Armadas. S. uma conq-uiSta popular do povo bra
sil~iro, através da sua vontade nas urnas no dia I.S de no
vembro de 1982, quando demonstrou fragorosamente 
que a vontade imperiosa e unilàteral de um Poder e de 
um sistema, representado pelo repasse de autoridades, de 
generais a generais, não estava compatível com a vonta
de popular. Eis porque a vitória daS Oposições a f5 de 
novenlbro expiessoo a maíOria significativa de mais d6 8 
milhões de VOtOs para governadores dos Estados e pari 
Senadores da República. Então, a consciência legítima 
do povo brasileiro, a vontade popular expressa nas ur
nas, não é essa que é--manipulada nos gabinetes; nas 
sombras e nos concha vos dos palácios! A vontade popu
lar, nobres Senadores, a vontade popular, nobre Sr. Pre
sfdente, é aqueÚ1 que nós verificãmos, através das urnas 
pelo voto livre, direto e secreto do povo brasileiro. Estou 
de acordo com V. Ex•, Sr. Senador, representante doEs
tado de Mato Grosso, porque não devemos favor algum 
àqueles que foram pressionados pela vontade popular e 
obrigados a fazer essa abertura, mesmo uma abertura in-
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cipiente, uma meia-abertura, uma fresta até, mas a que 
foram obrigados, porque se não fizessem o povo poderia 
reagir de maneira imprevisível. Então o Governo teve 
que ceder e há de ceder, e tem de ceder à vontade do po
vo, porque esta ê a vontade da Nação brasileira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente João Fi
gueiredo quando do inicio da Legislatura, mandou a esta 
Casa-o seu Relatório, a sua Mensagem, e em sua mensa
gem,_está lá, ele prOpunha uma trégua política à Nação 
brasileira e aos partidos. Antes da Mensagem, durante a 
campanha política su·a Excelência num gesto de magna
nimidade houvera estendido a sua mão, para demonstrar 
que estava com o espírito desarmardo e queria a paz so
cial, a paz política, para a Nação brasileira. Sr. Presiden
te, o gesto da mão estendida, a palavra escrita na Mensa
gem, não estão correspondendo à prática da ação presi
dencial, da ação magistral, porque se assim o fora, Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República já teria ou
vido o nosso apelo aqui desta tribuna, quando nós, já 
mais de uma vez, dando um crédito de confiança à sua 
disposição declarada, o exortamos para que ele, em re
lação a esta c_oisa elementar e simples, que são os munid
pios área de segurança nacional, que ele mandasse uma 
mensagem ou tomasse ·qualquer iniciativa, encaminhan
do ao Congresso Nacional para que leis que criaram es
sas áreas fossem tornadas sem efeito. 

Mas, S. Ex~ e os ministros encarregados do problema, 
parecem fazer ouvídos moucos, porque a indiferença é 
tão grande, Sr. Presidente, que nos causa perplexidade. 
Nós falamos aqui nesta Casa, e até parece que estamos 
falando apenas para as paredes, as paredes atapetadas ... 
porque nem sequer elas ecoam as palavras ou os senti
mentos de nossa expressão. 

O Sr. VirgJlio Távora- Permite V, Ex• um aparte? 
(Assentimento do orador.) Devido ao tempo, eminente 
Senador, não sabemos se o aparte devia ser em respon
dendo a V. Ex• ou fazendo uma tréplica às afirmativas 
do fogoso orador, o eminente Senador por Mato Gros
so, o nobre colega Fragetli. 

O SR. MARIO MAIA -Concedo que seja pelas duas 
coisas, nobre Senador. 

O Sr. Virgílio Távora- Isso é generosidade de V. Ex• 
Grande ditadura esta! Grande ditadura que, inclusive V. 
Ex• e o nobre Senador Fragelli, podem de público come
ter, aquilo que nós dizemos, tanta injustiça ao calor de 
tanta paixão. Vamos ao exemplo históríco. Quem iniciou 
esta abertura chama-se Ernesto Geisel. Conheço o ex
Presidente da República bem antes de entrar na vida 
púbfica, -POrtanto, há mais -de 34 anos. Se há uma pessoa 
que não sofre pressão por hipótese alguma, de força ne
nhuma, chama-se Ernesto GeiseL Foi ele quem iniciou 
esta abertura, e, portanto, não foi por pressão de nin
guém, foi pelo raciocínio frio a ele de que as etapas da 
Revolução jâ haviam sido cumpridas e se tornava mister 
res_tituir, este País, ao estado pleno de direito, não de 
chofre, mas por etapas sucessivas. E isto S. Ex' cumpriu, 
cumpriu deixando ao seu sucessor a possibilidade _de, a
pesar de todas as incompreensões, marchar serena e 
tranqUilamente para aquilo que é, nosso v_er, o objetivo 
de V. Ex~s. porque, certamente, ele o é de nós. Da noite 
para o dia não se pode cortar hábitos arraigados durante 
anos. 

O Sr. José Fragelli- Não se pode fazer desindexação 
da política, 

O SR. MÁRIO MAIA - Não pedimos para cortar o 
-hábito e s_im o arbítriQ. 

O Sr. VirgQio Távor~ - Isso é qu_e é democracia, não 
precisa pedir aparte, entra no aparte alheio, isso ê que se 
chama d~mocracia. V. Ex• permite que eu termine o meu 
aparte? 

O Sr. José Fragelli- Estamos ouvindo com encanto 
V. Ex~ Aliás, como sempre. 
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O Sr. Virgílio Távora- Isso é que é democracia, cada 
qual pensa aquilo que acha ser o mais próximo da verda~ 
de, nenhum de nós é detentor da verdade e externa o seu 
ponto de vista. Mas, eminente Senador, não hâ a menor 
dúvida de que em um ou outro campo, em uma ou outra 
dessas facetas desse processo lento, gradual, mas seguro, 
de marcha para o pleno estado de direitO, pode haver fa
ces ainda escuras. V. Ex'" apresenta uma, por exemplo es
ta; não pode passar na cabeça de V, Ex• que haja um a~ 
plauso unâni_ine à existência-de_ tan{os mu-nieípíos de se
gurança nacional. Alguns são absolutamente _nece_s
sãrios. 

O SR. MÁRIO MAlA- Pelo menos para O Senado 
seria uma aberração. 

O Sr. Virgílio Távora -Alguns são absolutamente ne
cessârios; O número· é excessivo. Este número já está _re· 
conhecido. 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu acho que nenhum. Ou 
todo o País ou nenhum. Ou nóS defendemos a segurança 
da Nação toda, nobre Senador, ou nenhuma, mas todo o 
território nacional é área de segurança nacional. 

O SR. VIRG(UO TÁVORA- Alguns, necessaria
mente, requerem cuidados especiais, não temos a menor 
dúvida, mas é um número muito reduzido, e o intuito do 
Governo é, embora não compreendido, procurar reduzir 
esse número de municípios ao mínimo. ~ óbvio, ele tem
apoio político óbvio ele tem dificuldades a vencer, a 
transpor, mas procura serenamente levar avante a sua ta
refa. Hã pouco, o eminente Senador por Mato Grosso, 
fazendo uma boutade, que nós vamos aproveitar, disse 
que era uma desindexação poHtica. V. Ex• sabe perfeita
mente, entefigente que é, que temos sempre distorções, 
quando se fala, e se pronunciam determinadas palavras, 
a distorção por exemplo de desindex_ação, não sei por 
que, no Brasil, nós ligamos, quando se fala em desinde
xação, todo mundº_ vai logo dizendo que é a desinde
xação do INPC que é para bulir no salário; mas o INPC 
é um dos múltiplos índices que existem, basilares de uma 

• indexação que, queiramos nós ou não e Isso é' opinião 
absolutamente pessoal, queiramos nós ou não, um dia 
terá que desaparecer. O que hoje de imenso está, justa
mente, servindo de grande entrave ao combate à inflação_ 
é essa economia completamente indexada. O movimento 
de uma pedra do tabuleiro dess~ xadrez complicado, está 
praticamente tendo reações· erti qlià"se todas as outras. Se 
ele fala na indexação política, está dizendo a mesma coi
sa, eminente Senador. O in_tuito qUe se tem é de nós nos 
livrarmos tarnbêm da indexação política. Era isso o que 
eu tinha a dizer a V. Ex• 

O SR. MÁRIO MAIA - Incorporo o aparte de V. 
Ex• ao meu discurso, mas, fazendo algumas restrições no 
conceito que V. Ex•, como homem de Governo, como 
homem do sistema, há de entender dessa forma. Mas 
nós, que estamos na oposição d~sde que o dia _31 de 
março ou 11' de abril de 64 apareceu nesta Nação, desde 
esse dia estamos contra o modo, a políti~a. como foi es
tabelecido o poder no Brasil, nós entendemos de uma 
forma ligeiramente difereQte dç_V. Ex• no que diz respei
to aos Governos, especialmente como V. Ex•. falou, do 
Governo do General Geisel, que teria iniciado essa aber· 
tura. 

gado a uma proposição encaminhada pelo Poder Execu
tivo. Eu ~ta v a cassado a essa época, cuidando d_a_minha 
sobrevivência, mas- acOmpanhei mais ou menos pelos 
jornais e me iembfo quando S. Excelência o Senhor Pre· 
sid~nte Geisel foi" à televisã_o para justificar o seu ato de 
arbítrio, o seu ato_mooârquico de fechar o Congresso, u
nilateralmente, pessoalmente, para legislar no lugar do 
Co_n-gresso Nacional, baixand·o aquele célebre pacote de 
aOi'il de 1977 que desfigurou profundamente a Consti
tuição e a consciência jurídica l)acional brasileira -V. 
Ex• há de convir comigo, - porque ele modificou a 
C_onstituição sozinho nobre Seilador ... 

O Sr. Virgílio Távora - E daí? 

O SR. MÁRIO MAIA - ... por um ato de força. En
tão, como ê que ele" estava fazendo a abertura, tinha in
lenÇãO de "abe-rlii.ra: .. 

O Sr. Virgílio Távora- A abertura foi feita em 1978 
Õobre Senaâor! 

__ _ O SR, MÁRIO MAIA- ... se ele estava fechando. Aí 
é que eu digo que ele pela intenção dele, pela vontade, 
pela (onmição ditatorial defe, ele continuava fechado 
;eternamente, até terminar o seu período e, continuaria 
fechado, Ele foi_ obrigado a abrir um pouco. Tanto é que 
quando ele foi contrariado, ao invés d.J: abrir, aceitar a 
vontade expressa do Congresso Nacional que é a vontaM 
-de do povo, não, ele contrariou unilateralmente essa 
vontade fechando o Congresso e baixando um édito igM 
nomiriioso Para nós, no nosso coitceito; porc}ue ele desfiM 
gurou, rasgou_, não a Consti_tuicào, porque não existe 
uma Constituição, V. Ex~ de concordar comigo, rasgou a 
Emenda Constitucional ... 

O Sr. Virgílio Távora- Então, -V. Ex~ está negando a 
hlstói-ía, parqué ao qu·e-6.t0u informado, em 1978 o Se
nhor Presidente da República iniciou a abertura -neste 
País. 

"""--=-__ Q_ S~ ~ÁRI5> MAIA- ... já tantas vezes emendada, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre :>ena
dor Mário Maia. comunico a V. Ex' que seu tempo já es
:Lâ esgotado. 

O SR. MÁRIO MAIA~ Peço a V. Ex• que tenha um 
pouquinho de condescendência comigo para poder aco
lher os apartes dos meus nobres pares, principalmente da 
Situação e do nobre quase conterrâneo, Senador Virgílio 
Távora, uma vez que S. Ex~ é conter"râneo dos meus 
avoengos. 

O Sr. Virgílio Távora -A Oposição tem o apoio da 
Maioria, no apelo que faz à Mesa. 

O Sr: -Humberto Lucena - Pei-mite-m·e -v. Ex' um 
aparte? 

O Sr. Mário Maia- Eu darei o aparte a V. ~x• mas 
antes peço licença para concluir o meu raciocíriio. 

Então, o que S. Ex• fez. Simplesmente modificou o_ 
quorum institucional de 2/3 Para a metade mais uni para 
se adequar aos interesses do partido e criou aquela figura 
incômoda, que J)afa n6s não vai desdouro algum nem 
Cí-ítica àtguma a pessoas dos representantes dos Senado-

O Sr. Virgílio Távora - Quem iniciou, nobre Sena
dor? Foi o Presidente Geise1. Pode ser que ele tenha ini
ciado ... 

-----res-aqui indiretos, ·mas vamos Convir que é uma figura 
·cp.Ie hão ·e-stá condizente com a tradição da consciênCia 
jurídica ilaci6naL 

O SR. MÁRIO MAIA- No conceito de V. Ex•, mas 
no nosso conceito quem iniciou foi a história, que o_ le-
vou a tomar atitudes acauteladoras, porque ele mesmo 
não era o agente da história, ele era o que se opunha à 
história. Porque, para que ele chegasse a essa conclusão, 
antes ele foi obrigado, peta sua formação_djtatorial ç uni- __ 
lateral, a fechar o Congresso Nacional, a pretexto de, se 
necessãrio, baixar decretos-leis para a reforma do Poder 
Judiciário, porque o CongresSõ"Nacional houvera se ne-

Então, isso modificou profundamente e casuistica
mente coloCou o -partido do úOve"rno em siiuação am
plamente vantajosa ein relação à Oposição, fazendo com 
que o partido do GovernO retomasse toda a amplitude 
de, através do_Colégio Eleitoral, continuar elegendo in
diretamente o seu Presidente da República. 

Concedo o aparte ao meu nobre Líder Humberto Lu· 
cena. 

O Sr. Humberto Lucena- Faz muito bem V. Ex• em 
voltar a combater a draconiana legislação vigente que 
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rege a nomeação dos prefeitos dos municípios incluídos 
em áreas de segurança nacional. Neste sentido, o PMDB 
está estudando detidamente a possibilidade de uma re
presentação ao Sr. Procurador·Geral da República con
tra a edição d.os dois últimos decretos-leis assinados pelo 
SenhQr Presidente João Figueiredo a respeito da ma
téria, que_ são flagrantemente inconstitucionais, como 
sabe V. Ex'. 

Por outro lado, o aparte do nobre Senador Virgílio 
Távora nos dâ a impressão de que estamos no Brasil, em 
plena democracia. S. Ex• coloca a questão em termos tais 
que parece até que não hã ninguém preso neste País pOr 
motivos político-s. 

O Sr. Virgl1io Távora::-_ Para _início de conversa, isso 
não foi afirmado. Pode V. Ex• verificar rias notas taqui
grâficas o que está dito lã, 

O Sr. Humberto Lucena- Sabe V. Ex' que, apesar da 
anistia que foi decretada em 1974, nós já precisãríamoS, 
a esta altura, de ulna nova anistia, tal o nUmero de pre
sOs enl-i:lecoriêncici-de e"stiretn:Incursos na Lei de Segu
rança Nacional: Um sem-número de jornalistas, em sem
número ... 

O Sr. Virgílio Távora- Julgados por tribunais com
petentes ... 

O Sr. HumbertQ_ Lucena- de sacerdotes, um sem
número de polítícos. E não adianta dizer que foram jul
gados por tribunais competentes, pois quando houve a 
anistia também muita gente que estava condenada pelos 
tribunais competentes por crime político foi benefiCiada 
pela medida. O fato é que a existência desses presos de
nunciados ou condenados por crimes contra a segurança 
nacional comprov-a à saciedade que ainda existe no arde~ 
llãlnento JurídiCo do País uma sêrie de leis de exceção, 
entre as quais, sObretudo, se sobressai a famigerada lei 
de Segurança Nacional, que ê um miniato instituclorial. 
Ainda mais V. Ex• tem razão em contestar as afirmações 
do Senador Virgílio Távora no que se refere· ao ex
PTesidente Ernesto Geisel porque se S. Ex• revogou os 
.i.toS institucionais O íei Por pressão da sociedade civil. O 
governo rlão tinha Como mais- adiar o processo de reto
mada da redemocratização do País. 

O Sr. Virgílio Távora- Geisel deixou o Governo em 
1978; em 1977, feChou· o Congresso, não houve pressão 
alguma ... 

O Sr. Humberto Lucena~ h anti~regimental o contra
aparte.(§. ex-Presidente Geisel revogou os atas -institu
cionais porque não tinha mais como evitar que isso 
acontecesse. O Brasil não suportaria mais absolutamente 
aquele regime de força. Mas, antes disso, praticou, como 
bem disse V. Ex', o ato de maior intolerância política 
que reglstra a História republicana brasileira. Qual fOi? 
Justamente diante da _rejeição pelo Congresso Nacional, 
proposta de uma emenda constitucional sobre a reforma 
do J>oder Jurídico, S. Ex•, do _alt9 do seu ~pírito autori
tário, utilizou-se das leis de exceção: do Aio InstitUCiohal 
nl' 5~ pára decretar o recesso compulsóiío do CongreSso 
Nacional e baixar, através de um atO arbitrário, a mesina 
reforma que o Congresso Nacional havia recusado. 

O SR. M~RIO MAIA - Exatamente. 

O Sr. Humberto Lucena. - Então, nós não podemos 
estar aqui prestando_homenagens ao ex· Presidente Er-
nesto Geisei. -

O -SR. MÁRIO- MAIA - Nem receber qualquer-In
tenção de dá-las. 

O Sr. Virgílio Távora- Primeiro de tudo, não se esta
va prestando homenagem nenhuma; estavaMse reconstiM 
tuindo a História. 

O SR. MÁRIO MAIA- Sr. Presidente, incorporo o 
aparte do nobre Senador Humberto Lucena, agradecen
do a S. Ex• a interferência que vem corroborar as minhas 
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palavras neste modesto discurso que estou fazendo em 
nome da liberdade fundamental do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, agradecendo a benevolência da Mesa, 
vou encerrar o meu -discurso dizendo antes da situação 
caótica que essa legislação, diria até. inconseqUente, das 
áreas de segurança nacional, traz para a constituição ad
ministrativa e política do Territ6fío-Nacional. Em__vir:tu
de do enquadramento de municípios em âfea de segu
rança nacional, temos no extremo-oeste brasileiro duas 
coisas qi.Je hóii fazem pergunta-r em que país estamos, ou 
que lei estamos obedecendo, ou qual é a constituição vi
gente neste País, porque em cada cantõ desta Nação se 
fazem as coisas segurido os interesses maiores ou meno
res do sistema e do regime. Vejam bem, Srs. Senadores: o 
Território de Rondônia passou a Estado, recentemente, 
e alguns municípios, como os Municípios de Guajará
Mirím, Costa Marques, que são lindeiros com a Bolívia, 
não_ são declarados áreas de segurança nacional. O terrí
tóríO passou a Estado e esses municípios, apesar da lei 
dizer que todos os municípiOs limítrOfes com pafses vizi
nhos são áreas de segurança nacional, esses municípios 
escaparam. Feita uma consulta ao Tribunal Superior 
Eleitoral, foi determinado que se fizessem eleições nesses 
municípios de área desegurança nacional. Vai haver 
eleição em munícípfo!fde área de segurança nacional en
.quanto nos outros não hã eleição. Vejam a incoerência 
em que o Governo se coloca diante do emaranhado e da 
inconseqilência da sua legislação. 

O Sr. Marcelo Miranda- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- OuÇo o aparte de V. Ex•, pe
dindo ao Sr. Presidente um pouquinho de paciência por
que o assunto é palpitante e_ nós temos que levar a sério 
pois existe um Estado sob intervenção federal branca, 
que é o Estado do Acre. Quero -que esta Casa e a Nação 
saibam disto+ Então, peço que V. Ex' tenha paciência e 
me permita conceder o aparte ao nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena
dor MáriO- Maia, ~ Mesa está sendo mais que paCiente. 
V. Ex• já ultrapassou 15 minutos além da su~ hora, e é 
preciso que V. Ex:• compreenda que há vários oradores 
aguardando a hora para falar. 

O SR. MÁRIO MAIA - Reconheço a benevOlência 
da Mesa, mas quero que ela tenha pelo menos um déci
mo da tolerância, para comigo, da que teve para com o 
Sr. Roberto Campos. Muito obrigado V. Ex• 

Ouço o aparte do n_obre Senador Marcelo Miranda. 
O Sr. Marcelo Miranda - Nobre Senador Mário 

Maia, V. Ex• fala boje, oportunamente, sobre um assun~ 
to realmente palpitante, que é sobre os municípiOs de
ârea de segurança nacional. O nosso E_stad_o de Mato 
Grosso do Sul representa, nesses 107 municípíos, mã.is 
do que 10% dos nossos municípiOs de faixa de fronteira e 
alguns interiores também localizados nesta faixa de segu
rança nacional. O meu aparte é para corroborar, ê pata 
somar as suas indignadas palavras quanto a essa maneira 
de indicar prefeitos na faixa de segurança nacional. 

O SR. MÁRIO MAIA - Realmente estOu em e.Sbiào -
de indignação cíVica, nO que diz respeito ao meu Estado, 
nobre Senador. 

O Sr. Marcelo Miranda- Quero dizer do meu protes
to quanto à continuidade: quando o PMDB lança no 

. Brasil uma campanha para o voto direto para a Presi
dência- da República, sequer cOnseguimos ainda o voto 
direto nos municípios de faixa de segurança naciOnal. 
Defendemos eleições diretas nes_ses municípios, mas hoje 
encontramos até uma situaçãp exdrúx:ula, uma situação 
difícil de ser analisada; prefeitos indicados pelos gover
nadores que passaram, não eleitos pelo povo, permane
cem nesses municípiOs de faixa de segurança, e se não 
bastasse isso, naquele evento que o Brasil todo _assistiu, 
para punir o Governad_o_r Alacid Nunes do Pará, o Presi
dente da República dá um retrocesso na sua abertura, te-_ 
vando para as suas mãos a escolha dos prefeitos de área 
de segurança. Se é incapaz de indicar bons governadores, 
como o Presidente fariã."ou fará para indicar um prefeito 
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que nem conhece, não está ao par, não vive e não está 
dentro da sociedade desse município? Vejam aqueles que 
nós temos no nosso Estado de Mato Grosso do Sul, na 
faixa de segurança nacional, na faixa de fronteira: õ Bra
sil inteiro vê, o Brasil inteiro assiste, ali, o maior contra
bando que nós temos dentro do País, lá na fronteira de 
Mato Grosso -do Sul. _Temos visto agora, na televisão, e o 
Sen:iidor José Fragelli já disse aqui neste Senado sabre a 
maior matança de jacaré. Não podemos mudar o prefei
to, não pOdeni.oS escolher õS prefeitOs, diretamerite, na 
filixa di segurãnçá. E para somar a esses dois municípios 
que V. Ex• disse em Rondônia, nós temos um exemplo 
em Mato Grosso do Su_l, e dois, eu poderia dar. O Mu
nicípio de Sete Quedas e de Tacuru, onde (ai feita eleição 
direta e o prefeito estâ lá empossado, municípios lindei
ros com o Paraguai, vizinhos. Desta maneira, eu gOstaria 
de terminar o meu aparte, deixando mais uma veZ o meu 
protesto quarito à atitude de indiferença, de descaso, 
cínica, para usar melhor a palavra já dita aqui e criada 
pelo "Senador Humberto Lucena- a ''cinicocracia" que 
hoje foi iilstituída no País. 

Muito obrigado. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador, irÍ.corporo, 
-com muita satisfação, o aparte de V. Ex:•, porque vem ao 
socorro dos municípios que estão sem essa liberdade de 
escolher os seus rep.resenfai"ltes,_~ vem ao socorro dó meu 
Estado por inteiro que, cofio já disse, se acha sob inter
venção fCderal branca, Uma vez que, dos 12 municípios 
- v9u repetir mais uma vez- dos 12 municípios que 
constituem o Estado do Acre, 11 fazem fronteira com os 
países vizinhos, Peru e Bolívia. S. Ex:~ o Sr. Governador 
Nabor Tdes -da Rocha Júnior, eleito p~la vontade livre 
do povo do meu Estado, em 15 de novembro, está com 
direito simplesmente, apenasmente, de administrar o 

_Município-Sede do Estado, o Município de Rio Branco, 
porque todos os demais prefeitos continuam nos seus 
cargos, mesmo vencido o seu prazo depois de 15 de no
vembro. Seus mandatos estão vencidos, mas continuam 
rios cargos. Por quê? Porque o Governador não os_ pode 
demitir seril a aquiescência do SenhOr Presiderite_d_a Re
pública, conforme determina o decreto draconiano que 
Sua Excelência baixou ultimamente, criando mais essa 

-invericioniCe do prefeito pro tempore. Defineess_e decreto 
que tal prefeito pro tempore não pode ser demitido pelo 
governadOr. Só pode ser demitido se pedir demissão ou 
se decair da confiança do Senhor Presidente da Repúbli
ca. 

Com isto, Sr. Presidente, no Município de Cruzeiro do 
Sul, no meu Estado, há um prefeito que lá está há 8 anos 
e mais estes meses agora de prorrogação, por via não-sei
de-quê. 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, é jUstificável esta minha 
indignação cívica. Peço a cooperação da Casa para se 
juntar à nossa voz, no apelo ao Ministro Ibrahim Abi
Ackel, para que S. Ex~ acelere este trabalho que vem di
zendo que vai fazer, e que não faz, e que, ultimamente, 
para riOssa tristeza, declarou que está prorrogada indefi~ 
nidamente esta situação. 

Terminando este _discurso,-sr. Pi-esidente, peço ã V. 
EX! faça constar dos Anais da Casa_o editorial d~A Folha 
do Acre, diário da múiha ten;a,_do dia 4-6-83, Sob o título 
"Uma Afronta ao- Estado do Acre". Esse editorial resu
me_o grito altaneiro_de protesto do povo acreano frente a 
essa ignorriín-ía que estão praticando coól.ra o meu Esta
.do, manfê-lo sob uma intervenção federal branca e odio
sa. _(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MÁRIO MAlA EM SEU-DISCURSO: -

UMA AFRONTA AO ACRE 

Uma piada de mau gosto, um desaforo bem grande, 
uma afronta ... e o que significa esta notícia dada pelo 
Ministro da Justiça, segundo a qual o Governo Federal 
decidiu adiar, por tempo indetermin-ado, o restabeleci
riiefltb da autonomia político~administrativa dos municf-
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pios cOnsiderados áreas de segurança nacional. Por iro
nia, os acreanos se preparam para celebrar daqui mais 
alguns dias o 21~ Aniversário_da_Fundação do Estado! 

Se o ciue o Ministro declarou representa, de fato, deci
são do Governo Federal- é de se esperar que tenha fa
lado em nome próprio- os habitantes deste Estado não 
podem permanecer calados. Como observou muito bem 
o Governador Nabor Júnior, com a manutenção dessa 
situação absurda de nomear prefeitos e mantê-los por 
pm~os indeterminados, o Acre retrocedeu ao _tempo_ de 
território, ou pior, porque, atualmente, tem menos auto
nomia de que os governadores do Território. O Gover
nador não disse, 1pas em outras palavras, o Acre atual· 
mente ·nãO passa de um "feudo" do Governo Federal 
que insiste em manter 11 prefeitos nomeados como seus 
prepostos, contra a vontade soberana e o direito inalie· 
nável das comunidades desses municípios de escolherem 
livremente seus administradores. 

fsto não se pode aceitar. Tolerar. Contemporizar. Não 
há argumentos, muito menos de ordem da segurança na
cional, que consigam sustentar e justífica-r tal situação. 

É preciso qua as forças viVas e democráticas deste Es
tado se manifestem e se levantem contra essa afronta que 
se quer iinpor, úníca -e ex.clusivamente por interesses elei
toreiros. 

Até políticos do próprio partido do Governo Federal 
reconhecem que esta situação é insustentável e defendem 
a realização de eleições livres e rliretas. Mesmo porque, 
as últimas eleições demonstram que esses prefeitos foram 
péssimos "cabos eleitorais" do PDS n'os municípios mais 
importantes do Estado. 

O que ganha, pois, o Governo Federal em manter esta 
situação absurda?" 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MU
RlLO BADAR(J NA SESSÃO DE 14-6-83 E QUE, 
ENTREGUE À REVISifO DO ORADOR. SERIA 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MURILO BADARO (PDS - MG. Como 
Uder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna para dizer que o PDS 
concorda com a tese exposta pelo Senador Humberto 
Lucena, de vez que é parte fundamental do seu programa 
a valorização do servidor público, elemento indispensá
vel ao desenvolvimento do País. 

Se é verdade que não tem sido possível ao Governo a
quinhoar na medida adequada os nobres servidores 
públicos do Brasil, também não é menos verdade que 
não tem faltadO ao "Presidente da República sensibilida
de para esse problema. Tive oportunidade de, há pouco 
tempo, ouVir Sua Excelência queixa amarga por ter sido 
a ele impossível cumprir um dos seus desejos mais aca
lentados, que era o de conceder o 13~ salário ao funcio
nalismo público, desejo esse adiado, na sua realização, 
por força das prementes dificuldades economico
financeiras que se abatem sobre a Nação. 

os reajustes semestrais a que se referiu o nobre Líder 
Hum!;>erto Lucena, de certa forma vêm sendo feitos ain
fl_a que numa escala inferior ao nível a que atingiu a in
flação. Essa medida vem sendo objeto de preocupações 
intensas da Liderança do PDS nesta Casa, e está levando 
0 nOSS_o_ Pãís a entendimentos acelera'dos com o Goverrio 
no sentido de encontrar rápida solução para o problema. 
Muito mais grave, Sr. Presidente, do que isto tudo é a 
distância, que se acentua cada vez mais, entre os chama
doª_ f1.mcionários regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (Celetistas) e aqueles sob o império do Estatuto 
dos Funcionários Públicos. Há, hoje, uma separação que 
não pOde continuar aumentando, sob pena de criarmos 
neste País duas categorias distintas de servidores públi
cos: aqueles celetistas, regiamente pagos pelas empresas 
públicas, pelas autarquias, e aqueles outros que, regidos 
pelo sistema do Estatuto do Funcionalismo Público, não 
podem a:rriealhar, por força da própria lei, as mesmas 
vantagens. Por isso, os estudos do Governo no sentido 
de reformar toda a estrutura do quadro de funcionários 
do País prosseguem avançados, a fim de que a Nação te-
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nha de fato uma reestruturação dos se.us funcionários a 
nível compatlvel com a justiça e, principalmente, para 
possibilitar a esta categoria de servidores do País uma re
muneração adequada e justa que possa fazer frente às ne
cessidades de uma vida cada vez mais dificil e mais one
rosa. 

b verdade - ninguém põe em dúvída - que gastos 
com o funcionalismo público, com a prepara~ão de re
cursos humanos nunca podem ser considerados como fa
tores de incremento da pressão inflacionária. Todos nós 
estamos acordes em que uma das razões mais ponderã
veis de pressão inflacioilária reside exatamente nos gas
tos desmesurados da empresa pública brasileira, princi
palmente após o momento em que dela se apropriam os 
tecnocratas, responsáveis,em grande parte, por projetas 
que de nenhuma forma estão Sintonizados com as mais 
prementes necessidades do País. 

Aí está, Sr. Presidente, uma pequena demonstração de 
que há terrenos comuns em que Oposição e Governo po
dem se entender muito bem. Aí está um caso típico. b 
claro que existem outros. E: claro que, num momento de 
crise como este, não há nenhum sentido em Oposição e 
Governo permanecerem cada um no seu setor, sem a to
mada de iniciativa no sentido de buscar um entendimen
to na identificaçãO dos problemas que são absolutamen
te de interesse nacional e de interesse maior do povo bra
sileiro. 

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

O SR. MURILO BADAllú - Pois não, Ouço com 
muito prazer o aparte de V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr: Fábio Lucena- Nobre Senador, V. Ex• acusa 
de modo quase impiedoso, porque é implacável, os tec
nocratas do Govern-o como· respõnsâveiS-POr tõdo esse 
conjunto de conseqüências danosas aos servidores públi
cos e, em conseqüência, à sociedade brasileira, de um 
modo geral. Seria de indagar de V. Ex• por que o Gover
no não se desfaz desses tecnocratas, principalmente do 
seu estado-maior, que são os Ministros da área econômi
ca. Por quê Excelência? 

O SR. MURILO BADARú -Sr. Presidente, o Sena
dor Fábio Lucena, coloca uma questão aqui tratada ge
nericamente, de forma muito particularizada. É claro 
que a mim agradaria muito poder debater com S. Ex• 
sobre o chamado projeto tecnocrático que, no Brasil e 
pelo mundo afora, exercita uma espécie de ideologia do 
poder. O Brasil não escapou ao fenôriteriO a que outros 
países- asSistiram também. Mas a mim-não me parece qUe 
o problema esteja localizado na indagação proposta pelo 
Senador Fábio Lucena. O que eu quero significar, de for
ma muito genérica, a respeito dos tecnocratas é que, de 
certa maneira, cõincidem com a tomada de poder por 
este grupo qualificado de técnicos, que são recursos hu
manos de que dispõe a Nação, algumas dificuldades que 
o Brasil neste momento atravessa. 

Mas o que é importante salientar ê que há pontos de 
total possibilidade de entendimento. No caso dos funcio
nários públicos, o Líder da Oposiçãó coloca uma tese em 
torno da qual não há discrepância. O PDS tem se preo
cupado com ísso, e eu renovo a afirmação de que o nosso 
Líder, o Senador Aloysio Chaves_ e todo_ o Colégio de 
Vice--Liderança têm estado em entendimentos reiterados 
com o Governo, no sentido de acelerar providências 
para corrigir sérias deformações e deficiências que exis
tem na organização do serviço público brasileiro. 

Com essas palavras, Sr. Presidente, deixo assinalada a 
posição do nosso Partido com relaçã_o ao importante 
tema trazido pelo _nobre Líder Humberto Lucena, e asse
gurar ao funcionalísmo público brasileiro a solidarieda
de do nosso partido e a certeza de que encontrará nas 
Bancadas do PDS, na Câmara e no Senado, aliados deci
didos e dedicados a r esQ! ve_rem os se1,1s rmtis agudos_ 
problemas. 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL,(Seção II) 

_- DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR RO
BERTO CAMPOS NA SESSÃO DE I4-6-83 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT, Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, nobre Senado
res, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Senador 
Roberto Saturnino Braga o tom intelectual, extrema
mente civilizado do seu discurso. S. Ex• debateu idéias, 
não pessoas. t assim que gosto de debater; é assim que 
espero me comportar nesta Casa. S. Ex• feriu uma gran
de variedade de temas: o tema da displicência demográfi
ca, ao· qual ele não atribuiu- maiõr- imPortância, o tema 
da imprevidência energética, em torno do qual forma
mos uma grande área de consenso, o tema das multina
cionais e do consumismo, o tema desse demónio de re
serva, o Fundo Monetário Internacional, o tema da poli
fica 'salarial da inflação e daquilo que erroneamente se 
chama desindexação, quando na realidade se quei falar 
em expurgo; o tema da distribuição de renda, o tema do 
desenvolvimento externo, o tema do poder de espoliação 
dos países industrializados. A certa altura do_ discurso S. 
Ex• me acusou de repetir idéias velhas. E diria que repeti 
verdades velhas. Infelizmente é a mentira que se rejuve· 
nesce, a verdade tem um caráter de permanência. Eu por 

_ ex:emplo, não considero que Aristóteles seja velho; eu o 
acho_mais povo que Heideiger, por exemplo. 

Nesse capítulo de idéias velhas, a que também se refe· 
riu_ o nobre Senado_r Fábio Lucena, eu gostaria de tomar 
emprestado um dichote de um dos poetas que mais amo, 
Jorge Luis Borges, o velho e cego poeta argentino, que 
disse, de certa feita, face à comparável acusação: 
"Acusam-me de ter idéias velhas, é verdade. Elas são ve

__lhas mas são idéias minhas: Muitos de vocês- disse ele 
~-Q-s Seus interlocutores- muitos de vocêS repetem ldéias 
velhas que não são suas". Gostaria de ter sido original. 

Infelizmente, tudo o que me ocorreu foi lançar à 
Nação um convite à reflexão. Um convite _à reflexão, 
muito mais do que unia ordenação de s_oluções definiti
vas. 

Sobre o primeiro tema, a demografia, a que se referiu 
o meu prezado amigo Roberto Saturnino Braga, há uma 
diferença fundamental de enfoque. Eu considero este 
problema fundamental, ele está na raiz da pobreza; ele 
está na raiz da favelização; ele está na raiz da explosão e 
da miséria urbana; ele está na raiz do desemprego. O de
semprego vem em parte - qual a parte eu não saberia 
medir precisamente - do enorme afluxo de um caudal 
h__tunano que chega, a cada ano, ao mercado de trabalho. 
E chega ao mercado_d_e trabalho de um país que não tem 
poupança sufiCiente, um país "comunista"- como disse 
o nobre Se_nador-. Um país que além de não ter a sufi
ciente poupança interna, às vezes se dâ ao luxo de rejei
tar poupança externa._ Mas será inútil debater. N_o caso, 
é quase, digalnos, umã. preferência de enfoque. E prefe
rências, como as cores, não se discutem. Acho que o 
problema é importante e grave, e é preciso começar sua 
solução desde já. Não espero, porém, persuadir o nobre 
Senador Roberto Saturnino, que acredita ou, antes, que 
confia na evolução natural do declínio da taxa de cresci
mento demográfico pelo efeito espontâneo de crescimen
to da renda, educação e urbanização. 

Certamente que a velocidade de crescimento demográ
fico tenderá a declinar, mas tenderá a declinar injusta
mente. Declinará rapidamente nas zonas mais ricã.S e 

-CO~m lentidão agonizante nas zonas mais pobres, que 
~mais prec_isam_ de_ p~ternidade_ responsável. 

No tocante à imprevidência energética, verificamos 
que há uma enorme área de consenso. 

O Sr. Severo GoineS - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Pois não, nobre Se· 
naôor. 

O Sr. Severo Gom_es- Nobre Senador Roberto Cam
pos, ainda sobre o problema da natalidade no Brasil, há 
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hoje unia" série de informaçõeS "que colocam_a verdade 
mais do lado do Sr. Senador Roberto Saturnino cl~ que 
do de V:._ Ex._ Há um trabalho, recentemente publicado 
pela National Academy of Science, nos Estado Unidos, 
de autoria de Merrick e Berquo abrangendo os anos de 
1970 a 1976, e que mostram o rápido decréscimo da fe-
cundidade no Brasil. Esse trabalho mostra também duas 
coisas importantes: primeiro, que a fecundidade está bai· 
xando mais rapidamente nas camadas de mais baixa ren
da do que nas camadas da classe média e da classe alta; 
segunda, aponta uma coisa grave, que é o processo indu
zido por um série de circunstância do País, para a esteri
lização de mulheres, mostrando que nas cidades_ de Tere-
zirtã-e do Recife já alcança o nível de 19% o número de 
mulheres esterilizadas cirurgicamente. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Se esses dados são 
verdadeirOs, temos de atirar ao lixo o IBGE, porque os 
dados qUe citei foram precisamente os dados censitârios. 
Os últimos dados dO CensO de 19:80 ainda revelam, no 
Nordeste globalmente, uma taxa de fecundidade de 
5,9.%.- Remeteria esses pesquisadores ao IBGE, para veri
ficar se estamos pagando por uma instituição inútil, ou 
se a verdade r-eside com os dados ceriSltãrio tenho fránca
mente dadas sobre a taxa de esterilização de mulheres no 
Plauí. Ignoro qualquer investigação a reSpeito. Se essa 
taxa atingiu _o nível citado pelo Senador de São a Paulo, 
é provável que haverá menos gente favelada e menos 
gente pobre no curso de alguns anos ou décadas. 

O sr; Fernando Henrique Cardoso- Sr. Senador, per
mite V. Ex• um aparte, só para um esclarecimento? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Pois nã.o. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Não sei se não 
haverá u-ma confusão,- aqui, de taxa de fecundidâde e de 
natalidade. Os dados da pesquisa são verdadeiros, eu os 
conheço. Eles apenas dizem que existe propensão de uma 
diminuição mais rápida da fecundidade entre as camadas 
mais pobres, por<iue a transição demOgráfiCa já se d~u 
nas camadas médias e mais altas. Não há contradição 
entre o IBGE e essa pesquisa. Por ele podemos continuar 
pagando; e a pesquisa é confiável também. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Não gostaria de me 
dedicar apaíxán3.damente a este tema. Acho que a 
pobreza brasileira deve ser reduzida amanhã, depois de 

-amanhã no máximo, não daqui a uma década ou a deze
nas de anos. Se preferem, porém, continuar Com uma 
proliferação VigoroS-a, se insiStem mais na Produtividade 
sexual do que na produtiVidade econômica, eu, certa
mente, não perderia noites de sono. 

No tocante ao segundo tema, a imprevidência energé
tica, eu estava dizendo que hã uma enorme área de con· 
senso. Folgo eu registrar uma coincidência de interpre
tação histórica entre o nobre Senador Roberto Saturni
no e eu prôprio. Aliás, isto denota que está surgindo um 
terceiro e grande partido no País, mais importante que 
os atuais Partidos, mais importante que o PDS, mais iin
portante que o PMDB. t o PBS, o partido do bom senso 
nacional 

O nobre Senador mencionou que eu havia atacado a 
PETROBRÁS. Acredito que isso resulta de um erro de 
interpretação. Eu procurei demonstrar que havia defen
dido a PETROBRÁS em vários ocasiões. O que estou a
taçª'ndo é a extroverªãõ da PETROBRÃS fora de sua 
área, para divertir-se com atividades extracurriculares 
que, longe de fortalecê-la, a tem debilitado, como o pro
vam, aliás, balanços recentes. Aconteçe que acho que é 
importante cumprir a lei e entendo que a PETROBRÁS 
também deve cumprir a lei, isto é, operar dehtro da sua 
área de monopólio. Enquanto permanecer nessa área te
rã meu apóio, aplausos e também minha cooperação, 
que se traduz num -projeto de lei para garantir-lhe o aces
s_o_a recursos adequados. Também não advoguei que se 
_a_pxn_entasse irresponsavelmente a produção, sem reser
vas. Pelo contrário, que critiquei foi a falta de pras-
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pecção para descobrirreservas. Citei -apenas um dado, 
mas tenho outros. 

Em 1969- foi esse o dado que citei no -discursos:....: a 
proporção dos investimentos em exploração e produção, 
relativamente total dos investimentos havia sido de 37%, 
em 1973, ano da primeira crise do petróleo havia baixa
do essa proporção para 29.5%; em 1974, um ano após a 
crise, vise que já era uma obviedade, e não apenas uma 
probabilidade, essa proporção havia caído para 27%; em 
1975, dois anos após yon kippur, essa proporção era ain
da de 27.4. Ela começoU a subir em 76- coisa que elo
giei- ficou estacionãria em 1977, e em 1978 e deu um 
salto brusco, positivo e elogiâvel; em 1979, passou a 
50.7%. E o último dado que tenho, de 1982, é ainda me
lhor e merece encômios. A PETROBRÂS está-investin
do em pesquisa e exploração 76,8% do seu orçamento, 
algo que registro com enOrme satisfaçãO porque é um re
torno à vocação original e legal da empresa. 

Acredito que meu ilustre amigo Roberto Saturnino 
não vai querer que eu ame as empresas estatais quando 
elas se desviam da lei. Entendo que ele deve esperar que 
eu apoie as empresas que se-comportem -dentro da lei. 

Mencionou ainda, o nobre Senador, os contratos de 
risco. Hâ _três coisas erradas com os contratos de risco. 
Primeiro, oportunidade. Essa oportunidade teria sido 
um dia, ou algumas horas após a Guerra dos Seis Dias, 
ocasião em que as grandes empresas petrolíferas queriain 
desertar maciçamente o Oriente Médio, iritimídadas pelo 
embarco àrabe. Não só não tomamos nenhuma provi
dência, mas recusamos qualquer discussão sobre o as
sunto. Houve uma segunda oportunidade, após a crise 
da Líbia, quando várias empresas foram desapropriadas. 
Algumas delas, como a Ocidental Petroleum vieram ao 
Brasil e apresentaram propostas concretas, 
comprometendo-se a dar ao Governo brasileiro 80% do 
que fosse descoberto, correndo inteiramente o risco_ à 
conta da empresa, a qual se contentaria com 20% do va
lor produzido -_contrato extremainente avanç<i.dO pafa 
a época. Houve simpatia em alguns cfrculos do Governo. 
A proposta chegou a ser discutida em reuníão de 
membros do Conselho de Segurança e acabou rejeitada. 
Rejeitada essa proposta, as companhias se voltaram, na
turalmente, para outras alternativas: Mar do Norte, A
lasca, Indonésia, Nigéria, Gana e, assim por diante. O 
Brasil só veio a flexibilizar sua posição em 1975, quando 
as companhias mais ousadas já estavam profundamente 
engajadas alhures e só podiam reserv.ar para pro~pecção 
no Brasil, fatias marginais dos seus enormes orçamentos 
de investimentos. 

A segunda coisa errada com os contratos de risco foi o 
agente executor. A PETROBRÁS- visceralmenle con
traria aos contratos de risco - foi encerrada da exe
c_u_ção desses mesmos centavos e não um comitê intermí
nisterial, que congregasse vários matizes de opinião, Isso 
é um pouco como nomear Drácula diretor de um banco 
de sangue, ou Herodes presidente de uma maternidade. 
A empresa, simplesmente não estava interessada em esti
mular este tipo de concorrência, temendo que os resulta
dos a desmerecessem. A administração dos contratos de 
risco deveria ter sido dada a um comitê intermfuiStedal 
que refletisse a angústia cambial dos ministros da área e
conômica, as preocupaçõeS dos ministros da área mine
ral, as percepções dos ministros da área comercial e as
sim, talvez, teríamos tido um enfoque mais racional do 
problema. 

A terceira coisa errada com os contratos de risco fo
ram as condições originalmente concebidas - e eu sei 
disso porque estava em Londres quando foi ri.e"gociado o 
priineiro contrato com uma empresa, aliâs estatal, sob 
controle do Estado britâniCO~ a- British Petroleum. Seria 
extremamente difícil --assim me disserarri e também a 
outras personalidades brasileiras os diretores de empresa 
-apresentar às suas assembléias, diretoraS e juntas exe
cutivas, um tipo de contrato que continha cláusula pelo 
qual a empresa contratista seria aUtorizada a trabalhar 
na fase de prospecção e montagem do campo, mas o de
senvolvimento deste não lhe seria confiado. A PE-
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TROBRÃS é que caberia a exploração e operação do 
campo descoberto. Como todos nós sabemos que os con
tratos de risco se pagam com uma percentuagem do óleo 
produzido, se, unilateralmente, uma das partes contra
tantes é que define o periodo da exploração, essa entida
de podia pagar em dez, quinze, vinte, cem anos ou mil 
anos. Ou até não pagar, porque o pagamento seria sem
pre uma fração do óleo produzido e o ritmo de explo
ração seria definido por uma das partes contratantes 
apenas. Essa cláusula foi depois modificada, por que 
ninguém a aceitaria. Mas, modificada ainda num sentido 
inconvincente, a saber: as empresas que- assumissem o 
risco da produção apresentariam à PETROBRÁS um 
plano da exploração num determinado número de anos, 
se a PETROBRÁS o _rejeitasse estaria, praticamente, 
cancelado o contrato antes que os investimentos se exe
cut!issem;-se o aceitasse, estaria, de alguma forma, amar
rada a um determinado esquema de ressarcimento dos 
investimentos, em função do rendimento petrolífero do 
campo. 

Uma segunda ~ondição, era a de que não haveria li
berdade de exportar. Achado o petróleo, a PE
TROBRÁS teria uma opção de compra. Ora, isso elimi
nou, de início, inuitas pequenas e médias empresas, cujo 
problema era o de alimentar sua própria rede de distri
buição, e que só interessariain vir para a· Brasil se conse
guissem usar o petróleo em seus Próprios canais de dís·
tribuiçào, o que implicaria liberdade para exportar. Do 
ponto de vista brasileiro, isso seria absolutamente indife
rente, porque se essas empresas tivessem liberdade para 
exportar, pagariam em divisas e, com essas divisas, com
praríamos petróleo onde quiséssemos. Era, apenas, um 
desejo de afirmação da PETROBRÂS, inexistindo justi
ficatíva lógica para tal restrição. 

A terceira condição era que, encontrado um campo, 
caberia à PETROBRAS e não ao descobridor do campo, 

_ definir se ele era comercial ou não. Se a PETROBRÂS o 
declarasse não comercial, o investimento seria inteira
mente perdido. h facil concluir -que as condições, impos
tas aos contratistas eram mais desanimadoras que 
atraentes. Mas, apesar disto, ainda vieram algumas em
presas, dispostas a correr o risco no Brasil. O fato de não 
terem desC_oóe_rto petróleO, não elimina a economía de 

- divisas que fiú:rrios, disPensando-nos do esforÇo de son
dar estruturas não promissoras. Isso representou uma 
enorme economia para a PETROBRÁS, _que recebeu to
dos os dados de geofísica e se dispensa, portanto, de per
furar estruturas estéreis. O ingresso de divisas que se ve
rificou, totalizando, estimativamente, mais de um l)ilhão 
de dólares se traduziu em Contratação de gente _naçional, 
treinamentO de técnicos e_compra de materiaL Acho que 
somente esse resultado, jâ justifiCaiiã Os contratOs de ris
co; quando uma companhia contratante não encontra 
petróleo, ela está poupando à PETROBRÃS ínvCstiinen
tos que seriam desperdiçados na busca de campos inú
teis. Se tiVéssemos feito isso desde o início, quer dizer, se 
o projeto de Getúlio Vargas houvesse permanecido, ao 
invés de ser piOrado pelos bacharéis da UDN, ou, em ou
tras palavras, se tivesse vingado o projeto original de 
criação de uma empresa estatal sem monopólio, teria
mos sido melhor servidos. Getúlio Vargas foi menos 
"nacionalista" do ,que os bacharêis da UDN, que presta
ram um enorme desserviço ao País, viciando o projeto 
original. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite-me -um apá"rte, EX•? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Pois não, Com pra
zer. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, V. Ex• disse, 
com muita propriedade, que é importante cumprir a lei 
e, notadamente, a Constituição Federal. Sabe V. Ex• que 
a Constituição, em seu art. !69, reserva à União o mono
pólio da lavra e da pesquisa do petróleo. A Constífuição 
manteve intacta a idéia original do bacharel, ditador -
nas expressões de V. Ex•- Getúlio Vargas. 
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O SR. ROBERTO CAMPOS~Eu falei nos bachare
"is da UDN; não falei no bacharel ditador. 

O Sr. Fábio Lucena- Ou, então, no ex-bacharel dita
dor. 

O SR. ROBERTO CAMPOS ~A descrição é de V. 
Ex• 

O Sr. Fábio Lucena- Está em seu discurso, dentro da 
descrição das fases da vida de Getúlio Vargas. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- V. Ex• não nega que 
houve uma ditadura no Brasil, durante 15 anos, ou nega? 

O Sr. Fábio Lucena- Houve, durante 15 anos, e estã 
havendo durante 20 anos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Isso é outro ... 

O Sr. Fábio Lucena - Outra ditadura. Exatamente, 
são duas. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Como quiser. 

O Sr. Fábio Lucena - Bem, Ext eu lhe perguntaria e 
agradeceria, como sempre, que a resposta de V. Ex• fosse 
revestida ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Ouvi falar Que houve 
abertura, ou não terá havido? i 

O Sr. Fábio Lucena - Houve abertura para o FMI. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Ah! Sim. 

O Sr. Fábio Lucena- Isso nós todos sabemos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Então, n_ão foram e-:_ 
leitos Governadores da Oposição? 

O Sr. Fábio Lucena-- Foram sim, e da situação tam
bém. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Teriam sido eleitos 
pelo FMI? 

-o· Sr. Fãbio Lucena - Eu deixo a resposta à investi
gação de V. Ex• j_â que, muito m-elhor que eu, conhece a 
interferência ou não do FMI na politica interna do nosso 
Pais_ Mas, a questão que eu quero suscitar a V. Ex• e eu 
agradeceria que a resposta de V. Ex•, merecesse o mes,mo 
tom Professor3f d-e Sua oraçãO q~e ê tão admirada por 
todos nós, se a ConstituiÇão não se constitui num Obice, 
num obstáculo intransponível à assinatura de contratos 
de risco entre a PETROBRÂS e effipi"esas de petróleo de 
outrOs países? Se isso não é uma contradição, afirmativa 
de V. Ex•, no que pertine Ser indispensável o cumprimen
to da lei e, notadamente, o cumprimento da ConstiK 
tuição. ESsa é a questão que eu coloco, com iodo respeiK 
to, para V. Ex• 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Muito obrigado pe
las palavras de V. Ex~ e pela apreciação do meu despre
tencioso discurso, que comecei dizendo_ que não desejava 
ensinar nada a ninguém, porque sábio é quem aprC:nde e 
não quem ensina. Mas~ acredito que os contratos de ris
co __ - e_ houve um prolongado_ debate jurídiç~! quando 
eles foram inicialmente aceitos - não violem nem a 
Constituição e nem- a Lei 2.004. A Constituição repete, 
em forma mais singela, a Lei 2.004. De fQrma mais singe
la porque, felizmente, não se refere ao mOnopólio ~e gãs 
natUral, nem de gases raros, e sim apenas ao monbpólio 
de petróleo, I 

É a União que tem o monopólio e não a PE
TROBRÁS. 

O Sx._Fábio Lucena- Permita-me Ext'? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Eu só queria tern"ii
nar o raciocínio. 
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O Sr. Fábio Lucena - A Constituição diz: 

"Constitui monopólio da União, nos terrricis da 
lei - isto é, da Lei 2.004." 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Não estou discutin
do isto. Apenas- acabo de dizer- que a Constituição 
repete a Lei n~ 2.004 de forma simjJlificã.da. Agora, o que 
seria uma infringência do monopólio, é irarisfüTr-se--a
pfopriedade das jazidas às empresas contratistas de risco 
a título de concessão. Na fórmula encontrada para os 
contratos de risco, essas empresas não têm a propriedade 
de c-oisa nenhuma, nem sequer do óleo produzido. Elas 
são contratistas para explorar um campo. Quando é en
contrado óleo, esse óleo ê da PETROBRÂS, e eles são 
pagos com uma parcela: da produção, a titulo de com
pensação pelo risco. Por isso- é que Os corifratos foram 
chamados "contratos de exploração com cláusula de ris

, co. Não houve violação do monopólio, porque não hou
ve transferência de propriedade, nem da jazida e nem do 
óleo. Q_óleo se transformou num mefo de pagamento, 
não numa propriedade direta do produtor. A disputa 
com as empresas, é que estas, uma vez destacada essa 
parcela, queriam ter o direito $ie exportá-la livremente, 
sem maiores preocupações. Com a outra parcela, que é a 
da PETROBRÃS esta faria O ·que bem entendesse. Não 
houve, portanto, violação do monopólio. 

O Sr. Roberto Saturnino- S. Ex• me permite um bre
ve comentário? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Pois não. 

O Sr. Roberto Saturnino - Desculpe-me pela inter
rupção, mas não resisto a fazer um c_omentãrio de que V. 
Ex•, pela primeira vez, aqui, nesta Casa, traz alguma luz 
sobre esses contratos de risco; sobre algumas cláusulas. 
Quem sabe até em pronunciamento, ou em discurso pos
terior, poderia V. Ex~ mais aiil.da iluminar o conheci
mento, a informação nossa, porque nós, Senadores, não 
tivemos acesso nunca. Esses contratos foram secretos e 
não puderam sequer ser expostas as suas cláusulas, as 
suas condições, aos Senadores da República e aos Depu
tados Federais, o que nós cOnSideramos sempre um des
respeito ao Congresso Nacional. Mas, ficamos satisfeitos 
de tomar, pelo menos, algum conhecimento, ainda que 
preliminar, sobre algumas das condições nas quais foram 
assinadas. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Essa reclamação de 
V, Ex~. nobre SenadÇ>r, é muitO pertinente. Apenas, deve 
ser dirigida à PETROBRÃS, que foi -e"la que assinOu os 
contratos de risco. Eu, certamente, sou mais inoCente 
que Pilatos nesse credo, até porque não tenho o credo. 
Minha atitude, em relação ao monopólio, é a seguinte: 
defendo a empresa, cumpro a lei que estabeleceu o mo
nopó.lio, não penso que o princípio seja saudável; e repi~ 
to o que dizia o Presidente Castello Branco, Com cujo 
pensamento me identifico: ''Se a·PETROBRÁS é eficien
te, não precisa de monopólio; se a PETROBRÁS é inefi
ciente não o merece", As palavras não são minhas. São 
do Presidente Castello Branco. 

O Sr. Virgílio Távora ....:.... Eminente Senador, tínhamos 
nos traçado a conduta de absolutamente não interferir 
no discurso de V, Ex• V. Ex•, na sua magistral aparição 
nesta Casa, como que tocou em feridas da opOsição, em 
feridas da situação. Após os representantes do PMDB, 
PDT, acreditamos que os dois, o PTB também, se pro
nunciarem, haveríamos de fazer as restriÇões necessárias 
a determinados pontos respigados por V. Ex• Mas, como 
ex-lfder do Piesidente Ernesto Geisel, e tendo sido voto 
vencido nas questões dos con_tratos de risco, obriga-nos a 
consciência a dizer a V. Ex~ que, talvez, pelas preocu
pações muito grandes do eminente Senador, líder do 
PDT, tivesse, na ocasião, quanto ao Governo do Estado 
do Rio, está esquecido que esta·companhia, pôs à dispo
sição do Senado toda a documentação relativa ao con
trato de risco. Isto está, permitimo-nos, nos fazei 
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lembrar bem aos Srs. Senadores, registrado nos Anais 
desta Casa. E somQl! insuspeitos, repetimos, V, Ex~ deve 
estar recordado da guerra que fizemos à abertura dos 
contratos de risco. por algumas das razões, mais ou me
nos, enunciadas por V. Ex~ e outras tantas, que nos per
mitiremos repetir perante esta Casa, voltando a um pas
sado que já não vai longe, quando tivemos a honra de 

___ respigar alguns pontos do discurso feito por V. Ex• em 
sua estréia nesta Casa. 

O Sr. Roberto Satumino- Não vou replicar, só para 
criar o debate paralelo. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• me permite Senador? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco- Eu creio que V. Ex• cometeu 
um peQueno engano, salvo melhor juízo, quando se refe
riu, em relação aos contratos de risco, que as empresas 
estrangeiras forneceram à PETROBRÂS_ o_s estudos 
geofísicos. Ao contrârio, Ex•, quando da entrega dos 
campos que deveriam ser explorados pelas empresas es
trangeiras, a PETROBRÃS dava, inclusive, o perfil do 
terreno, a sondagem, e isso tudo graciosamente. V. Ex~ 
comete, a[, um engano, um engano muito sério. Quando 
o Senador VirgÍlio Tâvora, por exenlplo~ recorda e acha 
que foi um erro da Oposição, quando S. Ex~, o Sr. Minis
tro das Minas e Energia, veio __ ao Senado d~ República e 
nós fazíamos parte da comissão na época, S. Ex• havia 
categoricamente- ãfirinado à Comissão de Senadores, 
não_s_6_rio_:Senado da República mas, inclu_§ive, no seu 
MinistériO, que o Brasil não adotaria os contratos de ris
co. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Quem disse'? 

O Si'. Itamar Franco- O MinistrO das Minas e Ener
gia-, Shigeaki Ueki, na época. S. Ex~ declarou na Comis
sãO--de MinãS e Energ"i:i do Senado, posteriormente rece
bendo uma Comissão de Senadores no seu gabinete, no 
MiriístériO; que o Brasil não adotaria os contratos de ris
co. E o Senado da República foi surpreendido, e o Sena
dor Roberto Saturniriá tem razão nesse aspecto, foi Sur
preendido com a adoação dos contratos de risco depois 
inclusive de uma afirmativa do então Vice-Líder, Sena
dor Virgílio Távora, fiõ plenário do Senado, de que nós 
não adotaríamos o contrato de risco. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Nobre Senador ... 

O Sr. Virgílio Távora- Não faça afirmativas peli me- -
ta de. 

O Sr. Itamar Franco - Eu não faço pela metade. 

O S~. Virgl1io Távora - O Vice-Líder do Governo, 
naquele momento, deixou aquela liderança e afirmou em 
alt9 boril osOm qtie est_ã nos Anais da Casa que, ·por aque
las r~~ões citadas,- não concordava~om a atuaç~o d~ 
Governo: Mas tornamos a repetir que, por isso mesmo, 
nos- achafnos abs_olutamente revestidos de autoridade 
para-depois defender a posição da Petrobrãs quando _lhe 
foi cobrada apresentação das cláusulas referentes a con
tratos de __ risco. 

O Sr. Itamar Franco- Veja, Senador, .. 

O Sr. Virgílio Távora- Ela, abs·olutamente, não se 
furtou a apr~entar ao Senado. Vamos aos Anais que é o 
documentário melhor que tem esta Casa. 

O Sr. Itamar Franco - A posição de S. Ex• era por de
mais_ conhecida, mas o que eu estou afirmando e os 
Anais aí estão também, porque há, inclusive, uma nota 
do Ministro das Minas e Energia dizendo que o Brasil 
não adotaria os contratos de risco, mas hã uma coisa, se
nador Roberto Campos, V, Ex~ precisa li:unbém conhe
cer e deve conhecer melhor do que nós, é que por incrível 
que-pareça, se permitiu, não sei se V. Ex• está seincomo-
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dando com o nosso aparte, mas o debate parlamentar é 
que vai nos permitir de dialogâr com V. Ex~ ... 

O SR. ROBERTO CA-MPOS- Estou assistindo com 
prazer, pois que isso me tira da Arena. 

O Sr. Itamar Franco- ... foi permitido, Senador Ro
berto Campos (V, Ex~ precisa saber disso) foi permitido 
que se estabelecesse aqui, nO Brasil, at.ravés de uma sub
sidiária da SHELL, para explorar o petróleo brasileiro, 
sem sequer ela ter uma filial, com mil e poucos dólares 
na época, não era o preço de SOO nem de 800 dólares 
para Um"ã empresa brasileira se estabelecer com uma fi
lial, por exemplo, em qualquer lugar do no·sso País há 
uma exigência terrível de documentação._ No entanto, 
essa empresa subsidiária da SHELL, se estabelecia num 
apartamento do Flamengo sem sequer ter a mínima do
cumentação. São essas verdades que a Nação precisa co
nhecer, essas coisas é que precisam ser levadas ao conhe
cimento do povo brasileiro. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - O nobre Senador 
disse que eu me enganei no tocante ... 

O Sr. ltamar Franco- Acho que sim, Ex~ 

O SR. ROBERTO CAMPOS- ... à cessão de dados 
geofisicos da Petrobrâs. ~ Q contrário, V. Ex•_é que estã 
enganado. 

O Sr. Itamar Franco- Eu diria que V. Ex• é que está 
enganado. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Em primeiro lugar, a 
Petrobrãs não deu gratuitamente, ela vendeu às empre
sas que queriam prospectar petróleo. 

O Sr. Itamar Franco- Então veja V. Ex~ que não há 
engano de minha parte quando digo qUe ela forneceu ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Os escassos dados 
geofísicos que existfám ... _É natural que quando qual
quer empresa se interess~ em prospectar petróleo a pri
meira coisa que lhe ocorra é perguntar sobre a existência 
de algum acervo de informações geofísicas, dispondo-se 
naturalmente a pagar por esse acervo de informações a 
fim de economizar tempo. 

O Sr. Itamar Franc~ - V. 1;>:.~ havia afirmado ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Em segundo lugar, 
nossos COI'). tratos de risco, ao_ que saiba, encerram uma 
cláusula ffiandatória segundo a qual todos os resultados 
da pesquisa geofísica serão entregues, aí sim, "gratuita
mente" à PETROBRÃS 

o Sr. Itamar Fran-co - Vou fazer o primeiro corte em 
v .-Ex~ para deixãr clara a tfossa posição e a de V. Ex• V. 
Ex~ afirmou, aqui, que os estudo.s geofísicos tinham. sido 
dado-s pelas empresas estrangeiras, e eu disse o c:Q_ntrãrio. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Eu disse que contra
tualmente as empresas se comprometeram a entregar os 
dados totais d-a pesquisa geofísica à PETROBRÁS. 

O Si'. Itamar Franco- Depois, o que estou dizendo é 
o -S-eguinte, quando a PETROBRÃS- e V. Ex~ estra
nhou que ela própria indicasse os campos de exploração 
...;;-evidentemente teria que ser ·a PETROBRÁS a iridiCar 
os Campos que iriam ser explorad_os. Ehtão, a primeira 
coisa, a PETROBRÁS indicaria oS campos para ás em
presas. Estamos certos nisso? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Não. Não estamos 
certos, não. Acho que o procedimento razoável teria sido 
solicitar às empresas uma manifestação de preferência 
pelas áreas que elas, empresas, julgassem mais promísso
ras. E, não- símplesmente colocar em licitaÇão certas 
ãreas, obviamente não promissoras. 
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O Sr. Itamar Franco - Não é o procedimento que 
pensa V. Ex• no seu caleidoscópio. V. Ex• pega-o e gira-o 
conforme V. Ex• entende. Esto_u dizendo que o_ procedi
mento que foi dado é que a PETROBRÁS determinaria 
as áreas que seríam exploradas pelos contratos de risco. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Se o riscQera da em
presa e não da PETROBRÁS, não procuraria razoâvel 
que a empresa manifestasse uma preferência? 

O Sr. Itamar Franco - Não estou discUtindo o que 
era razoável, mas sim o que aconteceu, Ex• o- Que acon
teceu faUsto, não é verdade? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sim. Siin. 

O Sr. Itãmar Franco- Não estou dizendo que ora
zoável deixa de ser razoável, que elas pudessem esco
lher ... O que quero dizer é o seguinte, aConteceu isso, e o 
Governo brasileiro, através de sua empresa, entregou, 
diz V. Ex~ que, através-de pagamento _entregou os estu· 
dos geofisicos daquela região, determinados, para que as 
empresas os explorassem. Então, evidentemente. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Vendeu. E ela fixou 
o preço, 

O Sr. Itamar Franco- Mas V. Ex• disse, que, poste· 
riormente, depois outros eStudos geofísicos foram am· 
pliados na faixa de exploraçã-o, foram entregues à PE
TROBRÁS, muito bem. Mas a verdade é que, em pri
meiro lugar, o Brasil cedeu., 

O SR. ROBERTO L' AMP"OS - O Brasil vendeu pelo 
preço q1,1.e ele próprio fixou. 

O Sr. Itamar Franco - Cedeu sob pagamento, Ex• 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Ceder contra paga~ 
menta não é propriamente uma cessão, não é? O termo 
mais descritivo seria "verida" ... 

O Sr. Oirlos Lyra - Não seria, para a Nação brasilei· 
ra, não foí até melhor? Porque a PETROBRÁS, quando 
entregou essas âreas, entregou as que tinham menos pos· 
sibilidades de se encontrar petróleo. 

O Sr. Itamar Franco --Isso é uma interpretação, o 
que estava discutindo com o Senador Roberto Campos 
era diferente, elas não chegaram aqui sem nenhum co
nhecimento da área, não. Chegaram com conhecímento 
da área. 

O Sr. Carlos Lyra- Mas essa ârea, Senador, não foi 
dada pela própria PETROBRÁS? E a PETROBRÁS de
veria guardar para ela as melhores áreas, e forçar os ou· 
tros com as áreas inferiores. Quer dizer, eu não tenhO o 
conhecimento exato, mas se são as áreas com as melho· 
res prospecções, de rendimentos mais baratos, deveriam 
ficar-do lado da PETROBRÁS. E as áreas com maiores 
dificuldades, então é uma opção da PETROBRÃS, e cer
ta. Agora, se a companhia quis arriscar ou não, aí é ou
tro problema, não é, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, gosta
ria, se possível, de deixar esta questão, porque o nobre 
Senador Saturn'ino Braga levantou _outros temas que eu 
gostaria de mencionar. Mas antes de deixá~lo porque há 
muita gente interessada em intrigas_demolidoras ao invés 
de análises construtivas, gostaria de deixar claro queres· 
peito enormemente o Presidente Ernesto Geisel, a quem 
se referiu o Senador Virgílio Távora. E, agora, verifican
do a paixão com que, depois de duas crises de petróleo, 
depois de uma trauma mundial, ainda se aborda a qu'es~ 
tão do monopólio, verifico que subestimei as -dificulda
des que o Presidente Gelsel enfrentou. Ele foi, realmente 
um homem corajoso ao anunciar os contratos de risco. 
Ele melhorou a história brasileira, quebrando um tabu. 
A única diferença é que gostaria que esse tabu tivesse 
sido quebrado antes. Mas sou um profissional quebra-
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dor de tabus e talvez por isso, não tenha prolongado meu 
estágio ti.o-cenfro do Poder. 

Minha homenagem é tanto mais sincera quanto, ago
ra, p'erceb-Õ qUe os obstáculos, realmente eram enormes. 
Apesar de uma crise de petróleo que abalou o mundo, e 
que devia ser criado um sentido de urgência existencial 
para a gente aceitar quaisquer capitais, que de qualquer 
origem, a fim de, com a máxima urgência cOrrigir esse 
déficit. Apesar disso ainda há reações antagonísticas acrs 
contratos de riscos ... -

Registro, hoje, com prazer e com humildade, que tal
vez não tenha julgado corretamente as dificuldades que 
enfrentou o Presiderlte Geisel. Gosto de saudar os ho· 
rnens corajosos. Por isso eu o saúdo. 

Mas, passemos ao tema das multinacionais e ao do 
consumismo. O nobre Senador Roberto Saturnino pare
ce __ - e tal v~ es~a !filnha ip_terpretação seja incorreta -
parecer acusar essas_ empresas de se dedicarem fanatica· 
mente à produção de bens duráveis de consumo. Aconte~ 
ce que várias das grandes empresas se especializaram no 
processamento de gêneros alimentícios, melhorando o 
flfVel dieté_tico e higiênico da população; outras se entre
garam à produção farmacêutica (e agora que fiquei 
doente verifiquei quanto é importante ter a possibilidade 
de recorrer a remédios sofisticados). 

Mas_, se_ tudo isso for considerado de pouca importân· 
cia, r:t:gistre-se uma grande contribuição dessas empresas 
para criação da indústria elétrica pesada e da mecânicã 
pesada. O Brasil se orgulha, hoje, de ter produzido, por 
exemplo, os grandes geradores de Itaipu, assim como as 
grandes turbinas, que devemos pelo menos em parte às 
multinacionais e suas associadas ou licenciadas brasilei
ras. O Brasil produz locomotivas elétricas, através de 
multinaciOriaiS: -Não se pode dizer portanto que essas 
empresas se especializaram exclusivamente no "consu
mismo". Elas não se limitaram aos automóveis de pas-
seio; produzem caminhões de todos os tipos, assim como 
tratores._ Em suma, o Brasil estaria muito mais atrasado, 
em bens eSsenciais e na indústria de base, Se não tivéss"e· 
mos essa cooperação. E lembramo·nos de que alguns 
países, como a Rússia, tiveram que recorrer às multina
cionais,- à FIAT e à MERCEDES, no_caso,- a fim 
de modernizar sua produção de caminhões. A China está 
fazendo o mesmo em larga escala. O Capital não tem 
cor, Q que conta é o bem produzido no País, são os sa· 
lários pagoS -no- Pilís, os impostos exacioriados, os técni
cos treinados, 'a tecnologia transferida. 

Mas, se o nobre Senador -é ·prOfundamente anticonsu
místa, austero e monástico, não teria custado nada pro
por ao Governo brasileiro que impusesse tão severos im· 
postos ao consumo de bens não-_essenciais - não sei 
qual seria a definição de não.essencíais -televisão, pe
quenos rádios de pilha, refrigeradores, etc - impor tal 
carga tributárias que o consumo se tornaria proibitivo. 
Voltaríamos a ser uma sociedade austera, rural, despro· 
vida de todos esses instrumi!ntõs de modernização. A
contece que o nobre Senador, que é um grã.ndedemocra· 
ta, _e que tem revelado sua fibra democrática, ao longo 
do t~mpo esqueceu·se de uma coisa; seria aco_melhável_ 
consultar os consumidores. I! preciso ver se o homem da 
favela queria que o Brasil só p~oduzisse tecidos, sapatos, 
alimentação rudimentar. Será que ele quer isso? Eu acre
dito que ele queira seu radiozinho de pilha para o jogo 
do Flamengo; acredito que mesmo o homem da favela 
queira ver a televisão do vizinho e aspire, eventualmente, 
a c;omprar seu próprio aparelho de televisão. 

O Sr. José Lins- V. Ex~ me permite? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Pois não. 

O Sr. J<fsé LiriS- E teríamos perdido também milha· 
res de empregos, que hoje dependem dessa produção. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Claro. Mas se nós 
queremos ser austeros, não tenho a menor objeçào a is· 
so~-Fui sempre um devoto da poupança. Então, passe
mos a tributar ferozmente, de tal maneira que não possa· 
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mos mais comprar televisão, radiozinhos de pilha, refri
geradores... Seremos _ uma socíedade anticonsumista, 
uma SOciedade __ aUST.era. Não tenho a menor objeção a 
que isso se faça, apenas acho que os deveria haver con
sulta prévia à população consumidora. Talvez nos sur· 
preendêssemos ao descobrir que a população deseja 
modernizaNe. Ela aspira instrumentos de moderni
zação; ela retém uma faúlha de esperança de que algum 
dia se incorpOrará à sociedade de consumo. Por isso a· 
credito que a colocação do nobre Senador não reflete
digamo_s - uma urgência existencial do povo. Mas, in· 
sisto, não foram as multinacionais que nos impuseram 
urit padrãO de consumo. Foi a sociedade brasileira que 
qui§ esse pªdrão 4~ consumo. Por quê?_ Se el! nªo o q~:Ji· 
sesse, __ os seu~_ repiesentantes eleitos teriam ferozmente 
tributado os bens de consumo. 

Eu posso falar, ex-cathedra, porque acompanhei o 
Presidente Juscelino Kubitschek, quando Presidente elc::i· 
to, _em viagem à Europa, para pleitear, induzir, aliciar 
empresas produtoras de automóveis a se transferirem 
para o Brasil e iniciarem a produção nacional de veículos 
de passeio. E não só não tributamos esses bens, suposta
mente_ de luxo, mas até concedemos favores cambiais e 
privilégios de componentes às empresas produtoras, pois 
de outra maneira não se instalariam aqui. Ao contrário 
de nos pressionarem, essas empresas relutaram em vir; 
foi preciso persuadir a VEM AG a produzir um carro ob
soleto, que nasceu obsoleto; a Volkswagen veio relutan
temente, primeiro para produzir kombis, e só depois au
tomóveis; as firmas inglesas não quiseram vir, perdendo 
um mercado que era da Leyland e da Austin Morris. 
Houve, enfim, até mesmo relutância das multinacionais 
em atender aos apelos do nosso consumismo. 

O Sr. lfãmar Fl-iinco - Elas são umas coitadas! 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Não diría que são 
umas coitadas. Espero que tenham lucro, Deus me livre 
de "empresas coitadas" Acredito que o capitalismo deve 
funcionar na base de eficiência e lucro; não queremos fi. 
lantropia, queremos que elas aqui se instalem, paguem 
impostos, paguem bons salários, treinem técnicos e 
transfiram tecnologia. ~isso que queremos. Deus me Ji. 
vre se essas fossem "coitadas" Essa palavra não está 
realmente no meu dicionário econômico. 

Passemos agora ao Fl\:11, ao velho tema- permitam
me di~r o velho tema; da mesma maneira que me acusa
ram de idéias velhas, eu posso dar algum troco- "velho 

- tema;' do-FMI. MeU Deus do Céu, já recorremos ao 
F~I om;e \1ezes, l? continuamos livres para fazer tudo 
que queríamos, e até para errar repetidamente, entrando 
em insolvência. 

Mas, tomemos um caso candente do dia; por exemplo, 
o "pacote". O FMI não se manifestou sobre o "paco
te" .O Governo brasileiro é que chegou à conclusão de 
que, a fim de curar a inflaç~o e restaurar a solvência 
cambial havia que tomar certas medidas de austeridade, 
E curiosamente, assisti a uma agradável surpresa. Pensei 
que o "pacote de austeridade'' fosse acolhido com pro·
funda revolta. E o que vejo é que a sociedade declara que 
o pacote é insuficiente, que não é duro demais. Não é-o 
FMI que o diz, é toda a imprensa paulista e carioca; tal
vez não sejam repre.'ientativas, mas acredito que os meios 
de comuni:CáÇão refletem, de certo modo, a voz do povo. 
Não só a imprensa nacional falada e escrita, são, taiit
bém as associaçõ_es de produtores e empresários que re
clamam que o pacote é inadequado, é insuficientemente 
severo. E não é o FMI. 

O Sr. Roberto Saturnino - Mas V. Ex• usa esta ex
pressão "sociedade", a meu ver, com uma liberalidade 
que, enfim, exlr:.lpola o seu real sentido. A sociedade não 
se manifestou, a grande imprensa, sim, muito bem, mas a-
sociedade não. Enfim, não quero interromper o discurso 
de V. Ex•, trata·se apenas de uma observação. 
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O SR. ROBERTO CAMPOS- Não se pode fazer, 
diariamente, um plebiscito sobre o que sente a socied:;~.de. 
A sociedade se expressa por determinados canais, e esses 
canais são, de um lado, a imprensa, râdio, televisão, de 
outro, o Parlamento. E neste Pa_rlamento haverá, prova~ 
velmente, uma maioria que Considera o pacote inade
quado. 

O Sr._ Roberto Saturnino - Esse "provavelmente" 
também jã é um advérbio que V, Ex• usa sem uma confe
rência ... 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Admitamos que meu 
cálculo probabilístico seja imprudente. Mas poderiamos 
resolver este probleffia agora? Talvez se tenha que fazer 
um plebiscito dentro do Congresso. 

A Minha impressão pessoai é que haveria uma maio
ria a dizer: "o pacote é inadequado". E, curiosamente, 
haveriam muitos ni~mbros da Oposição que reclama
riam mais austeridade .. , sem que o FMI tenha sobre isso 
se pronunciado. 

O Sr. Roberto Saturnino - Aí, uma outra observação 
rápida: é que houve um adiamento da liberação da se
gunda parcela do FMI e, coincidentemente, logo após 
esse adiamento, sai o "pacote" ·~Agora, coinCidentemen
te, também, vem a missão do FMI estudar se o_~'pacote" 
foi realmente o que eles haviam esperado que fosse. Essa 
sucessão de coincidências pelo menos me libera para 
uma indução no sentido de ligar uma coisa a outra, iSto 
é, o "pacote" às imposições do FMI. Mas, enfim, tam
bêm nós caímos na área das induções. Eti fico com o meu 
raciocínio e respeito a conclusão de V. Ex.-' 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Há entre nós, nobre 
Senador, uma diferença de enfoQue e de semântica: o que 
V. Ex• chama ~•imposições do FMI", eu chamo "impo
sições do bom-senso econômico".___E apelo para a sua no
tável memória histórica. Nós estamos, perante a comuni
dade financeira internacional, na posição ~e devedores 
que obtivemos recursos, que eles esperavam fossem gas
tos segundo determinadas normas de comportam~nto. 

Quando V. Ex~. como eu, éramos funcionários, do 
BNDE e algum mutuário pedia empréstimo, nós primei
ro nos cercávamos de garantias; segundo exigfamos cer
tas regras de comportamento; terceiro, enviávamOs ins
petores periôdicos para verifiCar aiidedignidade do com
portamento da empresa no intuito, às vezes construtivos, 
de ajudá-la a corrigir erros, m~fs, sempre de impedir que 
o Banco - BNDE, no caso - fosse prejudicado. Acre.. 
dito que V. Ex~ mesmo tenha feito numerosas inspeções 
a mutuários, e certamente não entendia que os- mutúa

, rios tivessem subitamente se transformado em jovens im~ 
púberes ou insuficientes menfals: Era o exercício norrii.al 
do poder de nscalização que os credores se devem reser
var. 

O Sr. Roberto Saturnino - Certo. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - No mundo interna~ 
cional o mesmo sucede, com uma diferença: é que não há 
garantias. Portanto, o problema das regras de comporta
mento se coloca mais agudamente, .•. 

O Sr. Roberto Saturnino - Muito bem. Perfeito. 

O SR. ROBERTO -CAMPOS- ... porque se hã ma-u 
comportamento do mutuário interno, a gente pode sem~ 
pre se apossar das garantias. 

Mas se um país se comporta mal, não hâ garantias, a 
~arantia única ê sua própria palavra; a palavra do seu 
Tesouro. Portanto, é necessáriO que Cer-tas regfas--âe 
comportamento sejam observadas. E não há invasão de 
soberania, nem imposição de ninguém exceto do bom~ 
senso econõmico. 

O Sr. Roberto Saturnino -Senador, estou plenamente 
de acordo. Mas também no caso do BN.DE, nunca tomei 
senão como uma imposição do Bani::o aos seus mu-
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tuários. É uma imposição decorrente da situação de em
prestador e tomador. Era uma imposição e, no caso pre
sente, é-taiTihérn umã írilposição, ·apenas com -outros as
pectos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- O nobre Senador ad
-vogaria na cena nacional, cheques em branco dados por 
uma:- instituição firia:nceira aos mutuários? Isso rapida
mente arruinaria o sistema financeiro ínternacioriãl, da 
mesma fOrma que arruinaria- o sistema financeiro riacio
nãl. 

Passemos a um outro tema do rico elenco de Críticas 
ou, antes, de análise- quero agradecer-lhe o fato de se 
ter mantido num tom analítico -e, -aliás, erudito e não 
numa postura crítico- agressiva- que é o- problema 
da política salarial, desindexação ou expurgo. 

Em p'rimeiro [ugã.r, há que esclarecer uma coisa: muita 
geitte fala em desindexação, mas não acredito qu_e real
mente queiram usar o termo desindexação num sentido 
globalizante, Párque numa econômia ainda inflacio
nária, onde as expectativas inflacionistas são fortes, não 
há escolha entre indexar ou não indexar. Haverá inde

.:..xação. A escolha é entre indexaç-ão_ segundo determina
dos índices públicos, que podem ser, exemplificativa
mente, o INPC, o índice dos preços por atacado,_ custo 
de construção; ou então indexação por estimativa priva
da do particular de quanto_vai ser ajn_flação. Enquanto 
as expectativas forem inflacionárias não adianta decre
tarmos que a econômia está desindexada, porque o pou
pador vai dizer: "Minha estimativa de inflação é-120% e 
só deposito ~inheiro nos bancos ou na caderneta de pou
pança, -se me derem essa remuneração". O vendedor de 
equipamentos, que tem que faturar a um ano ou dois de 
prazo, dirá: "Eu só vendo esse equipamento se houver 
no contrato um reajustamento que eu esfimo em mais ou 
menos 150% ao ano, a fim de não correr riscos". 

Portanto, enquanto expectativas forem inflacionárias~ 
serilpre haverá indexação. A escolha é entre indexação 
organizada segundo determinados índices visíveis- e citá
veis, ou indeXaÇão pOr "palpitômetro". o que deve fia
Ver e se tornou urg_ente, é "expurgo" dos índices. Clara
mente o instituto da correção monetária - da qual fui 

"Uin dos criadores - se destinava, apenas a corrigir os 
efeitos-d_a expariSão--monetária inter!la-, e n~o a impedir a 
alteração de preços relâtivos, que às vezes é indispensá
vel. Por exemplo, a- áesVa"lorização cambial tem como 
prOpósito único" enC_arécer as importações e transferir re-

- ciffãs para o setor exportador. Se os íridices nã-o são ex
purgados e os salários se reajUstam na mesma _pro
p-orção-, nada disso acontece. A demanda de exportações 
contin_!,!a a mesma e não se transfere renda_para o setor 

_ ~xPortador. Se os índices não são ~xpurgados e os sa
lários se reajustam na mesma proporção, r:tada disso 
acontece. A demanda de exportações continua a mesma 

_ e_:_nà,o _se_t_run_sfere rend~ para o setor exportador, porque 
QS __ seus custos também sobem. 

Esse o p_ropósito do "expurgo". As mesmas conside-
- rações se aplicam também a qualquer outra outro cho

que da oferta. O choque do petróleo, por exemplo, é um 
imposto exigido a partir do exterior; querer anulá-lo pela 
indexação, é supina tolice. Infelizmente, não nos demos 
c~nta, a tempo, de que o mecanismo construtivo de ra
ciOnalizaÇãO de cálculo económico seria transfOrmado 
numa máquina infernal de realimentação, por via de 
uma interpretação incorreta do que é correção mone
tária. Ultimamente, não houve correçãO monetária; hou
ve--iflcorreçãO mOnetária. 

O Senador teria razão em criticar aqueles que falam 
apenas em expurgo dos índices de salários, mas também 
Oão vi ilinguém advogar isso. O que (em sido sugerido 
por várias pe&soas é o ·ex-purgo siin~ltâneo de vários índi-

--~ ces: o aplicável aos salários, o aplicável às poupanças, ou 
- - seja, o íridlOO aplicável à renda do capital e o índice apli-

cável à correção do ativo das empresas, que seria tam
bém expurgado, de modo que estas empresas não pode

-riam reavaliar os seus ativos segundo o índice total, mas 
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-sim pelo fndice expurgado. Teriam assim que pagar mais 
iiDpostoS nuina fase inflacionária. 

Visa-se a um expurgo simultâneo de vários índices, 
exatamente para distribuir o sofrimento entre os vários 
setores da comunidade: o sQfrimento do assalariado, o 
sofrimento do poupador, o sofrimento da empresa e do 
capitalista, atravéS do expurgo dos índices que lhe são 
aplicâveis. Essa distribuição _de sacrifícios é absoluta
mente necessária para que não haja uma injustiça social. 

A coisa mais curiosa é que são exatamente os assala
riados-Os mais p-unidos pela inflaçãO. Portanto~ uma me
dida de expurgo de índices que ajude a conter a inflação, 
protege o assalariado. Faz com que seu salário dure 
mais, senão seu salário se destrói rapidamente. E esta é a 
min.ha preocupação, que o salário do assalariado dure 
mais; e ele só durará mais se a inflação for contida, e a 
inflação só Será-contida s.._e houver o ~purgo. Não se tra
ta portanto de medida contra o assalariado. Isso é uma 
falsa colocação. Poder~se-ia mesmo dizer que se trata de 
medida "contra" os o_utros grupos. Por quê? Porque es
ses_ outr_os. grupos têm meios de se defenderem da in
flação, ao_contrário do.assalari.ado, que é relativamente 
indefes_o. E por que não deixar os salários livres, intoca
dos pelo expurgo, como propõe o nobre Senador?~ por
que se trata de um problema de excesso_da demanda glo
bal sobre a oferta global, e os salários representam, no 
mínimo, 60% do dispêndio nacional. Então, ainda que se 
procure conter os outros 40%, e deve-se procurar contê
los- o problema não estaria resolvido, nem no Brasil, 
nem na Inglaterra trabalhista, nem na França de Mitter
rand, nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos. 
Trata-se de uma experiência, digamos, universal. Não se 
pode corrigir a inflação, manipulando apenas a parte mi
noritária do dispêndio nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena
-dor Roberto Campos, o tempo de V. Ex• está por 5 mi
nutos p'ara se encerrar. 

O Sr~ Murilo Badaró- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Pois não, com pra
zer. 

O-Sr. Murilo Badaró- Senador Roberto Campos, é 
apenas para obter de V. Ex• um esclarecimento. Para se 
chegar à colimação desse objetivo de expurgar esses di
versos índices, não acharia razoável, V. Ex•, que houves
se um melhor ajustamento- do salário das categorias assa
lariadas do País, para que, daí para frente, não houvesse 
um achatamento salarial mais poderoso, mais forte? 

O SR. ROBERto CAMPOS-_ Minha impressão é 
_que, se quisermos fixar ilíveis arbitrários por ação execu
tiva ou decreto legislativO e, se esses níVeis não refletem o 
grau geral de produtividade da economia_ e as viCissíiu
des do mercado, o que teremos é apenas mais desempre
go. E a minha preocupação fundamental é evitar o de
semprego. A pobreza é Uf'!la coisa atroz, mas o desem
pregado, a meu ver, é pior que o pobre, O pobre não foi 
tocado pela esperança; o desempregado foi tocado pela 
desesperança. 

Uma vez que ainda tenho alguns minutos, vou tentar 
ser breve. O Se_na.dor Roberto S~turnino falou sobre_ o 
poder de espoliação dos países industrializados; 
lembrou-nos de que o Brasil já é um país industrializado. 
Quase metade, senão metade das nossas exportações já 
são de país industrializado. Não há, portanto, essa dtco
tomii entre produção prit'nária e industrial. Nós temos 
ambas: produção primária e a industrial, e a grande es
pol(açãO recente do comércio internacional não veio da 
alta de preços industriais. Proveio, como é sabido, da 
alta de preços de petrÓleo. E os agentes dessa infernal 
alta nãO foram oS países industrializados. Quanto à 
questão da dívida externa ou do endividamento externo, 
acredito que, por detrás das rivalidades semânticas, exis
te uma boa área de consenso; apenas receio que o nobre 
Senador, ao falar em moratória unilateralmente declara-
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da, queira antes sujerir um "repúdio" da dívida externa. 
Eu acho isso desnecessário, pelo simples fato de que não 
hã nenhum credor que queira asfixiar o Brasil; os credo
res querem dar uma acomodação ao Brasil. O que é pre
ciso. que _o Brasil, primeiro, peça essa acomodaç_ão com
petentemente; e segundo, que tome as medidas neces
sárias para evitar a repetição do fenômeno. Em suma, 
que aplique prograinas de austeridade financeira. 

Haveria mais comentários a fazer, Sr. Presidente, mas 
o meu tempo, infelizmente está es~otado e, depois de ter 
afligido esta Casa com duas horas de discurso não tenho 
direito a outra coisa serião ao silêncio. (Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PER
NANDO HENRIQUE CARDOSO NA SESSÃO 
DE 15-6-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB- SP. Como" Líder, pron~ncia o seguinte dis
cursa.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: dirífo-me hoje a 
este Plenário, por delegação da Ba_ncada do meu Partido 
e na qualidade de Vice.-Líder, para tecer alguns comen
tários a respeito não só do discurso aqui proferido pelo 
Senador Roberto Campos - eU: havia prometido que- O 
Partido cOnsideraria mais detidamente as teses de S. Ex• 
-como para aproveitar a oportunidade para tecer algu
mas considerações sobre a situação- económico
financeira e sobre a conjuntura na qual estamos ertvolvi
dos hoje. 

Não se pode avaliar de maneira apropriadã o ifeito.do 
discurso do Senador Roberto Campos, senão no co-ntex
to de uma Nação que se sente perplexa diante da indefi
nição do Goveriio. Indefinição que, se é verdade jã data 
de alguns meses, parece ter precipitado nas últimas se
manas os episódios- a que todos nós assitimos - não só 
nesta Casa,. como no País ínteiro -r-elativos ao chama
do pacote de medidas econômico-finanCefras. Pe!plexi
dade que o anúncio de medidas, mais tarde transforma
das ou postergadas, ou talvez embutidas em ou_tros me
canismos legais, ainda não editados pelo Governo, dei
xou todo o País em suspense. E foi nesse -Contexto, quan
do se tinha a sensação de que O rumo estava distante da 
nau, ou pelo menos daqueles que capitaneavam a nau da 
economia brasileira, que o Senador Roberto Campos 
veio a este Plenãrio para apresentar um conjunto de ide
ias, que têm uma certa coerência, e que, por terem essa 
coerência, éffibora não sendo novas - como ele mesmo 
se antecipou ao me~cicinar, com a graça que lhe é pecu
liar, que preferia ficar-coin verdades antigas do que com 
mentiras riovas -, e por serem felattvamente conhecidas 
enco-ntraram eco em setores importantes da sociedade~ O 
discurso deu a impressão a todos que o Governo talvez 
encontrasse um rumo; rumo com o qual, por certo, o 
meu Partido não estã de acordo, mas, de qualquer ma
neira, um rumo determinado. 

Por esta mesma razão, o primeiro êomentárici qué::.:e_u' 
gOstaria de fazer nesta Casa é o de que nós ainda empe
ramos, como eu disse no dia do discurso do Senador Ro
berto Campos, alguma palavra da Liderança do Gover
no, pura que possamos saber se é esse realmente o rumo 
e se, de fato, aquilo que poderia ser qualificado, sem âni
mo algum pejorativo, de um projeto de conservantismo 
metódico, passa a ser agora o rumo da economia brasi
leira. Ou se ·a ec_onomia brasileira vai co-nfíriUai'~Como 
até hã pouco, ziguezagueando entre um conservantivis
mo bastante canhestro, e bastante pouco justificável 
diante dos desafios que o Pals enfrenta, e medidas de 
momento, medidas que são meramente reativas, -de 
adaptação, em face de circunstânciaS qUe não forãm pre
vistas pelo Governo, nerri." anteCipadas pelo conjürito dos 
técnicos nacionais e internaciomiis- que têm hoje voz no 
capítulo. 

Atê agora, não ouvi da parte do Governo os Comen
târíos necessários a respeito -do conjunto de propostas 
feitas pelo Senador Roberto Campos e; portanto. sou · 
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obrigado a tomar o seu discurso, muito menos do que 
como prenúncio de um novo caminho, muito mais como 
um discurso de alguém que, como nós, percebe que o 
País está" sem rumo e, por conta própria, tenta lançar 
aqui e ali alguma vereda e tenta mostrar que ê possível, 
talvez, sustentar teses com uma certa coerência. 

Como o Senador Roberto Campos, ê dado ao gosto de 
bdndar-nos com citaçõeS, mtiitaS--óelã.s dásSicas, eu me 
recordei, ao reler seu discurso, de texto escrito, no século 
XVII, por Martins de Barcos a Madre Angélica- o Se
nador Roberto Campos seguramente conhece os perso
nagens-, numa carta em que se dizia .. como há uma sa
bedoria que é loucura diante de Deus, há também uma 
ordem que é desordem, e uma desordem que é um verda
deíro regulamento". 

Digo isto porque, rele_ndo o discurso do Senador Ro
berto Campos, encontrei uma sabedoria que, de repente, 
soava a mim como pouco sensata, e tratarei de justificar 

~ <:q50rqaê desta afirmação. E percebi, também, que exis
tia uma certa desordem no conjunto de idéias expostas e 
-que eSsa desordem talvez fosse o prenúncio de alguma 
ordem. E eu gostaria de indicar onde está a desordem, e 
onde percebo a ordem e que ordem é essa, para que, pos
·samos ver, do ponto de vista do PMDB, se ê possível es
tar de acordo com a ordem proposta, 

Eu disse aqui, nos primeiros comentários que fiz de 
imediato_às palavras do SenadOr Roberto Cãmpos, que 
ele começara citando Descartes e que eu julgava que tal
vez fosse mais apropriado ter-se inspirado em Pascal. E 
fiz apenas uma menção, conhecida, às idéias de Pascal 
sobre ''o Deus escondi_do", e à tentativa permanente, que 

-existe em P<iscal, de não aceitar o dogma. Depois, ao lfir 
o discurso, percebi que errei: o é o mesmo cartesiano, 

-posto que é Descartes quem afirma, como toda a gente 
sabe, "que uma representação insuscetível à dúvida, que 
é própria da inteligência pura e atenta, é que nasce da ú
nica luz da Razão", O discurso do Senador Roberto 
Campos parece ser uma tentativa de fruir diretamente à 
luz da razão, a modéstia que parecia estar encoberta na 
citação inicial de Newton - je ne supose rien, je ne pro
pose rien; j'expose" ... ê na verdade, perdoem-me o pe.
dantismo que s_egue a escola do ilustre expositor está ba-

--seado no doxa, não é suscetível de opinião, apresenta 
suas proposições como verdadeiras. Não preCisa conven
cer a ninguém, não se preocupa com isso, Não supõe na
da; não propõe nada; expõe porque ao expor supõe que 
iluminã, e ao iluminar faz com que todos aqueles mor
tais, que não tiveram a capacidade de intuir aquela luz 
·que dali advêm, se convençam de imediato da verdade 
exposta e que se prostrem, estatelados, diante de tanta 
sabedoria. 

É portanto, realmente cartesiano, mas cartesiano, não 
nci que tem de principias claros e distintos, como aqtii foi 
sugerido por S. Ex•; cartesiano no que tem em Descartes 
também_ de dogma, de uma verdade que ê deduzida. Des
cartes, toda gente sabe, supunha, em última anâlise, que 

-Deus garantia essa verdade. Não sei se o Senador Rober
to Campos supõe também uma garantia divina ou se S. 
Ex• pensa que a lógica pura de sua mente basta p'or si só, 
ê suficiente pafã convencer. --

Prefiro ficar com Pascal deixando a s.-Ex• Descartes. 
Ficando com Pascal, convém procurar, come;- prOcurou 
Pascal, - onde estão os deuses escondidos. Convém 
manter a dúvida, convém suscitar o debate, convém 
transformar o que se apresenta como uma verdade 
inebriante e incapaz de ser contestada, como o que real
mente é: como uma versão, e·uma versão que muitas ve
zes não afina com o que nós, pelo menos, julgamos ser a 
realidade, que julgamos ser o interesse do povo e do País. 

Começo pela parte relativa à demografia. Começo por 
onde começou o Senador Roberto Campos. Não sei se 
começou poraf;inspirado em Marx, que em um livro fa
moso começa pelo que parece ser o mais concreto, que é 
a população, para mostrar, depois, que o concreto não ê 
concreto. O _Senador Roberto Campos começa pela po

·pulaçào e termina neta. Parece que, para S. Ex•, esse é 

Junho de I9&3 

um princípio imutável. E qual é o principio imutãvd1 
COmO S. Ex' formula ·a -Jigãçào entre o problema da po
pulação e o problema da riqueza, ou o problema do 
bem-estar social'? Formula de uma maneira ambígua, E 
diria que essa ambigüidade é uma ambigUidade que cor
ta o discurso do começo ao fim. Por quê'?- Porque, ao 
mesmo tempo em que diz que "é melhor deixar aos nor
destinos o cuidado com os seus próprios males e que há 
alguma coisa que só os nordestinos podem fazer por eles, 
que é o controle da sua natalidade", indica outra receita, 
a nossa, eu diria, -a-quela que se aplicou no Sül- nossa, 
não porque seja eu um sulista, nossa, daqueles que têm 
um pensamento oposto a esse neomalthusianismo do Se
nador Roberto Campos - porque S. Ex• diz textual
mente, e eu leio: 

"No Sul, a educação, o crescimento de renda e a 
urbanização foram os responsãveis pela queda da 
taxa de crescimento populacional"~ 

Se no Sul foi a educação, foi o cfescimenfo de renda e 
foi a urbanização que produziu a transição demográfica, 
por que agora deixaÍ'mos os nordestinos, largados à sua 
própria sorte, cuídando da sua pobreza, pela via mais 
cruel, via do controle direto da natalidade, através de 
programas impostos'? Não percebo a diferença. Por que 
não discutir a inesma receita, de aumentar a renda, de 
aumentar a educação, de garantir a urbanização e, ipso 
facto,- e as pesquisas estão aí mostrando, abundante
mente, que é suficiente atingir um certo grau de escolari
dade, a escola primária na verdade, - para que haja 
uma queda imediata de natalidade? Por que ado ta r para 
o Nordeste_ uma política distinta daquela que deu certo 
no Sul? 

A outra questão, que é relevante, que está nos funda
mentos da discussão demográfica do Professor Roberto 
Campos, ê a certeza de S. Ex•- dogmática, digo eu, car
tesiana, diz s.-Ex•; de que este é o único caminho possí
vel. Por que na análise não adotarmos o procedimento 
que-·se adotou par.a analisar a transição demográfica 
noutros palses? t certo que em muitos países o controle 
da natalidade se impôs e se impõe. Não negaria eu que, 
mesmo no Btasil, por outras razões, inclusive, e princi
palmente para garantir a liberdade à mulher, para garan
tir o acesso à informação, se defendesse, como eu defen
doLpessoalmente, a paternidade responsável: mas não 
pela razão aqui indicada, não ao invés de crescimento 
económiCo. Aquilo que provocou a quase ira dos brasi
leiros não foi a liberação sexual, não foi a modernização 
do comportamento familiar. Foi outra coisa, foi a confu
são entre uma legitima aspiração de liberdade e uma 
política, de não se investir onde ê necessário para garan
tir o crescimento económico. Na expressão de um ex
Presidente dos Estados Unidos: _"Mais vale colocar um 
dólar no controle da natalidade do que aplicar um dólar 
em investimento produtivo." É por isso que nós aCeita
mos, é--isso que, de- outra forma, está dito no texto do Se
nador Roberto Campos, e nós não aceitamos. O PMDB 
não _pode_ subscrever essa tese. Prefere a outra _que está 
exposta por ele mesmo, neste texto, aquela que afirma 
_que é pela generalização da escola primária, ê pelo_ au
mento da renda e é pela urbanização que assegure às po
pulações as condições s9ciais necessárias para que elas 
possam pôr e dispor sobre o seu destino, inclusive sobre 
o número de filhos, que se darã a transição demográfica 
no Brasil. 

Esta mesma duplicidade de argumentação, eu poderia 
até chamar de falácia- o Senador Roberto Campos, em 

o_artigo famoso, falou muito das falácias - é a técnica 
usada no transcorrer de todo o discurso. A primeira falá
cia consistiu em confundir uma coisa legítima, como 
controle_ de natalidade através da informação e_ da deci
são livre e espontânea, com uma técnica de crescimento 
económico. 

Outra falácia eu encontro na discussão da questão 
energética, quando se fala sobre a imprevidência da 
questão energética. Neste ponto, o Senador Roberto 
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Campos transforma seu texto, de uma análise, em_ algo 
muito mais próximo a um discurso ideológico, no qual 
os responsáveis pelas dificuldades energêticas no- País, 
fc-ram a extensão do monopólio estatal e, o que ele cha
mou de regressão centralista. Regressão centralista signi
fica pura e simplesmente a expansão do Estado, de uma 
burocracia que se apropria de partes crescentes do siste
ma decisório brasileiro e do sistema de regulamentação 
no Brasil. 

Mas, por que razão imaginar que desde 1969, e a épo
ca é mencionada pelo Senador Roberto Campos, esse 
sistema misto de monopólio económico, de regressão 
centralista na administração e na política, teria gerado a 
imprevidência energética? Não. O que gerou a imprevi
dência energética foi· uma política: econômica e foi uma 
forma: de governo. Não foi em_si mesmo o fato de existir 
a PETROBRÁS, ou o fato de que hoje o Pafs dispõe de 
530 ou de 432 empresas, depende de como se as meça, o 
que produziu a imprevidência energética. Tal argumento 
é outra vez uma falãcia, porque se eStã ãüibuind_o um 
efeito a algo que não produziu esse efeito, apenas esteve 
presente jUnto com ele, . 

O Senador confundiu uma política económica, que le
vou à imprevidência, com o instrumental produtivo que 
nada tem a ver com esta política· económica. 

Esta mesma PETROBRÃS- poderia ter sido responsâ
vel, assim como essas SOO ou 400 empresas seriam, por 
um outro_ tipo de desenvolvimento energético, fosse ou
tra a vontade política por trâs-do Governo. '1:: muito mais 
simples acusar o Governo e acusar a empresa do que 
mostrar realmente onde est~ a raiz d.o mal. A raiz do mal 
estâ numa vontade deliberada de tratar a questão energé
tica de forma inadequada. 

Não preciso repetir aqui o que jâ disse o Senador Ro
berto Sa.turnino, que particíiiOu, qiia!ldo estava no 
MDB, da discussão dessa -questão. Não, a crítica não foi
exclusiva do PMDB- homens do PDS também partici
pavam deste ponto de vista. _O faici é que o Governo ado
tau uma política energética imprevidente, não por falta 
de conselho, não por falta de alternativas, mas pOr crer 
que seria possível manter um tipo de exploração interna
cional que garantiria para semp-re o peti'óleo a baixo cus
to. E optou-se - e não optou a sociedade: optaram os 
que mandam, ou os que mandavam -por um tipo de 
política energética que era realmente- imprevidente. O_ 

governo não previu alternativas energéticas porque ja
mais imagimou que nossàs-- .. cupTiiChas", ou seja, os 
países do terceiro mundo, em algum momento poderiam 
reagir contra uma situà.ção de espoliação, e por impor 
uma outra relação com o mundo desenvolvido, com con
seqüências -irri.ensas sobre o conjunto das nações deste 
planeta. Nunca imaginaram isso, porque nunca imagina
ram a possibilidade de que aqueles que um dia estão por 
baixo, possam estar por cima no dia seguinte e pOssam 
definir eles próprios os seus destinos. Isso ocorreu, e 
quando ocorreu nós jã Unhamos perdido um precioso 
tempo. 

Devo dizer que a PETROBRÁS, da sua fundação até 
1960, passou, praticamente, de uma exploração de 3 mil 
barris diários a 100 mil barris diários, nunia taxa de ex
pansão das mais notáveis, comparável à taxa de expan
são de qualquer empresa de_ boa capacidade técniCa do 
mundo. Se ela deixou de crescer nas suas reservas, depois 
da década de 60, não foi em razãõ de ser uma empr-esa 
estatal; foi- porque os_ governos que controlavam essa em- _ 
presa optaram por outras formas de desenvolvimento, 
optaram por outras políticas, e impuseram à PE
TROBRÁS um outro padrão de desenvolvimento. Não é 
correto, portanto, atribuir às empresas e atribuir ao· fato 
de que nós temos uma base industrial enraizada no Esta~ 
do, atribuir a essa base industrial os maleffcios de um re
gime autoritário. Foi este· quem não permitiu-, fOi surdo ·e 
mudo, porque nem falava o que ia fazer'; ·nãõ permitiu 
que os desejos da sociedade a vontade de seus técnicos o 
que era necessário para o país, pudesse servir de meio 
para uma transformação efetiva da nossa situação eco
nômica. 

_-A proposta do Senador Roberto Campos é uma e a 
mesma de sempre - frear o desenvolvimento do setor 
estataL E agrega. como sugestão, a formação de wn ca
pitalismo popular -contradição dos termos, Srs. Sena
dores! - que desse acesso à propriedade, àqueles que 
prestam serviços na produção -creio que se refere aos 
trabalhadoreS, a expressão é um pouco rebuscada, e ima
gino que s.e refira aos trabalhadOres. De que maneira, 
com que propósito? Agora que as empresas estão em di
ficuldades, vão os trabalhadores receber algumas ações'? 
Qüãl seria o proveito real disso? Qual o critério para di
zer esse trabalhador sim e aquele não'? _Como 
transformar-se um regime que, por definição, é de pro
priedade privada, em alguma coisa que seria de proprie
diiOe de alguns conjuntos da soçiedade'? Quais? Criar-se
iaiii- nCrVaS- camadas de privilegiados ou de ilusos que 
imaginariam que por este mecanismo poderiam 
beneficiar-se amanhã de alguma participação nas benes-_ 
ses produzidas pelas empresas públicas? Não, Não acre-_ 
ditamos que esta seja a solução. Não acreditamos que 
seja neceSsãfioesse tipo de procedimento para corrigir Os 
desmandos impostos por uma política econômica que de 
fato transformoU as empresas de estado erii monStros. 
Não, nós não podemos aceitar que o crescimento do se_- _ 
tor estatal tenha como conseqüência, neçessariamente, a 
diminuição do inv-eStimento social. 

Não creio que o Senador Ro_berto Campos, economis
ta competente que é, tenha uma visão da economíã. equi
valente a um jogo de soma zero_, supondo que quando 
cresce um fator o outro dirriinui. Não. O crescimentO do 
sêtor estatal, assim como o do setor privado, gera recur~ 
sos, permite que se-aumente a massa de recursos disponí
veis para- o investimento social. Para que essa afirmação 
de que ou se investe no social ou se investe no ecOnômico 
fosse Correta, seria necessário- supor que permanente
mente a economia estará em crise e que permanentemen
te não_haverâ excedentes para decisões alternativas (:ntr~ 
o investimentQ produtivo e o investimento de_consumo._ 
E eu não creio que· o Senador Roberto Campos tenha co
metido o engano tão rudimentar, em matéria econômica, 
de imaginar um jogo de soma zero. É perfeitamente 
possível e real_izãvel um inv_estimento no setor produtivo 
que gere recursos para o investimento no setor social. O 
mesmo argumentõ eu poderia, se quisesse utilizar uma 
téCnica Sofistica de discussâo, transferi-lo para a emPresa 
privada, e oão sei, então, como aqueles que a defendem 
se justificariam, porCfue ou Se invesle no seta r privado ou 
não há excedente para o social. Eu diria, então, que a ú
nica saída para aumentar o investimento social seria uma 
tranSformação radical do sistema de produção, proposta 
Q'Ue eu não vi ·cta parte do Senador Roberto Campos, 
pelo menos até agora. De modo que não acredíio que a 
lógica aqui proposta corresponda à dinâmica efet1va doS 
fatos. Outra vez é o mesmo raciocínio. Não foi o setor 
estatal em si que impediu que houvesse investimento so~ 
cial, foi uma concepção de política global de desenvolvi
mento e de politica em geral que impediu tal ação. 

Nessa mesma linha de raciocínio eu diria que não é o 
Estado-empresário, em si, que é mau samaritano, senão 
o Governo; e o Governo gerado por regimes autoritáriOs 
que alentaram maus samaritanos. 

Com-fetação à sacralização do profano, eu pouco teria 
a--acrescentar àquilo que foi dito pelo Senador Saturnino 

_ Braga. Nesse ponto, na crítica relativa à hipertrofia do 
ServiçO Nacional de Informações, na crítica relativa à hi
pertrofia do Conselho de Segurança Nacional, eu acredi
to que o Senador Roberto Campos somou-se ao coro
coro antigo- talvez não couro de elefante, mas ao coro 
daqueles que hâ tanto tempo reclamam contra estames
mã hipertrofia. Nota apenas, e tenho o dever de 
menCioná-lo, que o meu partido, no que diz respeito às 
políticas que neste momento estão sendo encorajadas 

_ por algumas Comissões do Conselho de Segurança Na
cional, como a Polltica relatiVa à Informática, tem parti
cipado de um processo de discussão, como ainda ontem 
e- hoje neste Se_nado. ~ eu não ouvi, de parte daqueles 
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que lá estão, algo de diferente do que foi aqui escrito 
-pelo nobre Senador Roberto Çampos. E eu cito: 

"Todos os países industriàlizados estimulam e 
protegem, de algum modo, a sua Informática, visan
do assegurar a atualização tecnológica, que é neces
_sáàã.". 

Eu sei que o Senador Roberto Campos propõe, ao in
vés da reserva de mercado, uma série de outras medidas 
que dizem respeito ao estrmulo, à produção, subsídios 
necessários pilra a produção nestes setores. Não obstan
te, nos moldes em que eu ouvi a exposição relativa à-ide

. ia de reserva de mercado, talvez a palavra traia mais, a 
Semântica traia, o que está sendo proposto como políti
ca: Propõe-se urila política que, parafraseando o Sena
dor Roberto Campos, permita uma brisa de competição. 

Em nenhum momento, nesta política, tem-se proposto 
um monopólio. O que se tem proposto e dito é que é ne
cessário criar conçiições para uma criatividade nacional 
nesta matéria, para que nóS-Possã.mós levar adiante uma 
área de desenvolvimentO- espeçífico num setor que é tão 
essencial para o mundo moderno r:. para o nosso futu_ro, 
como são as técnicas de Informática. O PMDB, neste 
sentido, tem apoiado esse tipo de política, e continuará 
apoiando. 

Cofif relação aos aspectos demonológicos, devo con
fessar, com certa humildade, não é o meu terreno. SQu 
muito pouco dado aos demônios, sou muito pouco dado 
a Crer -em demónios e em fantasmas. Nesse aspecto, fico 
até um pouco perplexo ao verificar que, no texto do Se
nador Roberto_ Campos~ existe uma concepção de que 
aqueles que se lhe opõem estão numa posição um tanto 
arcaica._ Alguns desses demônios são jJ_oje de CO!lVívio 
mais ou menos manso e pacífico entre vários selares da 
população brasileira, inclusive da Oposição. Não vejo 
que nos últimos anos a Oposição brasileira, e o PMDB, 
em particular, se tenham caracterizado por uma atitude 
xenófoba. Não vejo que nos últimos anos o Partido que 
represento tenha tido, diante de alguns desses fantasmas, 
uma atitude irracional. Ao contrário, quando nos temos 
oposto, fazemo-lo com base em argumentos. _Quando 
nos temos manifestado a respeito de algumas instituições 
tão importantes no mundo atual, como o Fundo Mone
tário Internacional, nãQ o fazemos no pressuposto de 
que o Fundo Monetário Internacional s~a um fantasma 
ou um demônio a ser exorcizado. Não. Fazemos em 
função de uma política, fazemos em função daquilo que 
nos-parece ser o correto. E quando aquilo que nos parece 
ser o correto se choca com a política do Fundo Mone
tário Internacional, o que nós não fazemos é supor que a 
política do Fundo Monetário Internacional traz necessa
riamente consigo bom senso. 

Talvez tenha sido outro desses pendores cartesianos 
do Senador Roberto Cam-pos imaginar que o bom senso 
é a Coisa rrielhOr repartida do mundo; talvez ele creia que 
toda gente deve ter o bom senso de acreditar que o Fun
do Monetário Internacional é a cristalização do bom 
senso. Não é essa a nossa concepção. A nossa conce
pação é a di Que o Fundo Monetário Internacional é 
uma instituição que cristaliza não o bom sens-o, mas os 
íOti::T-esses, e iTiteresses muito concretos, do sistema capi
talista internaciOnal. Interesses são interesses. Não quero 
nem julgá-los se s_ão Qons ou maus, a, pergunta é outra: 
m.e servem ou não servem'? Atendem-nos _ou não _nQ_S 
atendem? E freqUentemente - e_ nesses _casos é que de
nunciamos..;.... parece-nos, a nós do PMDB, que não nos 
servem e nem nos atendem. 

Adiante __ mencionarei o porquê desta argumentação; 
não a.firma._mos que exista, através do Fundo Monetário 
Internacional, uma espécie de conspiração permanente 
contra os paises em desenvolvimento, mas por outras ra
zões, e por razões muito concretas, que tranformam o 
Fundo Monetãrro Internacional em agência de interesses 
que são contrários "ãós ,nossos próprios. 

Não hâ por que, portanto, imaginar estejamos assu
mindo uma posição de irracionalidade. 
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Não podemos concordar tampouco com o Senador 
Roberto Campos quando diz, referindO-se, de novo, aos 
xeiques do petróleo, que são cupinchas repito, do Tecei
ro Mundo, os responsâveis pela espolíação do comércio 
internacional. Frase que não é nossa; frase que-é dek, "a 
espoliação do comércio internacional", m-as que em 
qualquer estatística relativa à troca de produtoS indus
trializados por produt~s primários se conSubstancia 
muito facilmente. E quando se ana!isa o fluxo do comér
cio internacional, dificilmente se pOde imaginar que os 
países ãrabes estão carreando o·conjunto dessas rique
zas. Em dado momento, depois de 1973, passaram por 
eles; mas circularam de novo. E como nós não temos 
uma visão estática dessa processo, nem demonológica, 
não achamos que sejam os paises do mundO árabe que 
estejam, neste momento, criStalizandO e levando adi~nte_ 
a grande exploração do comércio internacional. Ela se 
reparte entre os árabes e outros- que não são ãrabes, e 
que são, _nesse aspecto, tão exploradores, senão mais dQ 
que os árabes. Não há porquê dar um privilégio discutí
vel apenas a uma parte do mundo, aos cupinchas do Ter
ceiro Mundo, como monopolizadores dessa situação. 
Achamos que essa exploração é mensurável e facilmente 
demonstrada através de estatísticas que moStram a dete:. 
rioração que, se não ê constante, ê freqüente, dos termos 
de intercâmbio, dos termos de troca, ou seja, que Os 
preços- dos produtos agrários exportados co-m relação 
aos preços dos produtos industriais, tendem a ser desfa
voráveis. 

Não se- trata de demonologia. Trata-se de dados a se
rem comprovados, verificados. E quando não o forem, 
seremos nós os primeiros, cultores que também o somos, 
dos fatos, senão _da verdade, a declarar que, naquele mo
mento, houve transferência líquida do centro para a peri
feria; e há momentos em que assim ocorre:-Nós não te
mos uma concepção do desenvolvimento económico_ba
seada numa espêcíe de motocontínuo da exploração. A 
nossa c-oncepção, que estã nos textos do PMDB, é uma 
concepção mais ajUstada à realidade do que essas ima
gens propostas pelo Sr. Senador Roberto Campos. 

Não vou cuidar dos demónios que fazem parte do 
panteon do Sr. Senador Roberto Campos, porquejã cui-
dei de alguns, já cuidei da explosão demográfica e cuidã.-
reí, mais adiarüe;·aa explosão iriflacionâria e do gigantiS
mo estatal, que já mencionei. Não vou, portanto, discu
tir, mais exatamente, a respeito de cada um desses demó
nios. Vou, entretanto, considerar um ponto relativo que 
pode ser feito, no que respeita ao Fundo Monetário In
ternacional e que está mencionado pelo Sr.· SenadQr Ro
berto Campos. 

O Sr. Senãdor Rob-úfO Campos, ao não tomar o Fun
do Monetário como bode- expiat6ri0 nerrl cCimo demó
nio, devolve ao Governo e à sociedade brasileira, a ini
ciativa para que possamos sair das dificuldades em que 
nos encontramos. 

E faz uma ressalva. Diz S. Ex.': 

Os programas antiinflaciónãrios do Fundo levam 
em conta os limites de tolerância política e, na prâti
ca, o que é necessário é extrair da s_ociedade O iiiáxl--
mo possível de austeridade, sem chegar ao ponto da 
ruptura social." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós estamos no ponto 
da ruptura social. O momentQ não é para um discurso a 
respeito das virtualidades de consideração. NóS esti:unos 
chegando ao ponto de ruptura do tecido social. E é dian
te desta conjuntura e por esta razão e porque nãó con
cordamos, por outras razões que adiconarei, com a polí
tica proposta pelo Fundo, que o PMDB se opõe ao tipo 
de discuSsão que está sendo levada a efeito, neste mo~ 
menta, entre o Brasil e o Fundo Monetário. Nós não 
concordamos, nós não acreditamos que o Governo eSte
ja explorando até o fim as possibilidades de que dispõe, 
nem que esteja C\lmprindo realmente o seu papel, que 
não é o de ajustal:-se: quase automatícánlertte ao recei
tuário do Fundo. 'E digO quàse automaticamente, pois 
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que na-Argentina esse mesmo Fundo, ao negociar, acei
tou que houvesse um aumento de salário real para ostra
balhadores :argentinos. Posto que esse mesmo Fundo es
tâ negõciaüdo, neste momento, com outros países; posto 
que ainda ã.gora, ainda há poucos dias - está nos jor
nais, -a Polónia propôs aos banqueiros privados inter
nacionais; a mais de quatrocentos deles, uma moratório; 
não sei que nome deu, ás vezes. a semântica é importante, 
pode-se chamar de moratória negociada, ruputura de 

-negociações, ruptura m6nientânea de negociações, prag
matismo econômico; o ilóme se inventa, o-que não se in
venta ê a vontade política de se resolver os problemas, e 
esta está faltando no Brasil. Os poloneses propuseram, 
ainda há poucos dias, a quatrocentos bancos que a sua 
dívida foss-e postengada, o principal e os juros. Não sei se 
vão aceitar. O prazo pedido pelos poloneses é_de vinte 
anos. Pediram em nome do quê? Em nome da incapaci
dade de pagar e em nome de que o tecido social se es
_garçara enorrrieinente, lá tambêm. 

Nós, aqui no Brasil, sentindo todos que o ponto de 
ruptura está à vista, não podemos moralmente deixar de 
fazer enorme esforç-o--pãra mostrar aos banqueirõs e ao 
Fundo que já chegamos a um ponto em que não é possí
vel mais aceitá["o gênero de medidas que estão sendo 
sus.citados, senã-o pelos técnicos do Fundo, talvez até 
-pelo aÇodamento- e uso a palavra, agora, em sentido e 
para pessoas dilferentes daquelas às quais se referiu o 
Presidente da República- pelo açodamento com que os 
responsáveiS Pela nossa condução económico-financeira 
ajustam a economia, apertando parafusos ali onde aros
cajã&siá espaitãda, ali onde não há m-ais nenhuma-pOSSi
bilidade de apertá-los; sem negociar, sem levar, com von
tade e política firme, aOs banqueiros iriternadonais e ao 
Fundo, a decisão do País, que é a decisão não de dizer 
••nãO pagá rei", mas -sim, "não posso pagar", o que é di
ferente. E nenhuma palavra responsável da Oposição foi 
dita aqui, -ou fora daqut; no sentido -do -.. não pagarei", 
rilás todos nós dissemos e diremos: não podemos pagar, 

· e_ J)_ã~ vamo~_ pagar. Pagaremos renegociando. Chame
mos de moratória. Não vamos ter_ medo de palavra. 
Defltro de poucos meses serã o Governo que virâ aqui 
jSutifiCar por cjue deiXOU de pagai. Não dizenios Isso 
corri-orgulho; dizemos, como disse o senador Campos, 
caril humilhação. 

Tentamos evitar-TSso, faz dois aõos, pelos menOs o 
PMDB propôs negociações e, disse como naquela época, 
nós já estávamos longe da ilha de prosperidade. Mas a 

. m:entaHdade da prosperidade prevalecia. Iroriizavam as 
nossas- propos"tã.s e dízram ê rédizlam que estava tudo sob 
coiltroke que- não havia nada a negociar, que o perfil da 
dívida, a corcova da dívida- na expressão saborosa
êra apfó"Priada: que n-ãõ havia nenhuma necessidade de 
precipitação. 

Quaiido- nós acordamos, quando nós despertamos, 
não nós da O-pOsição, quando ó-GoVerrio se deU ao tra
balho de ~xplicar_à sociedade o ponto em que havíamos 
chegado, _era tarde. Foi em setembro, depois em no
vembro do ano passado, quando já tudo corria ãgua 
abaixo, o leite já estava derramado. Não havia mais o 
que fazer, senão pe_gar um caso aqui, outro acolá e tentar 
fingir que temos uma polftica, fingir qile dispomos de 
uma estratégia, quando o que me parece é que nãO dispo
mos de estratégia alguma, estamos numa política de re
mendo, remendamos ora aqui, ora ali, ora hoje, ora 
amanhã, ora depois; mudando as táticas e tentando de
sesperadamente ajustarmo-nos a uma concepção de de
senvolvimento que não pode ser aplicada, neste momen
to, no País. 

Por conseqüência, como nas outras partes do discurso 
do Senador Roberto Campos, ao mesmo tempo ~ não 
sei se eu o insultaria se diSsesse que há uma quase dialêti
ca nas suas páginas- ao mesmo tempo em qué apreSen
ta uma solução, mostra outra. A outra vem um pouco de 
esgueira; nós ficamos com a outra. Ficamos com a idéia 
de que é ii::Jelhor mostrar jã ao Fundo que nós estanios no 
ponto de ruptura saciai e que nóS tememos-que, até mes-
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mo antes dessa ruptUra social, haja a ruptura do institu
cional. 

Nós estamos assistindo, e assistimos sem nenhum pra
zer, às dificuldades por que passa o Partido do Governo. 
Estamos, a todo instante, sendo instados, pela imprensa 
e pela opinião pública, a falar sobre o PMDB, sobre as 
nossas dificuldades, e eu tenho dito, ultimamente, que 
prefiro calar sobre as minhaS, e falar sobre as dos outros, 
não por bisbilhotice, mas porque é mais grave o tipo de 
crise que hoje assola os arraiais do Governo porque elas 
desembocam diretamente na questão institucional, en
quanto que as nossas, por estarmos mais longe do cerne 
do poder, têm efeitos mars limitados. 

Assistimos hoje ao preço da ruptura do il')-stitucional, 
antes mesmo de que se rompa o tecido social. E, nessas 
circunstâncias, o PMDB não acredita que o País possa 
suportar, nos meses que vêm, as medidas que estão sen
do postas em prática, no afã de não chegar ao essencial, 
no afã de não chegar a uma negociação direta_clara com 
os bancos e com o Fundo Monetário que implique dizer: 
nós preferimos romper com as regras do fundo, rom~er 
com o Fundo do que romper o País. Nós não acompa
nhamos uma política que, para não romper uma imagem 
do Fundo, rompe com o Pais. Como nós não acredita
mos que o Fundo seja um demónio, como nós não acre
ditamos que seja Úm fantasma, como nós sabemos que 
ele é uma realidade, uma realidade que tem que, de algu
ma forma, reagir a situações concretas, nós preferimos 
Criar essas situações concretas. 

Nós não estamos, portanto, Senador Roberto Cam
pos, discutíndo no plano do ideológico, nós estamos dis
cutindo no plano do_poHtico~ porque nós estamOs agindo 
por um mandato imperativo, que eu ecredito que seja 
tambêm mandato de V. Ex~s. que ê o de atuarmos com a 
responsabilidade de quem sabe que o momento se apro
xima, muito c_eleremente, de situações de ruptura. E nes
te contexto não podemos concordar com o tratamento 
da questão do Fundo Monetário, como se ele fosse uma 
questão puramente técnica ou como se ele fosse uma 
questão puramente ideológica. t uma questão política, 
que assim deve ser tratada. 

Quanto aos sonhos, de fato, somos um pais que tem 
uma imensa capacidade de evasão, talvez mesmo por vir
tude das vicissitudes. A cada instante as dificuldades são 
tantas, que parece rUais fácil imaginar uma saída inexis-
tente do que enfrentar a realidade. Não fomos nós, con
tudo, que inventamos a teoria da "ilha da prosperida
de". Nós a criticamos no tempo oportuno. Não digo isto 
como ri:Plica ao Senad-or Roberto Campos. Digo iSto 
aceitando o coro que ele fez a nós, de que essa tese da 
ilha da prosperidade foi uma tese nefasta, porque ela ilu
diu, permitiu que persistíssemos em enganos, quando era 
visível que a crise do petróleo estava lá. Não quero fazer 
referências pessoais, mas, seg-uramente, desde os anos 
1974/75- 1974, com certeza há uma enorme quantida~ 
de de discursos e textos, de políticos e economistas da 
Oposição, mostrando que essa tese da ilha da prosperi~ 
dade estava equivocada. E riam de nós. Imaginavam que 
tínhamos um afã meramente destruidor, que não estáva
mos com o desejo de entender que o Brasil havia supera
do a barreira do Sllbdsenvoivimento - quantas vezes 
ouvi eu i_sto! - que hav_íamos superado a barreira do 
subdsenvolvimento. Para começar, não sei q-ue barreira ê 
esta. E, em segundo lugar, se não se trata de barreira era 
muito difícil aceltar-.- com o nível de pobreza absoluta 
existente aqui, com o nível de falta de articulação exis-
tente na nossa sociedade, que nós tivéssemos, realmente, 
passado qualquer barreira de subdesenvolvimento. E ga
rantiam que os efeitos negativos do que ocorrera lã fora 
(e o comérCio internacional começa o seu declínio em 
1974, com ziguezagues), que os efeitos desse declínio re
lativo não alcançariam o Brasil. Não podíamos acreditar 
nisso, não acreditávamos e dizíamos que não seria assim. 
E se insistiu muito na tese da ilha da prosperidade, 

Sonhamos nós ___ çm sonharam eles? Como podfamos 
nós sonhar, se naquela época nem falar podfamos? So
nhavam os que tfnham voz no Brasil. A sociedade que 
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falava não éramos nós; mal pod[amos bulbuciar nessa é
poca. E qualquer tentativa de dizer algo que se aproxi
masse de uma versão .. aa' Vétd:ád~,' era imediatamente 
acoimada de ser uma tentativa de desmoralizar o regime 
e de incentivar uma idéia retrógrãda, de que o Brasil não 
estava crescendo. Sabíamos, porque lemos os dados, que 
o Brasil crescera, e muito. E nós dissemos isso, e pelo 
menos o disse, e na época. Mas nós sabíamos também, e 
dissemos, que o crescimento tem ciclos. E que estávamos 
entrando num ciclo, que era melhor tomar precauções 
do que pura e simplesmente imaginar que em economia 
se havia descoberto o moto-continuo, e que o milagre se
ria eterno. 

E basta ler o PND 2 para não falar no PND 3. B um 
despautério. As metas eram absolutamente irrealistaS; 
visivelmente irrealistas. E todos viam isso, iodos sabiam, 
sentiam, protestavam. E a máquina infernal de autocon 
vencimento _daqueles que não são submetidos à crítica 
direta do voto permitia que essa ilusão vicf:jasse _em to
dos os gabinetes palacioanos e, muitas vezes, nas re
dações dojornais. Aqui não h~ discordância, há lamúria. 
Se o nobre Senador Roberto Campos tivesse dito o que 
disse na época, não só na semana passada aqui, teria aju
dado muito a sairmos desse pesadelo, porque sonho não 
era. 

Quanto à inflação que é outr"o encaminho da gaveta 
dos sonhos - não sei se alguém sonha com a inflação. 
Houve época, talvez, em que se tinha uma idéia, um pou
co singela, de que uma certa dose de inflação seria cm:n
patível com o crescimento. Vez por outra, reponta ames
ma idéia. E dentro de certos níveis, a idéia_é aceitável. O 

· nobre Senador Roberto Campos, se me permite citar, 
porque é interessante a explicação que dá, à página 26, 
explica a situação em que nós nos encontramos: 

"C! que a inflação distorce os preços relativos e 
deforma a estrutura produtiva. Os setores primeira
mente beneficiados pela expansão monetária se hi
pertrofiam. Cria-se uma demanda especulativa que 
se superpõe à demanda normal de reposição e cres
cimento, mas a expansão monetária não pode ser in
definida, sob pena de hiperinflação. Quando a in
flação monetária ces-sa ou regride, esses setores en-
tram em crise. 

Em teoria, os fatores de produção por ele libera
dos poderiam transferir-se para setores deprimidos 
pela inflação, mas voltam a ter oportunidade de 
crescimento". 

Na verdade, no processo aqui descrito pelo Senador 
Roberto Campos, e na separação que ele faz mais adian
te. entre o que se entende pelos efeitos da inflação quan
to aci desemprego_.; um desemprego conjuntural e outr9 
estrutural- há de novo dois raciocínioS-qué se mesClam. 
.t certo que se cria uma demanda especulativa em certas 
circunstâncias. 

Será essa a inflação brasileira de hoje? Em. 63, sim, em 
64, sim. Será isto Qque ocorre hoje? Ou terá mais razão_o 
Senador Roberto Campos, quando noutra parte do seu 
trabalho, referindo-se, também, à inflação, vai mencio
nar como causa da inflação algo um pouco diferente. Vai 
mencionar, às páginas 37, eu creio, qUe não há disputa 
sobre o diagnóstico da causa imedia~a da escalada infla
cionária. to déficit do setor público. A disputa é sobre 
as causas cooperantes mediatas. E aqui S. Ex• menciona 
quais são: os dois -choques de petróleo; a errónea apli
cação_da correção monetária, criando efeito realimenta~ 
dor; a estraté8;ia de ajustamento, através do 81-escimento, 
substitutivo de importações e da manutenção de elevada 
taxa de crescimento, despojada de adequada poupança 
interna. Essa estratégia, que parecia oUsãda, tornou..:se
imprudente quando a recessão mundial se aprofundou. 

Qual das duas? Deve-se essa inflação _ _à pressão da de
manda ou se deve essa inflação_ ao que aqui está dito, ao 
déficit do setor público? Eu_fico com a segunda hipótese. 
Eu fico ccim a segunda hipótese e dep-ois a qualificarei, 
porque ela também é falaciosa. Mas há uma ambivalên-
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cia nos r_ãciocínios ~ o remédiQ proposto para a cura da 
inflação está multo mais baseado na primeira hipótese 
que na segunda, embora, também -e devo ser justo e 
correto; nem justo é: é verdadeiro- o Senador Roberto 
Campos não faria a imprudência de não considerar fun
damental eliminar o déficit do setor público. Não obs
tante, há duas explicações. Eu não creio que estejamos 
diante de: uma inflação de demanda. Não digo isso para 
discutir econom_ia, digo issõ-porque a análise tem efeitO 
ifrfediato sobre o remédio proposto. 
_ _O_rj::médio proposto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
amargo e ele traz consigo, a meu ver, uma nova falácia. 
Por quê'? Porquç_ na análise da questão salarial, aí sim, o 
Senador me permitirá uma leve ponta de ironia, aí, sim, 
ocorreu o triunfo da esperança sobre a experiência. A es
perança de que, cortando os salários, se segurasse a in
flação._ Porque o c~njunto de medidas- esse ''segundo 
matrimôhio" do S_enadot Roberto Campos, com as mes
mas idéias do passado, que é reposto num conjunto de 
m·edídas aqui apresentadas - fere, fere duramente o se
tOr assala_ria_d_o. s~ num dado instante (perdoe.:me, não é 
ironia: é qUase brincadeira) ao ler a referência aa.Slupini
quins, pensei que o Senador fosse Hans Stadem, de re
pente percebi que Hans Staden, de fato, _virara tupini
quim e começara a moquear a carne, como faziam os 
indígenas, nas suas guerras, com os corpos dos guerrei
r.PS: Veõ.Cid6s-,--ó-guerreiro vencido, nõ tex-to dõ Senador, 
-ê a, classe trabalhadora. De novo se moqueia a carne; de 
riOvo Se-eXige unla pOlítica salarial iricompatível com 
aqueles mínimos necessários para que o tecido social não 
se rompa. Por certo o Senador Campos não propôs me
dida concreta, delineou, políticas apenas. Mas ao deli
near, ao insistir na volta da Lei Salarial de 1966 
chãmando-a de mais realista, atribuiu à Lei Salarial de 
1979 um efeito desempregador. Ora, a Lei Salarial de 
1979 veio depo~s de uma inflação jâ galo_pante. Não foi 
ela quem dobrou a inflação, foi porque a inflação dobra
ra que se propôs a Lei Salarial. Depois a inflação se in
tensiffcou, mas já havia o fenômeno desde antes e os líde
res sindicaiS se opuseram à Lei Salarial de 1979. 
Opuseram-se por causa da semestralidade e porque ti
nham medo_ de perder a capacidade de negociação, como 
de fatO perderam, porque os ajustes automáticos dimi
nuiram o ímpeto reivindicante. Mas esse ímpeto reívin
dícante vinha de antes, porque eles estavam submetidos, 
até então, a arrochos, com momentos de certa liberali
zação, mas a arrochos, e protestavam. A Lei veio depois 
das greves de 1978 e 1979. Veio porque os trabalhadores 
consideravam a situ.ação insuportável, veio pai-a corrigir 
distorções. 

-Se houve erros - e talvez tenha havido -esses err_os 
não têm nada a ver com a semestralidade; não foi a Lei 
Salarial que provocou a inflação, porque jâ havia in
flação. Porquejâ havia um desajuste é que se irriag1nõri 
esta Lei, que hoje se considera demasiado benevolente, 
pel~ semestralidade e pelos 10%, e'neste momento desa
ba so_bre ele o Decreto 2.024. Mas não creio·que se possa 
atribuir, nobre Senadof ROberto Campos, a esta Lei um 
-efeito desempregador. Aqui: perdôe-me V.- Ex', 
-confunde-se o ciclo econõmico com a Lei. O que desem-

- prega-não é a Lei. E a relação entre a lei e a crise está por 
sCi deffiOnstrada. Não há 1-elação dire_tá entre a Lei e a 
crise. A Lei já veio nO bojo da crise. A Crise se acelera por 
Outras-razões-. 

Fico com a segUnda ·explicação da inflação, e não com 
a primeira. Ela decorre do déficit do setor público criado 
pela ciranda financeirã.; pelo' encilhamento que vimos 
hoje; pela dívida externa; pela necessidade_de sustentar 

.;Jsjuros altos para obter recursos lá fora. Dai vem o pro
Cesso da crise; não vem do processo salarial. Não há por
que, portanto, imaginar- me parece nã-O adequado -
que foi a Lei Salarial de 79 que teve efeitos desemprega
dores. Aqui há uma inversão. 

-Diz S. Ex• o Sr. SeÕador Roberto Campos que o cami
nho realista para combater o desemprego é diminuir os 
subsídios ao capital e tornar mais atraente e menos one
rosa a contratação da m.ão-de-obra. Supõe-se que mais 
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atraente e menos onerosa significa "salários mais bai
xos". Vale a frase citada por S. Ex~ de Carlos Lacerda:"
Matava imparcialmente" os pobres de fome, os ricos de 
raiva. Tirar o subsídio do capital e, ainda mais, dimüli.1ir 
os salários é matar os pobres de fome, e os ricos de raiva. 

Não. Nós não podemos concordar com essa expli
cação da crise; nós não podemos concordar com essa ex
plicação relativa à questão dos saláriOs. Nem com o re
médio. O remédio proposto é negociação, negociação di
reta entre trabalhadores e operários. Perguntei ao Sena
dor --:e acredito que ele concorde- se estava disposto a 
assumir os ânus de uma lei de greve, ou de aceitar o pro
cesso de greve, não só a lei mas o conjunto das medidas 
existentes "relativas- às greves, dando liberdade aos traba
lh_adores. Eu diria que mesmo assim, na situação brasi
leira, ter-se-ia que ponderar várias vezes sobre como se 
chegar a essa contratação direta entre patrões e emprega
dos. Conheço os Estados .Unidos; também eu tenho algo 
de Hans Staden, não só detupiniquim. Mas não acredito 
que se- posSam tr_anspor instituições existentes lá para 
aqui", sem quets·so-lC:"nha um efeito Social extremamente 
negativo, seffi qUe ISso produza efeitoS bastante desagre
gadores. Por que'? Porque na verdade a reação é o grau 
de organiza_ção_ das classes trabalhadoras ainda muito li
mitada. Não aC;editci _que ao liberar-se pura e simples
mente o processo de negociação se dê um implulso ime
diato à transformação social. Acredito que o efeito (mor
mente no momento de crise, em que hâ desemprego}, se
rã, antes nocivo aos trabalhadores, do que produtivo. 

Não discuto a ideolqgia; discuto a circunstância. Não 
discuto o _objetívo; discuto a transição. Discuto como 
fazer-se uma transformação tomando em consideração o 
interesse real dos_assalaríados. Não podemos, portanto, 
concordar com esta liberalização aparente, que pode ter 
como resultado uma situação desastrada. 

Tampouco podemos concordar- percebo que o meu 
tempo se esgota- com a solução proposta para a ques
tão da semestralidade. Há um argumento apresentado 
pelo Senador. Apresentarei outro. O argumento é de que 
em certos selares produtivo_s, a semestralidade fere a ca
pacidade do investidor, porque o produto só será nego
ciado, só verá o retorno mais tarde. Isso é verdadeiro. 
Pergunto: .e naqueles setores produtivos em que o ciclo é 
rápido'? Estaria o Senador disposto a·-dar aumento ime-

- di ato aos trabalhadoreS? A lógica é-a meSma. Elltão, pfe. 
cisaríamos ter uma transformação bastante mais ampla 
do que, pura e simplesmente, da semestralidade. Co
meçaríamo_s a dividir os setores produtivos, aqueles que 
devem dar aumento toda semana, todo mês, de ano em 
ano, d-e dois em- dciis arioS. E ii6s êhegã.ríamos de novO a 
uma espécie de absurdo, a partir da lógica. Tantas vezes 
a lógica nos leva ao absurdo. E repito de novo o que 
meilcioriei no iníciO a réSpeitb de pensadores ... 

O Sr. Murilo Badar6- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
-'Fé'fnlit'O a -v. -EX( se~ Sf. PréSide-nte-CoiiSeilti~. 

O Sr. _Murilo Badaró - Senador Fernando Henrique 
CardOSO~- v: Ex~- ilo- ínicio do seu formoso discurso 
cobrou do PDS uma palavra a resPêitO da possível idei1-
tificaçào do Partido com o discurso importante aqui pro
ntinciadQpeJo·-Senador-Rciberto Campos. Corifesso a V. 
Ex' que o discurso já pioduziu os seus efeitos benéficos, 
tendq ndo ço_mo resulta9_o_ a presença eminen_!.e de dois 
ilustres debatedores da Oposição, como V. Ex• hoje e, 
ontem, o Senador Roberto Saturnino. A verdade é que 
se--muitos de nóS perfiUiamos aJgumas idéias contidas no 
discurso do Senador Roberto Campos, evidentemente 
por mais ilustre que_ seja o nosso companheiro, ele não é 
a palavra oficial do Partido, nem muitas das suas teses 
são também seguidas pelo Governo, ainda que poSsa ha-.. 
ver identidade em muitos pontos. De forma qU:e, o rumo 
do PDS é esse que está sendo traçado pelo governo, prin
cípalmeitte na palavra de anteontem do Presidente da 
República, quando S. Ex', éstabeleceU uma linha com re
lação à condut_a do Brasil face aos banqueiros interna
cionais. E, apenas para não deixar de fazer uma obser-
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vação ao discurso eminente -e ilustre que V. Ex• pronun
cia nesta tarde, de vez que a réplica ficarã com o Senador 
Roberto Campos (no caso seria a tréplica) que estã pre
sente neste Plenário, eu apenas diria que os homens inte
ligentes como V. Ex•, cometem tambêm equívocos nó ra
ciocínio, ao identificar à matrii dos problemas brasilei

'"";-os apenas no autoritarismo, e, ?-O contestar a afirmação_ 
do Senador Roberto Campos de que a hipertrofia da em
presa pública brasileira também é tida como uma das 
responsáveis por essa crise, eu estou convencido de que 
.um dos fatores maís cerceadores da liberdade de uma 
Nação está exatamente na hipertrofia daS empreSãs 
públícas, -e portanto, no eSüi.tismO crescente, que de certa 
forma acaba por elimínar todas as possibilidades do_ 
gozo e do usO das plenas liberdades de conduta. Minhas_ 
homenagens a V. Ex.•, e meus parabéns pelo excepcional 
pronunciamento que fã.-z nesta tarde. 

a015 
O SR. FERNANIJj) HENRIQUE CARDOSO -

Obrigado a V. Ex• e aProveito também para esclarecer o 
meu ponto de vista, nesta matéria, relativa ao estatismo. 

O que acredito, o que vejo, o que noto, é wna cánfu
são enorme que se faz hoje em dia, a respeito do peso re
lativo das empresas estatais e do setor público em geral. 
Usei outro dia uma expressão, que repíto aqui, há um 
''imbroglio''. Transformaram-se em ~mpresas atividades 
rotineiras d_o Estado, mas não fomos nós, nós nos opuse
mos- isso vem de antes de_69, isto vem de depois de 64 
- atividades que, normalmente, são gastos sociais do 
Estado que devem estar diretamente ligados aos impos
tos, à receita de inipostos, e que são obrigação pública, 
foram travestidas em empresas. Para que? Para assegu
rar vantagens àqueles que nelas trabalham, e muitas ve
zes, atiVidades semelhantes, umas na administração dire
ta e outras na administração indireta, disfaiÇ8.das em 
empresas, geram disparidades salariais imensas. 

Mas, hã wna outra questão, é que essas pseudo-. 
empresas passaram a operar como se fossem empresas 
sem ter os corretivos do mercado, passaram a angariar 
fundos nq exterior, a se endividar com a 63. Por exem_
plo, criaram-se empresas para construir estradas, empre-
sas que depois se endivídaram, e que depois não têm ren
da, porque em uma estrada o pedágio mal dá para sus
tentar aqueles que trabalham burocraticamente ali. Isto 
não tem nada a ver com o setor produtivo estatal, que 
defendo ein alguns casos~ isto tem a ver com o -inchaço 
errado. Errado, mas a minha afirmação aqui é que esse 
inchaço se deveu a uma polítiCa errada que nós combate-
mos, que foi _uma política que privatizou -i)a forma de 
atuação o Estado - não queremos privatizãr o Estado 
- privatizou, dando-o, ou dando setores dele a camadas 
privilegiadas da burocracia e da tecnocracia. Sem dúvida 
alguma, nós sempre nos opusemos a isso. Mas, daí, a 
afirmar-se que em outros setõres, como ila PE
TROBRÂS, existe um inchaço, vai enorme diferença. 

O Sr. MurUo Badar6- V, Ex• desculpe, nle permitiria 
uma nova intervenção? 

O SR. FERNANIJ() HENRIQUE CARDOSO -
PQis não, com prazer. -

O Sr. Murilo Badar6- V. Ex' me fez recordar muito 
a famosa banda de música da UDN. Evidentemente, V. 
Ex• não teffiiuida parecido com os radicais daquela épo
ca, mas ê que investiam Contia o programa desenvolvi
mentista ·do Presidente Kubitschek, exatamente à base 
do raciocínio de que a Nação não tinha suficiente capací
dade para gerar riquezas e dar um passo adiante no seu 
processo de emancipação. Este -comportamento, de certa 
maneira, esteve muito presente na pregãção polítiCa do 
Partido de V. Ex•, talvez antes de ser PMDB e ainda 
quando era MDB. E fico feliz ao identificar, nesta óltima 
afirmação de V. Ex•, uma nova tomada de posiÇ~O~ que 
não ê a mesma do Senador Saturnino, com relação à hi
pertrofia do Estado brasileiro, que avança, de forma ir
remediável, sobre a iniciativa privada e que, de certa ma
neira, reSponde pOr essas irarides dificuldades que- nóS 
estamos vivendo neste momento. 
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O SR. FERNANDo HENRIQUE CARDOSO - O 
Senador- Saiurnino dirá, de viva voz, o que p~nsa a esse
respeito, o que estou criticarido é a transformação em 
pseudo-empresas, de setores da burocracia que foram-in-~ 
centivados assim, a meu ver, por políticas equivocadas 
dO setor financeiro do governo. 

Acredito e gostaria, antes de terminar, de acrescentar 
um dado na minha análise: eu disse aqui que concordava 
em que a déficit público era responsável pela inflação, 
mas eu_ também quero qualificar isso. Em grande parte 
esse défTcit -não -é O déficit das empresas do Estado, as 
empresas serviram de patamar para que aterrizassem ne
las os papagaios emitidos lá fora, -para que nóS pudésse
mos aumentar o nosso endividamento externo. E, de ai

, guma maneira, a politica econômica e financeira condu
ziu essas empresas a uma situação de dificuldade. Não 
foi a empresa em si, foi a política económica.- E parte 
de~se déficit público não é fiscal e, em muitos casos não 
há déficit fiScal, o que há é que essas empresas foram ar
rastadas pelo processo de encilhamento e, numa cadeia 
louca de endividamento crescente _e de especulação fi
nanceira desenfreada, elas foram arrastadas como as em
presas privadas por uma política económico-financeira 
irresponsável. 

É este o meu pensamento. 

O Sr. Severo Gomes- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. FERNAND(> HENRIQUE CARDOSO- Sr. 
Senador Severo Gomes, pois não. 

O Sr. 8eYero Gomes- V. Ex•está no final do seu pro
nunciamento e deixou· de abordar uma questão do dis
curso do Senador Roberto Campos que me parece de 
suma importância, que foi a maneira extremamente du
ra, no tratamento que o Senador Roberto Campos deu- à 
questão dos nacionalistas e à forma extremamente gene
rosa de tratar as multinaciorials~Sabe, V. Ex• como to
dos sabem, que eu fui um dos participantes do movimen
to de 1964 e participante, também, do p-rimeiro goVerno 
da Revolução, do Marechal Castello Branco, tanto 
quanto depois no Ministério do Presidente Geisel. Logo 
em seguida ao Movimento de 1964, em 1965, eu fiz o 
Curso da Escola Superior de Guerra e, lã, fui alertado 
por um·Cofónel da Escola de Engenharia do Exército, 
Coronel Ciro Borges, a respeito da queda dos preços de 
expo-rtação do manganês, paralelamente à elevação dos 
preços do manganês nos mercados internacionaiS. ACha
va o Coronel que havia alguma coisa errada nisso. Daí 
para frente eu procurei acompanhar esse processo e, di
ria que foi um dos elementos informadores das mu
danças que eu procurei no curso da minha vida pública. 
Mas, sinteticamente, essa questão do manganês mostra 
-vamos dizer- um dos aspectos importantes relativos 
às relações comerciais do Brasil, assün como ao do inte
resse estrangeiro no Brasil. Entre 1955, começo da ex
portação de manganês da Serra do Navio e 1963", às ves
peras do Movimento de 1964, a exportação demanganês 
se processou a um preço médio de 36 dólares a tonelada. 
De 1964 a 1973, portanto, o período de desenvolvimento 
da economia internacional sem precedentes na história 
do capitalismo, o crescimento dã produçãO ·siderúrgica, 
o crescimento dos preços de produtos siderúrgicos, o 
manganês foi exportado ao preço médio de 20 dólares e 
80 centavos e se nós fizermos uma pequena correção da 
inflação do dólar vamos encontrar o preço de 17 dólares 
e 30 centavos, quer dizer, bem menos da metade do 
preço pelo qual tinha sido exportado no período anterior 
ao Movimento de 1964. Então, a minha questão é a se
guinte: o que ocorre com esse propalado mercado, o que 
ocorre tom··esse tipo de investiffiento, com eSse tipo áe 
exploração ligada às nossas jazidli.s minerais tanto quan
to, vamos dizer, a uma série de outras questões que po
dem ser colocadas. Será que os dirigentes dessas empre
sas ou dessa empresa, depoiS de 1964, atentaram para o 
fato de que não havendo mais nenhum nacionalista no 
Governo poderiam usar práticas de controle de preços 
que não eram preços de mercado, mas apenas preço-de 
transferêriCii dc_:ssas riquezas. E, mais ainda, transferem 
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as riquezas a preços vis e, depois o que temos de assistir ê 
dizer que esse dinheiro pode voltar sob a forma de pou
panca·externa, tão necessária ao nosso desenvolvimento. 
Ora, Senador Fernando Henrique Cardoso, o Senador 

Roberto Campos que foi Ministro do Planejamento no 
período em que se iniciou a queda dos preços de expor
tação, inclusiv~ empresa que foi privilegiada no setor mi
neral, como se ela tivesse realmente desempenhando um 
papel importante na criação da riqueza nacional, poderá 
um dia brindar-nos com uma explicação desse fenômeno 
à luz: das suas convicções doutrinárias. Aparentemente, 
nesse _como em tahtos outros casos, a mão invisível de 
que nos falou Adam Smith, tem se apresentado no ce· 
nãrio do nosso comércio externo, muito mais como pu
nho de um assaltante. Muito obrigado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço a V. Ex~ o aparte, porque, de fato, era neces
sário complementar as observações que fiz enl nome do 
PMDB, com as considerações relativas a nossa posição 
sobre o nacionalismo. 

Para concluir Sr. Presidente, eu queria que as minhas 
últimas palavras se orientassem para o aspecto relativo 
aQ ·que -chama o Senador Roberto Campos da panacéia 
jurídica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui, também o Sena
<!or __ Roberto Campos apresenta três Soluções, simulta
neamente. Eu fico com uma só. Diz, a certa altura, prefe
rir a eleição indireta à cfireta. Não discuto a questão de 
eleiçãO dii-êta ou indireta, ele aduz alguns argumentos de 
uma estatística ingênua, na·expressão dele, a respeito da 
tendência presidenticida das eleições diretas no Brasil, e 
acrescenta que as eleições indiretas foram mais -estáveis. 
Quero só lembrar uma coisa, nenhum, com exceção do 
último, Presidente ·da República, fez seu sucessor, e lO· 

das as sucessões também foram de crise durante o regime 
militar. 

Prefiro deixar eleição indireta à margem. A solução do 
meu Partido é a eleição direta do Presidente da Repúbli
ca. E o Senador Roberto Campos dá a razão, e a razão é 
simples. Diz ele que não se deve somar à frustração eco
nómica, uma frustração psicológica e política. A econô~ 
mica é visível. A psi~lógica, quem duvida hoje da per
plexidade que o País está'? Por que somarmos essa frus
tração política? A Cláusula de prudência do Senador 
Roberto Campos encontrou o momento adequado; é 
agora. I! agora que nós necessitamos da eleição dir6ta do 
Presidente da República, é agora o momento adequado 
para uma transformação que vai ferir a furido a questão 
do Poder. Mesmo um colégio eleitoral restabelecido na 
sua representatividade, faço justiça ão Senador Roberto 
Caffipos;rneSJno esse Colégio, que poderia até eventual
mente dar a maioria, na forma que está proposto pelo 
Senador CamPos, ao meti Partido, não nos serve. Porque 
nós não queremos ganhar eleições, nós queremos ajudar 
a construir um Brasil mais estável e melhor para o seu 
povo. É o momento da eleição direta. Esta não é uma pa
nacéia jurisdicista. f uma necessidade política evidente, 
sentida em todo lado, e no exato momento em que, e rea
fifillo a tese, o meu Partido pede, exige que em nome de 
uma tentativa de impedir a ruptura do social, se rompa 
com as negociações do Fundo, tal como elas são feitas, 
neste mesmo momento, ao proclamar esta ruptura, que 
se proclame também que o Presidente serâ eleito pelo po
vo. Acredito que com esses dois remédios, se restabelece
rã, ou se começará a restabelecer a confiança, que não 
vai curar por si só o País. O caminho é longo, a inflação 
terá de ser debelada, não duvido. Teremos que· adotar 
medidas de austeridade, não duvido. Mas, esta austeri
dade há de ser repartida. 

Saúdo, no texto do Senador Campos, a tentativã de ai~ 
guma justiça social. Ao penalizar muito os salários, por
que ele vê por aí a solução maior da questão inflacio
nária, não deixou de fazer a ressalva, de que os lucros 
dos Bancos devem ser também mexidos. Com essa res
salva, e invertendo a ênfase, eu diria que havendo eleição 
-direta, e havendo uma atitude firme do Governo Brasi
leiro, para permitir uma avenida de maior segurança no 
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futuro do País, não tenho dúvida nenhuma que nós po
deremos sair da crise em que estamos. Agradeço a V. Ex• 
e aos Srs. Senadores pela paciência de me ouvirem. 
(Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR .. 
GABRIEL HERMES NA SESSÃO DE 15/6/83 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA, Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas um registro. Tive oportunidade, digo uma fe
liz oportunidade, de acompanhar o Ministro da Saúde 
em sua viagem ao meu Estado e à Re_g:ião Amazônica, 
quando S. Ex• levava o seu entusiasmo, e a sua palavra 
de ordem e sua obs_ervação_ para a campanha nacional 
contra a pólio. 

Vi o entusiasmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da
queles que participam dessa campanha, e os resultados 
estão sendo, como jã o foram anteriormente, tão auspi
ciosos, nesta hora em que nós enfrentamos tantos 
problemas, alguns desconcertantes, dificeis como os liga
dos às nossas finanças. É interessante registrar nesta 
Casa que uma campanha, feita com o entusiasmo do 
povo brasileiro, despertado por uma necessidade, a de se 
corrigir um dos males que causavam profundos sofri
mentos à sociedade brasileira, acentuadamente às 
crianças, que ê a pólio, tenha conseguido o êxito que vem 
atingindo. 

A campanha movimentou não apenas aqueles assala
riados, os auxiliares, os mêdicos, os técnicos, o Ministro 
da Saúde mas toda a comunidade brasileira: as famílias, 
as escolas, os clubes, as associações, todos os segmentos 
da sociedade, e o que ê, mais admirável, Sr. Presidente, 
aquela gente espalhada pelos mais distantes pedaços des
te imenso Pais, pelos rios longínquos da Amazónia, difi
ceis de alcançar o interior esquecido de regiões do No r-
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deste, enfim, por todas as nossas fronteiras do Norte, 
Sul, Leste e Oeste. E, o que verificamos, Sr. Presidente, é 
que em um mesmo dia que era necessârio, chegava ova
cinador, chegava a criança trazida pela mãe, trazida de 
qualquer forma em canoas, em embarcações, em auto
móveis, dentro da cidade, formando filas, e isso resultou 
na satisfação de.. ter a notfcia de que, atê este moffiento, 
cerca de quase 18- milhões de crianças já foram vacinadas 
nesta etapa que ocorreu no último d!a li de junho e mais 
ainda foram atendidas. 

O extraoi'dináiío, Sr. Presidente, ê que no mesmo 
período, no ano passado, ao final dos dias de vacinação, 
verificava-se que haviam sido vacinadas 19 milhões e 563 
mil crianças. Este ano, tudo indica nós ultrapassaremos 
esse número, assim- conseguindo uma verdadeira e gran
de vitória do Governo brasileiro, do Ministêrio da Saú
de, tão bem dirigido nesta çampanha, por todos aqueles 
que no Ministério e em qualquer lugar do Brasil, dela 
participaram. Lembro, ainda, no mesmo mês, agosto do 
ano passado, chegávamos a 20 milhões e 68-7 crianças va
cinadas. Este ano, tudo indica, alcançaremos os mesmos 
resultados ou mais. Não era justo, Sr. Presidente, assim, 
que não se deixasse ouvir mais uma voz, aqui, de reco
nhecimento, a todos os que dentro_do Ministêrio da Saú
de, e a todos aqueles brasileiros, professores, dirigentes 
de associações de classe, dirigentes de todos os clubes, 
pessoas que espontaneamente se ofereceram e colabora
ram para que o Brasil dê tanqi.lilidade às suas cri_anças, 

-às mães, aos pais, à Nação. 
Sr. Presidente, eram numerosos os atingidos pela po

liomielite, doença tão terrível, tão danosa e que tanta se
qUela deixa nas criãnçàs, entristecendo os pais e toda a 
coletividade. De 1975 a 198-0 houve um pequeno declí
nio, mas foi a partir de 198-1, e agora 1982 e 1983, que 
sentimos estar praticamente erradicado esse mal no Bra
sil. 

Assim, Sr. Presidente, como disse, é um registro, um 
registm e um agradecimento a toc:tos quantos colabora-
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ram nesta campanha e as nossas felicitações ao Minis
têrio da Saúde e ao seu responsãvel o operoso Ministro 
W aldyr Arcoverde. 

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

ATO DO PRESiDENTE N• 81, DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
bUições que lhe conferem os. artigos 52, iteril 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n<~ 2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resolução n<~ 130 de 1980; resolve dispensar a senhora 
Linda Alba Outra Brunelli, do emprego de Assessor Téc
nico, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço, a partir de 18 de maio do corrente ano. 

Senado Federal; 15 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 82, DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe confere~ os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de comPetência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n<~ 2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resolução n'~ 130, de 1980, resolve autorizar a contra
tação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo d~ Garantia por Tempo de Serviço 
de Edison Guilherme H~ubert, para o emprego de Asses
sor Técriico, com -o salário menSal equivalente ao venci
mento do cargo DAS-3, a partir de 18 de maio de 1983, 
c-om lotação e exercício no Gabinete do Senador Octãvio 
Cardoso. 

Senado Federal, IS.de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente do Senado Federal. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 97• SESSÃO, EM 
17 DE JUNHO DE 1983 

I. l-ABERTURA 

!.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Offcio do Governador do 
Estado do Pará 

- N9 290(83, encaminhando in
formações daquele Governo com o 
objetivo de instruir o Ofício i111 

Sj\1 /82, pelo qual aquele Estado 
solicita autorização do Senado 
para alienar terras de sua proprie-
dade, localizadas no Município de 
Moju. 

1.2.2- Ofícios do Sr. 1~'~ 

Secretário da Câmara dos Deputa .. 
dos 

Encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos dos seguintes pro
jetas: 

- Projeto de Leí da Câmara n9 
8! /83 {n'i' 73 I /79, na Casa de o ri~_ 
gem), que dâ oova redação ao§ 3.,.-

do art. 670 da Consolidação das 
Leís do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n'>' 5.452, de 19 de maio 
de !943. 

--Projeto de Lei da Câmara n'>' 
82/83 (n? !.8!0/79, na Casa de ori
gem), que isenta a incidência do 
Imposto de Renda os proventos da 
aposentadoria ou reforma. 

1.2.3 - Par(!cefes encaminhados 
ã Mesa 

1.2.4 - Leitura de projetos 

- Projetode Lei do Senado nY 
LSI/83, de autoria do Sr. Senador 
Pedro Simon, que dá nova redação 
ao artigo 9Y do Decreto nY 88.371, 
de 7 de junho de 1983, que dispõe 
sobre o reajustamento das presM 
tações dos mutuários do Sistema 
Financeiro de Habitação, ~ dá ouM 
tras providências. 

- Projeto de L~í dq Senado nY 
152/83, de autoria do Sr. Senador 
Itamar F_ranco, qúe Concede apoM 

_ ser:tf!'doria espec_i_~~~$ que tenham 

sofrido restrições ao livre exercício 
de atívidade profissional em decor~ 
rência dos Atas lnstítucíonais, 
complementares e legislação corre~ 
ta ta. 

1.2.5- DiscufSO dõEXPêdferite 

SENADOR ALOYSIO CHA
VES- Ação global do GETAT, 
tlo Araguaia-Tocantins. 

!.3- ORDEM DO OÚi. 

-::- P~oje_t~ ~e.Lei da Câ!?·ah n<? 
49/77 ("n9 395 (75, nã Cas~a-de o riM 
gem), que altera a redação da letra 
.. a" Qo artigo 39 da Lei n~> 4.769, de 
9 de setembro de 1965, que dispõe 
sobre o exerCício _d~_ profissão de 
Técilico de Administração. Aprova
do o prosseguimento de sua tr_ami~ 
tação. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 
!46(78 (n' 243/75, na Cása de ori: 
ge-m), que dispõe s-obre as profis
Sões de distribuição e de vendedor 
de. jornais e revistas. Rejeitado o 
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SÁBADO, 18 DE JUNHO DE !983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Nilo Coe~ 
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguite 

DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n~' 2.017, de 11 de 
março de 1983, que "df~põe sobre a renúncia, pela 
União ao domínio direto de áreas situadas no Municí
pio. de Guarufhos, Estado de SãO Paulo, necessários à 
ampliação da Base Aérea e à implantação do Aero
porto de Guarulhos". 

Artigo único. Ê aprovado o texto d_o Decreto-lei n~> 
2.017, de II de março de 1983, que "díspõe sobre are
núncia, pela União aq_dmpfnio direto de áreas situadas 
no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, ne
cessãrios à ampliação da Base Aérea e à -inl.plantação do 
Aeroporto de Guarulhos'~. 

Senado Federal, 17 de junho de 1983. - Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição; e eu, Nilo 
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o se
guite 

DECRETO LEGISLATIVO No ,14, DE 1983 

Aprova o texto do Anexo IV (Seguros) ao Convê
nio sobre Transporte Internacional Terrestre, adota
do pela X Reunião de Ministros de Obras Públicas e 
Transportes dos Países do Cone Sul, realizada em 
Brasília, no período de 13 a 17 de outubro de 1980. 

Art. I~' É aprovado o_ texto do Anexo IV (Seguros) 
ao Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, 
adotado pela X Reunião de M ínistros· de Obras Públicas 
e Transportes dos Países do Cone Sul, realizada em 
BrasOia, no período de 13 a 17 de outubro de 1980,-com 
as seguites alterações: 

I -nos arts. 2~> e 79 do texto, o termo "fronteiras" fica 
substituído por "divisas"; 

II -no art. 2~" do mesmo texto, ftca eliminada a ex
pressão "em conceito''. 

Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação, 

Senado F~deral, 17 de junho de 1983. -Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 
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prosseguimento de sua tramitação. 
Ao Arquivo. 

gos na Secretaria do Tribunal Fe
deral de Recursos, e dâ outras pro
vidênciãs. AproVado, em I~" turno. 

SENADOR LOUR!VAL BAP
TISTA - Necrológio do crítico de 
arte e historiador Clarival do Pra
do Valladares. - Projeto_ de Resolução n'~ 

71/83, que autoriza o Governo do 
Estado da Bahia a elevar em CrS 
747.290.796,00, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À 
ComisSão de Redação. 

1.4- DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 1.5- DESIGNAÇÃO DA OR

DEM DO. DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. SENADOR MARCO MAC!EL 

- Pro_blemática nordestina. 2- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSÕES ANTE

SIJN!JJ).OR ITAMAR FRANCO . RIOREs --Projeto d_e Resolução n'1 
72/83, que autoriza o Estado do 
Rio Grande do Norte a elevar em 
Cr$ 34.279 .000,00, o montante de 
sua dívida consolidad_a. Aprovado. 
À Comissão de Redação. 

- Falecimento do Professor 
Osório da Rocha Diniz. Processo 
sucessório do Presidente João Fi
gueiredo. 

-Do Sr: Roberto Càmpos, pro
feridos nas sessões de 15 e 16-6-83. 

3-MESA DIRETORA 
SENADOR GASTXO 

4- LIDERES E VICE
UDERES D.E PARTIDOS - Projeto de Lei da Câmara n~' 

141/82 (n• 6.756/82, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação 
e transformação de cargos~ empre-

MVLLER- Apelo em prol da li
beração de verbas para o funcion
me_n_to do Hospital Escola Júlio 
MUller, em Mato Grosso. 

5- Composição das Comissões 
Permanentes 

CONVI':NIO SOBRE TRANSPORTE 
INTERNACIONAL TERRESTRE 

ANEXO IV 

Seguros 

Art. 19 A obrigação para as empresas que realiza
rem viagens internacionais, prevista no art. 15, se faz ex
tensiva aos proprietários ou motoristas dos veículos des
tinados ao transporte não retribuído de cargas, porém 
limitaildo-a à responsabilidade civil por lesões, morte ou 
danos a terceiros não transportados. 

Art. 29 A autoridade de controle de fronteirã.S de 
cada país signatário autorizará as transferênciã.S dos prê
mios dos seguros e dos pagamentos em conceito de inde
nizações por sinistros e despesas, em cumprimento do 
previsto no art. 15 do Convênio. 

Art. 39 Os países signatários se obrigam a intercam
biar informações -referentes às nonnas- vigentes ou às que 
venham a ser ditadas no futuro, sobre a responsabilidade 
civil e os seguros aos que se refere o presente Convênio, 
bem com? às disposições impositivas ou de outro cará
ter, que gravem os prêmios cobrados por conta dos segu
radores que assumam a responsabilidade pelos riscos no 
exterior, como também àqueles gravames com respeito 
aos quais as mencionadas_ operações estarão isentas. 
Com esta firialidade, as nonnas de aplicação tenderão a 
favorecer o desenvolvimento da atividade de seguros de 
transPorte internacional e evitar a dupla imposiÇão. 

Art. 41' Para a apresentação à autoridade de contro
le, os seguradores que assumam a cobertura fornecerão a 
seus representantes nos outros países signatários, forrou~ 
lários de certificados de cobertura, com os seguintes da
dos: nome e endereço do segurador, numeração correla
tiva, nome e endereço-da empresa de transporte, indivi
dualização e características do veículo, período de cober
tura, risco cobeÍ'to, importânciaS segU.i'ãdas, lugar e data 
de emissão, nome e endereço do representante e assina
tura do mesmo. 

Art. 59 Os países concordam em que as importân
cias mínimas a serem atingidas pelas coberturas outorga
das, de acordo com o presente Convênio, são as seguites: 

a) Responsabilidade civil para com terceiros não 
transportados: US$ 15,000.00 por Pessoa, USS 15,000.00 
por bens e US$ 80,000:00 por Ocorrênda (catáStrofe). 

b) Responsabilidade civil para com os passageiros: 
US$ 15,000.00 por pessoa e USS 200,000.00 por ocorrên
cia (catástrofe); bagagem: USS 250.00 por pessoa e USS 
5,000.00 por ocorrência (catástrofe). 

c) Responsabilidade civil pela carga: não inferior- a 
50% do valor CIF declarado para a contratação do segu
ro. Mínimo: US.S 20,000.00. 

Todos os valores expressados em dólares serão atuali
zados anualmente, em função da variação do valor do 
dólar no mercado internacional. 

Art. 61' Serão válidos os seguros por responsabilida
de civil extra-contratual cobertos pelas empresas segura
doras do país de origem, desde que tenha acordos com 
empresas seguradoras no pais ou países onde transitem 
os segurados, para a liquidação e pagamento dos sinis
tros, de completa conformidade com as leis desses países. 

Art. 71' Com a finalidade de instrumentar os artigos 
que antecedem, serão promovidos convênios entre enti
dades seguradoras ou resseguradoras, com a devida in-

__ _tervenção e conseqüente regulamentação pelos organis
mos de controle de seguros de cada país, e entre as auto
ridades competentes de transporte e controle de frontei
ras. 

Art. 89 Nos termos do Art. 15, entende-se por .. em
presa" toda pessoa física ou jurídica que efetue viagens 
internacionais remuneradas. 

Art. 99 A obrigação preVisia no primeiro parágrafo 
do Art. 15 do Convênio, com respeito à cobertura dares
ponsabilidade civil para com terceiros, inclui os riscos de 
mortes, lesões ou danos. 

SENAD!} FED!CRAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e_eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo 11 seguinte 

RESOLUÇÃO No 288, DE I983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operaçã.o 
de crédito no valor de Cr$ 1.153.986.270,80 (um bi· 
Jhão, cento e- cinqüe-nta e- três milhões, novecentos e 
oitenta e seis mil, duzentos e setenta cruzeiros e oiten· 
ta centavos). 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Rio Grande, Es
tado do Rio Gl-ande-do Sul, nos termos do art:29 daRe
solução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crêdito no va
lor de Cr$ l.J53.986.270,80 (um bilhão, cento e cinqUen
ta e três milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzen
tos e ~etenta crl,!zeiros e oitenta centavos), corresponden
tes a 583.880 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC _de Cri 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis 
cruz~iros e quarenta e um centavos), vigente em ju
lhof82,junto à Caixa Econôrrfica Estadual do Rio Gran
de sul, esta na qUalidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação- BNH, dentro do Programa de 

Junho de I983 

Complementação Urbana - CURA, destinada à exe
cução íntegrada de obras referentes a projetas específicos 
de Sistema Viário, Esgotos Pluviais, Iluminação Pública,· 
Saúde e Educação e Recreação e Lazer, naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

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

Senado Federal, 16 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
presidente, promulgo a seguite 

RESOLUÇÃO N• 289, DE I983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Terenos, Esta
do de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 3.352.000,00 (três milhões, 
tre-zentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros). 

Art. )9 1:. a Prefeitura Municipal de Terenos, Esta
do de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 daRe
solução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crêdito nova
lor Cr$ 3.352.000,00 (três milhões, trezentos e conqílenta 
e dois mil cruzeiros), junto à C3.ix3. Econômica federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construção 
de uma unidade sanitária na localidade de Colônia No
va, naquele Município, Obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 17 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que O Senado-Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, fneiso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguite 

RESOLUÇÃO N• 290, DE I983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito na valor de CrS 39.015.006,19 (tinta e nove 
milhões, quinze mll, seis cruze-iros e dezenove centa
vos). 

ArL J9 É a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 21' da 
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operações de crêdito no 
valor global de Cr$ 39.015.006,19 (tinta e nove milhões, 
quinze ma.- seiS cruzeiros e dezenove centavos), corres
pondentes a 16.266,08 ORTN, considerad_o o valor no
minai da ORTN de Cri 2.398,55 (dois mil, trezentos e 
noventa e oito cruzeiros e cinqUenta e cinco centavos), 

-vigente em outubrof82, junto à Caixa Económica Fede-
ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,- destinadas à 
aquisição de equipamentos para coleta de lix:o e cons
trução de unidade escolar de 19 grau na Vila Marcelino, 
zona rural daquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2'? ESta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 17 de junho de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 
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Ata da 97• Sessão, 
em 17 de junho de 1983 

I• Sessão Legislativa Orclinâria, _ 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Nilo coelho, 
Passos Pôrto e Lomanto Júnior. 

ÀS J4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS~SENA.f)ORES: 

Aloysio Chaves- Hélio QU.eirOs- Alexandre Costa 
- Alberto Silva - João Lobo - Almir Pinto - José 
Lins- Virgílio Tãvora - Humberto Lucena - Marco 
Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- Louri
val Baptista- Passos Pôrto- J1,1tahy Magalh_ães- Lo
manto Júnior- José Ignãcio -Itamar Franco- Alfre
do Campos - Benedito Ferreira - Mauro Borges -
Gastão Müller- José Fragelli- Affonso Camargo
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre
sença acusa o comParecimento de 25 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nosS"os trabalhos. 
O Sr. !~'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Oficio do Governador do Estado do Pará 

N' 290/83, de 13 do corrente, encaminhando infor
mações daquele Govei'no em _atei1dimento à solicitação 
feita pela Comissão de Legislação_Social, formulada com 
o objetivo de instruir o Oficio n"' S/17, de 1982, pelo qual 
aquele Estado solicita autorização do Senado para alie
nar terras de sua propriedade, localizadas no Município 
de Moju. 

(À Comissão de Legislação SQcial.) 

O FI CIOS 

D~ Sr. !~'-Secretário da Câmara dos D~tados encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes pro
jetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 81, DE 1983 
(N9.731f79, ~a Casa de origem) ' 

Dá nova redação ao § 31' do art. 670 da Consoli
daçi.~ das Leis do Trabalho, apronda pelo Decreto-
lei n"' 5.452, de J9 de maio de 1943. . 

O Congresso Nacional decreta,: 

Art. i~' o-§ 311 do art. 670 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, -de }9 

de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redãção: 

"Art. 670. .. ..... , ....... , .............. .. 
§ I• ................................... .. 
§ 2• .................................... .. 
§ 311 Para nomeação do advogado, o Presidente 

do Tribunal Regional do Trabalho encaminhará ao 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho enca
minhará ao Presidente da República lista tríplice de 
advogados no efetiVo exe!CfCiõ Qa profissão, elabo~ 

rada pela seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, da sede do Tribunal, ouvida a Associação 
dos Advogados Trabalhaistas, onde houver." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. _ 

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

LEGISLAÇÀO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS--LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n\' 5.452, 
de 11' de maio de 1943) 

TITULO VIII 

Da Justiça do Trabalho 

CAPITULO IV 

Dos Tribunais Regionais do Trabalho 

SEÇÃO I 

Da Composição e do Funcionamento 

Art. 670. Os Tribunais Regionais das 1' e 2~ Regiões 
compor-se-ão de onze juízes togados, vitalícios,_e de seis 
juízes classistas, temporários; os da 3• e 4• Regiões, de 
oito_ juízes togados, vitalícios, e de quatro classistas, tem
porários; os da 5• e 6' Regiões, de sete juízes togados, e 
de dois çlassistas, temporários; os da 7' e-~' Regiões, de 
seis jufzes togadoS, vitalícios, e de dois classistas, tempo
ráriOs, todos nomeados pelo Presidente da República. 

§ l"' Vetado. 
_§ 2"' Nos Tribu_nais Regionais constituídos de seis_ou 

maisjufzes togados, e menos de onze, um deles serâ esco
lhido dentre advogados, um dentre membros do Minis
téiio Público da União junto à Justiça do Trabalho e os 
demais dentre juizes do Trabalho Presidentes de Junta 
da respectiva Região, na forma prevista no parágrafo an-
terior. · 

§ 311 Vetado. 
§ 4"' Os juízes_ ~lassistas referidos neste artigO repre

sentarão paritariamente, empregadores e empregados. 
§ 511 Haverá um suplente para cada Juiz classista. 
§ 6~ Os Tribunais Regionais, no respectivo regímen~ 

to interno, dispofão sobre a substituição de seus juízes, 
observados, na convocação de juízes inferiores, os cri~ 
téríos de livre escolha e antigUidade, alternadamente. 

§ 79 Dentre os seus juízes togados, os Tribunais Re~ 
gionais elegerão-- os re~pectivos Presidente e Vice
Presidente, assim con;~.o os Presidentes de Turmas, onde 
as houver. · - -

§ 8"' Os Tribunais Regionais da 1' e 2• Regiões 
dividir-se-ão em Turmas, facultada essa divisão aos 
constituídos de, pelo menos, doze juízes. Cada turma se 
comporá de três juízes togados e dois classistas, um re
presentante dos empregados e outro dos empregadores. 

{Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 82, DE 1983 
(N'i' i.Sl0/79,' na Casa de origem) · 

Isenta da incidência do Imposto de Renda os pro
- - vent~. da aposentadoria ou ref~rma. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Ficam isentoS da incidência do Imposto de 
Renda os proventos da aposentadoria ou reforma. 

Art. 21' Esta Lei entra em Vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.642, DE 7 DE DEZEMBRO DE 
1978 

Altera a legislação do imposto de renda das pes
soas ffslcas. 

Art. 15. Os proventos de inatividade pagos em de
corrência de aposentadoria, transferência para a reserva 
remunerada ou reforma, por pessoa jurídica de direito 
público, até o valor de Cr$ 180.000,00 (cento e oiteil.ta 
mil cruzeiros) anuais, -não serãO incluídos como rendi
mentos tributáveis na declaração de contribuinte que te
nha 65 (sessenta e cincofanos de idade ou mais, ao tér-

- mino do ano-base. co~~pondente. 
Parágrafo único. A parcela que exceder o valor pr; 

visto neste artíB:o entrará no cômputo do rendimento 
bruto .. classificável na Cédula "C". 

(Às COmisslJi!s de Legislação Social, de Seniço 
Público Civil e de Finanças.) 

PARECERES 

PARECER N• 577, DE 1983 
da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 66, d~ 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Re~olução n' 66, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de PiraPCira (MG) a elevar em Cr$ 218.094.000,00 
(duzentos e dezoito milhÕes, noventa e quatro mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 17 de junho de 1983. -Joio 
L9bo - Presidente - Alberto Silva - Relator - Alfre
do Campos. 

ANEXO AO PARECER N• 577, DE 1983 

fleda~âo liDai dO Pr_Ojeto de" Re5oluçio nt 66, 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 1983 

Auto-1za a Prefeitura Municipal de Pirapora, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi
to no valor de CrS 218.094.000,00 (duzentos e dezoito 
milhões, noventa e quatro mil cruzeiros). 

O Senado Fe9eral resolve: 

Art. 11' É a Prefeitura Muncipal de Pirapora, Estado 
ae Mfnas GC:fáis, noS.tefmoS do art. 2"' da Resolução ti9 
93, de 11 de OUtJ.!bro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operações de crédito no' valor global de 
Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões, noventa 
e -quatro mil cruzeiros}, correspondentes a 150.000 
UPCs; considerando o valor nominal da UPC_ de CrS 
1.453,96 (um mil, quatrocentos_e cinquenta e três cruzei·_ 
ros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82, 

. j_Únto à Caixa_ Econôffi!ca \do Estado· de Minas Qeraist 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, º-estinada à construção de 
500 (quinhentas) unidades habitacionais de interesse so
cial e execução das obras de infra-estrutura urbana ne-
cessárias, naquele Município, obedecidas as condições 
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admitid-as pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor- mi data de
sua publicação. 

PARECER N' 578, DE 1983 
da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 67, de 
1983. 

Relator: Senador Alfredo Campos 

A Comissão apreserita a redação final do Projeto de 
Resolução n"' 67, de 1983, que-autoriza a Prefeitura Mu
níCij:tal de Ataléia (MGTa-e!evar em CrS 70.691.880,00 
(setenta milhões, seiscentos e noverita e um mil, oitocen~ 
tos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

Sala das Comissões, 17 de junho de 1983, - João 
Lobo - Presidente - Alfredo Campos - Relator - Al

.berto Silva. 

ANEXO AO PARECER N' 578, DE 1983 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n9 67, de 
1983. 

Faço saber que o SenadQ Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' • DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ataléia, Esta~ 
do de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões, seis
centos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta cruzei~ 
ros). 

O Senado Fedral resolve: 

Art. I~> h a Prefeitura Municíp-al de Ataléia, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução n~' 
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operações de crédito no valor global de 
Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões, seiscentos e noventa 
e um mil, oitocentos e oitenta cruzeiros), corresponden
tes a 42.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC 
de Cri 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cru
zeiros e quatorze centavos), vigente ein abrilj82, junto à 
Caixa Econômica do_ Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro -do Banco Nacional da 
Habitação- BNH, destinadas à construção de 120 (cen
to e vinte)_unidades habitacionais de in"tereSse social e 
execução das obras de infra-estrutura urbana neces
sárias, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. -

PARECER N9 579, DE 1983 

Da Comissão de Redaçào 

Redacão Final do Projeto de Resolução nl' 68, de 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 

A ComiSsão apreserita a redação -rrnal do .PrQjeto de 
Resolução nl' 68, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Barra do Rocha (BA) a_ elevar em Cr$ 
36.406.475,24 (trinta e seis mllhões, quatrocentos e· seiS 
mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e Vinte e 
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quatro centavo_s) o montante de sua dívida consolidada 
_jnterna. 

Sala das Comissões, 17 de junho de 1983.- João Lo-
_)}o, Presidente- Alberto Sl_lva, Relator- Alfredo Cam
pos. 

ANEXO AO PARECER N' 579, DE 1983 

Redação final do projeto de Resolução n~' 68, de 
1983. 

FaçO Siber que o Senado Federal aprovoú., nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' • DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Ro
cha, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 36.406.475,24 (trinta e seis milhões, 
quatrocentos e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco 
cruzeiros e vinte e quatro centavos). 

O Senado Fedeial resolve; 

ArL I~> :ta PrefeÚ.ura Municipal de Barra do Rocha, 
Estado da Bahia, nos termos do art. 2'l' da Resolução n9 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
36.406.475,24 (trinta e seis milhões, quatrocentos e seis 
mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e vinte e 
-quatro centavos), correspondentes a 16.241 ORTN, con
siderado o valor nominal da ORTN de CrS 2.241,64 
(dois mil, duzentos e quarenta e um cruzeiros e sessenta e 
quatro ceiitaVOs), vigente em setembro(82,junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socai! ~ _FAS, 
destinada à construção de um Mercado Público, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N' 580, DE 1983 
Da Comissão de Reaação 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 
4, de 1979 (n~ 1/79, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Alfredo Campos 

A ComisSão apresenta a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n~" 4, de l979-(n9 lf79, na Câmara 
dos Deputados), que ratifica o texto da Convenção sobre 
a Proibição ao-Uso Mílhar ou Hostil de Técnicas de Mo
dificação Ambiental, assinado pelo Governo Brasileiro 
em Nova Iorque, em 9 de novembro de 1977. 

Sala das Comissões, 17 de junho de 1983.·-João Lo~ 
bo, Presidente - Alfredo Campos, Relator - Alberto 
Silva. 

ANEXO AO ~PARECER N' 580, DE 1983 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nQ 

4, de 1979 (n<) 1/79, 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 da Conven~ão sobre a Pr9i~ição do 
Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificação 
Ambiental, assinado pelo Governo Brasileiro em 
No,·a Iorque, em 9 de novembro de 1977. 

O Congresso Nacional de_creta: 

_Art. 11' É aprovado o texto da Convenção sobre 
Proibição do Uso Militar ou Hostit de Técnicas de Mo-

Junho de 1983 

dificação Ambiental, assinado pelo Governo Brasileiro 
em Nova' Iorque, em 9 de novembro de 1977. 

Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em vigor- na 
data de sua publicação. 

PARECERES N's 581, 582 E 583, DE 1983 
PARECER N'l' 581, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
158, de 198_2 (n"' 313/82, na origem) do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprova~ão do Se~ 
nado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a contratar 
opera~ão de crédito no valor de Cr$ 669.:559.790,90 
(seiscentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e 
cinqüenta e nove mil, setecentos e noventa cruzeiros e 
noventa centavos). 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Com a Mensagem nl' 158/82, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de São Paulo_ (SP), que 
objetivã contratar, junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

Característica da operação: 
A- Valor: Cr$ 669.559.790,90 (correspondente 

.~397.803,98 ORTN de Cr$ 1.683,14 em abril/82); 

B- Prazos: 
1 -de carência: 24 meses; 
2- de amortização: 120 meses; 

C - Encargos: 
1 -juros de: 6% a.a.; 
2- correção- monetária: 80% do fndice~e va

riação trimestral da ORTN; 

O-Garantia: 
vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (lCM); 

E- Destinação dos recursos: 
construção de escolas municipais de educação in

fantil. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favo
ravelmente -ao pedido por julgã-lo técnico e financeira
mente viâvel, não devendo os seus encargos gerar maio
res pressões na execução orçamentária dos próximos 
exercícios. 

De outra parte, o empreendimento, a ser finaciado 
pela operação de crédito objeto da autorização, se en
quadra nas diretrizes e normas da legislação que discipli
na a matéria e visa atender uma demada insatisfeita da 
educação no setor infantiL 

Ass~m, conclulmos pelo acolhimento da mensagem 
nos termos dQ seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 75, DE 1983. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo 
(SP) a elevar em Cr$ 669.559.790,90 (seiscentos e 
sessenta e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e nove 
mil setecentos e noventa mil, setecentos e noventa cru
zeiros e no,·enta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna . 

O Senado Federal resolve: 

Artigo 1~> Ê a Prefeitura Municipal de São Paulo 
(SP), nos termos do art. 2~> da Resolução n~" 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar 
o mohtante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
669559".79lf,90{sefscentos e·sessent? e nove milhões, qui
nhentos e cinqUenta e nove mil, setecentos e noventa cru~ 
zeiros e noventa ~ntavos), correspondentes a 397.803,98

1
_ 
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ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
l.683,14, vigente em abril de 1982, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa_ 
Económica Federal, mediante a utilização de rOOursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinado ao financiamento das obras de construção de 
escolas municipais de educação "infantil, naquela Capital, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Artigo 2<? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala de_Comíssões, IS de setembro de 1982.- Bernar
dino Ferreira, Presidente eventual - Luiz Cavalcante, 
Relator.- Benedito Viana- Lenoir Vargas-José Lins 
- Lomanto Júnior. 

PARECERES N•s 582 e 583, DE 1983. 

Sobre o Projeto de Resolucão n<? 75, de 1983, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo (SP) a elevar em CR$ 
669.559.790.90 (seiscentos e sessenta e nove milhões, 
quinhentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e noven
ta cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna"· 

PARECER N• 582, DE 1983 
Da Comissão de Constituicão e Justiça 

Relatara: Senadora Dulce Braga. 

O presenfe Projeto de Res_oluçào, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
parecer sobre a Mensagem n9 158/82, do Senhor Presi
dente da República, autoriza á Prefeitura Municipal de 
São Paulo (SP) a contratar emprêstimo no valor de CRS 
669.559.790,90 (seiscentos e sessenta e nove_m.ilhões, qui
nhentos e cinqUenta e nove mil setecentos e noventa cru
zeiros e noventa centavos) destinaâõ a financiar a cõn
trução de escolas municipais de educação infantil. 

O pedido foi formulado nos tennos d_o preceituado no 
art. 2'i' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicando, por conseguinte, a não observância dos limi
tes fixados no art. 29_da Resolução n~_62, de 1975, tam
bém do Senado Federal._ 

Assim, verifica-se que a propoSiçãO-fõi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis f es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982.- Aloy
sio Chaves, Presidente.- Dulce Braga, Relator.- Ber
nardino Viana - Leite Chaves_- Almir Pinto- Affon!;o 
Camargo- Aderbal Jurema - José Lins- José Fra
gelli. 

PARECER N• 583, DE 1983. 
Da Comissão de Municipios 

Relator: Senador José lgnácio 

A matéria sob a nossa apreciação, eiri tela objetiva au
torizar a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), nos te
mos do que estabelece o art. 29 da Resolução n'i' 93, de 
1976, do Sena-do Federal, a contratar operação de crédi
to no valor de CrS 669.559,790,90 (seisCentos e sessenta e 
nove milhões, quinhentos e cinqUenta e nove mil, sete
centos e noventa cruzeiros e noventa centavos) destinada 
a financiar a cOnstrução de escolas municipais de edu
cação infantil, naquele Município. 

A proposição mereceu a acolhida da ComiSsão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme aos câ
nones legais pertine-nteS-aõ assunto. 

Nos aspectos que completem a este Órgão Técnico 
examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
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temos do proposto pela Comissão de Economia da· Casa, 
vez que a operação de ~rêdito a ser autorizada beneficia
rã· as faixas populaCionais mais carentes do Munic::ípio 
em questão. 

Sala da Comissão, 16 de junho de 1983.- Passos Por
to Presidente.- José lgnácio Relator.- Eunice Michi
les- Carlos Lyra- Benedito Ferreira- Lomanto Ju

. nior - Almir Pinto - João Lobo- Juthy Magalhães .. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido vai à publicaçãQ. 

Sobr_e a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 

l'i'-Secretário. 

São _ _lidos ps seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 151, DE 1983 

Dá nova redação ao Artigo 99, do Decreto n9 
88.371, de 7 de junho de 1983, que dispõe sobre o rea
justamento das prestações dos mutuários do Sistema 
Financeiro de Habitação e d3. ·outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ('i' O Art. 9'i' do Decreto n<? 88.371, de7 de junho 
de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9'i' Fica criado grupo de trabalho com
posto por representantes da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da Repúbfica, Ministério do 
Interior, MinistériO da Fazenda, da Associação Bra
sileira de Entidades de Crêdito Imobiliãiio e: Pou
pança - ABECIP e da Ass_ociação dos Mutuários 
do Sistema Fin_anceiro d~ Habitação - MÚTUA, 
com a finalidade de examinar as repercussões futu
ras do presente -Decreto sobre o Sist~ma Financeiro 
da Habitação e sobre o orçamento familiar dos mu
tuários e Propor, no praZo de 180 (cento e oitenta) 
dias, as medidas adicionais julgadas neces.sárias." 

Art. 2'i' Esta Lei ~ntrará em vigor na data de sua 
publicação, 

Art. 3'i' Revogam-se as disposiÇõeS em contrári__o. -

Justificação 

A-simples leitura do art. 9_~, do Decreto n'i' 88.371, de 7 
de junho de 1983, revelª, para assombro de todos os bra
sileiros, que o governo desconhece quais serão as reper
cussões do presente Decreto sobre o Sistema Financeiro 
de Habitação e que, o governo demonstra total insensibi
lidade para com o orçamento familiar dos mutuários; já 
que o grupo de trabalho instituído pelo citado Decreto 
inclui somente representantes do governo e da Asso-

- dação__ Brasileira de Entidades de Crêdito Imobiliário e 
Poupança- ABECIP. Ou seja, somente representantes 
dos credores, a parte mais forte econômica e politica
_:n!ente e nem sequer l?encion_a os devedores. 

ta própria 1ma"gem- do descalabrO administrativo que· 
impera no país. É da mais alta justiça possibilitar a parti
cipação dos mutuários no Grupo de Trabalho, através 
da__MÜTUA- AssoC_iaçào dos Mutuários do Sistema 
Financeiro de Habitação, já que se o Governo desconhe
ce as repercussões do decreto em questão, os mutuários 
sonhec;~rn de sobra. os d~nos~ que _o me~mo acarretará 
sobre os seus minguados salários e sobre o seu já depau

-perado nível de vida. A MÚTUA contribuirá definitiva
mente para os trabalhos do Grupo e esclarecerá ao go
verno - jã que ele" alega desconhecer que os mutuáriOS 
dQ _S_FH _sç ~ocontram à beira do dç_sespero, mesmo antes 
que o- referido Decreto produza seus nefastos efeitos. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1983.- Pedro Simon. 
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DECRETO N• 88.371, DE 7 DE JUNHO OE 1983 

Dispõe sobre o reajustamento das prestações dos 
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e dá 
outras providências. 

·Art. 9'i' Fica críado ·grupo de trabalho interministe
rial, composto po_r r~12resentantes da Secretaria de Plane
jamento da -Presidéncia da· República, Ministério do In
terior e Ministêrio da Fazenda, com a participação de re
presentante da Associação Brasileira de Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança- ABECIP, com a fina
lidade de examinar as repercussões futuras do presente 
Decreto sobre o Sistema Financeiro de Habitação e pro
por, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas adicionais 
julgadas necessárias. 

(ÃS c_ omissões de Constituição e Justiça e de Ser
~·iço Públicp Civil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 152, DE 1983 

Concede aposentadoria especial aos que tenham so
frido restrição ao livre exercício de atividade profis
sional em decorrência dos Atos Institucionais Com
plementares e legislação correlata. 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo 19 Os Militares da Força Aérea Brasileira, 
aeronautas e aeroviãrios impossibititados de obter a con
cessão de licença de vôo, a revalidação do certificado de 
habilitação ou qUe tenham sofrido qualquer outra res
trição ao livre exercício da atividade profissional em vir
tude de terem sido atingidos p~r atas instituC-ionais, 
corÍiplementares ou legislação correlata, ficam habilita
dos a requerer aposentadoria especial na forma da pre
Sente Lei. 

Parágrafo ún_iCo. 1:: permitida a acumulação dos pro
ventos da reforma militar com a aposentadoria de que 
trata a presente Lei. 

. Artigo 29 Coritai--.s:e~a em dobro o período de traba
lho efetivairiente exercido entre 19 de junho de 1964 e a 

_entrada em vigor da Portaria do Ministério da Aeronáu
tica n<? 77-A/GM-5, de 3 de_ maio d"e 1979, que revogou 
as normas internas sigilosas dispondo sobre "concessão 
de licenças e revalidação de certificados de habilitação". 

Artigo 39- o-vator_da aposentadoria serã, em todos 
os casos e independentemente do montante das contri
~uiçõ_es efetuadas; ae trinta vezes O maior salário míni
mOvigente- riO -País~ -

Artigo 49 Os interessados requererão diretamente à 
instituição previdenciãria a que estejam vinculados os 
beneficiaS decorrentes desta Lei. 

~rtigo 5'i' As despesas decorrentes da aplicação des
ta L,ei correrão à conta das dotações do Orçamento De
ra_[ da União _para o corrente ex:ercício. 

Artigo 6"' O P"oder Executivo regulamentarã esta Lei 
no prazo de 15 (quinze) dias. 

Artigo 7'i' São revogadas as disposições em con
tráriO.-

Justificação 

Chega ao nosso conhecimento que portarias internas 
de caráter sigiloso, no âmbito do Ministêrio da Aeronãu
tica, vedaram, a partir de 19-6-64, a •• ... concessão de li
ce-nça de vôo.LL (bem como) ... a-revalidação de certifiCa
dos de habilitação" a todos os .militares integranteS da 

·- FAB, aeronautas e aeroviários ...... atingidos por atos 
institucionais oq complementares· ... ". Como se sabe, 
sem _estes do_cumentos torna-se imPossível exercer a pro-
fissão, quer no Brasil, quer no exterior. · 
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Os referidoS a toS, hoje íellzni.ente -extirpados do con
texto interno por força da Emenda Constitucional n~ II, 
de 1978, produziram efeitos desastrosos ao longo dos 
anos. A odiosa restrição feita ·aos -profissionais da 
aviação levou-os a procurar subsistência para si e seus 
familiares em atividaÇe para a qual não estavam prepa
rados. Quando, após quinze anos, o atual Ministro da 
Aeronáutica resolvi::u "revogar as portarias sigilosas n~' 
50/GM-5, de 19 de junho de:_ 1964, que "dispõe sobre 
concessã.o de licenças e.revalidação de certificados d_e ha
bilítação e de nl' S/285-GM-5, de 19 de setembro de l9b6~ 
que suspende a concessão de licenças e a revalidação de 
certificados de habilitação", os atingidos encontravam~ 
se inapelavelmente impossibilitados de voltar à antiga 
profissão, quer pelo avançado .da idade, quer pela falta 
de condição técnicó~profíssional em decorrência do lo-n~ 
go tempo de afastamento da ati vidade. 

Os documentos anexados à inici_ativa retratam o. dra~ 
ma vivido pelas vítimas destas ocorrências. 

O presente projeto de lei visa compensar uma iniqüi
dade concedendo reparação pecuniária correspondente 
ao que fariãm jus os atingidos caso tivessem podido de
sempenhar normalmente a profissão. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1983.- lt&Ot!R Fran-
co. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

PORTARIA No 77-A/GM-5, DE 3 DE MAIO DE 1979 

Revoga as Portarias n9 S/50-GM-5~ de 19 de junho 
de 1964 e 8~285/GM-5, de ]9 de setembro de 1966. 

O Ministro de Estado de Negócios da Aeronáutica, 
tendo em vista o disposto da Emenda Co"nstitucionã.Lde 
n' 11, de 13 de outubro de 1978, resolve: 

Art. 1'>' Revogar as Portarias sigilosas n'>' S/50/GM-
5, de 19 de junho de I 964, que dispõe sobre "concessão 
de licenças e revalidação de certificados de habilitação", 
e de n'>' S/285-GM-5, de I'>' de setembro de 1966, que 
"suspeiiOe ã -cofl"Ces:Sãó" de 1ic~riÇas e ã. revalidação de cer
tificados _de habilitação''. 

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação a) Tenente~ Brigadeiro-do-Ar Déllo Jardim de 
Matos, Ministro da Aeronáutica. 

PORTARIA MINISTERIAL RESERVADA 
No S-50-GM-5 DE \9 DE JUNHO DE \966-

O Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, 
considerando as razões apresentadas pela Diretoria de 
Aeronáutica Civil, resolve: 

Suspender, até ulterior deliberação: 
I. As concessões de licenças previstas na Portaria n'>' 

869-A-HM-5, de 29 de agosto de 1963, a todos os milita· 
res transferidos para a reserva por força do Ato lrrstitu
cional de 9 de abril de 1964. 

2. As revalidações de certificil.dos de habilitação, 
também previstos na portaria acima Citada, a todos os 
aeronautas e aeroviários penalizados pelo referido ato. 
a) Major-Brigadeiro-do_-Ar Nelson Freire Lavanere Wan
derlcy, Ministro da Aeronáutica. 

PORTARIA MINISTERIAL RESERVADA 
No S-285-GM-5 DE to DE SETEMBRO DE 1966 

Suspende a concessão de licen~as e revalidação de 
certificados de habilitação. 

O Ministro de Estado dos Negócios da -AeiOriâlitic_a, 
considerando as razões apresentadas pela Diretoria da
Aeronáutica Civil, resolve suspender, até ulterior delibe
ração: 

1. As concessões de licenças previstaS hã Portaria nY 
869-A-GM-5, de 29 de agosto de 1963, a todos os milita
res atingidos por-ãtOs iifStituCioha"iS ou complementares. 
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2. As revalidações de certificados de habilitação, 
também previstas na portaria acima citada, a todos os 
aeronautas e aeroviârios penalizados pelos referidos 
atas. 

A presente portaria substituiu a _de__n'>' S-50-GM-5, de 
19 de junho de 1964, e entra em vigor na data de sua 
publicação. a) Eduardo Gomes, Ministro da Aeronáuti~ 
ca. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O AUTOR 
DO PROJETO EM SUA JUSTIFICAÇÃO 

J omal do Brasil 

CÉU DE AMANHECER 

Em política não há incompatibilidade entre discrição e 
eficiência. O Ministro da Aeronáutica vem desempe
nhando, com elevado senso de oportunidade, não obs
tarlte sem- i:tlarde, um trabalho eminentemente politico 
que resulta na correta aplicação das diretrizes presiden
ciais em sua.esfera de ação. E: um exemplo a ser seguido, 
a capacidade de dS:r conseqüência prática ao espirita da 
abertura em medidas que alcançaram ampla acolhida ria 
opinião pública. 

Com a revogação da portaria que vedava a presença 
de militares punidos pelo arbítrio em dependências da 
Aeronáutica, o Brigadeiro Délio Jardim de Matos trans
formou, 10 dias antes, as festividades do Dia da Aviação 
'de Caça numa explosão Oe júbilo pela reaproximação de 
velhos companheiros. Começou ali, na comunhão de ca
maradagem, o fim de uma discriminação que, apesar de 
declarada transitória, prevaleceu por 14 anos, sem a pos
sibilidade de revisão pela Justiça. 

Pelo levantamento da proibição- do acesso a áreas mili
tares, o país toma agora conhecimento de outra medida 
conseqüente àquela: também sem maior alarde, no co~ 
meço -do mês, o Ministro da Aeronáutica pôs fim a uma 
iniqüidade incompatível com os sentimentos Qrasileiros. 

--- Revogou as portarias que suspendiam a concessão ou a 
revalidação de habilitação a pilotos militares, aeronautas 
e aeroViários punidos por ataS de arbítrio desde 1961. 

Tanto tempo decorrido, por certo muitos deles não 
mais poderão voltar. pelo peso da idade ou por terem ido 
para "outro trabalho, às atiVidades de piloto; mas a medi
da tem o efeito de uma reparação profissional mesmo 
tardia. Nada podia ser mais contrário à índole brasileira 
que a proibição de exercer a profissão em caráter comer
cial ou particular, por motivos políticos. A iriiijflidade 
decorre de_ uma visão estreita do critério militar que con
sidera a aviação civil atividade relacionada com o con
ceito de segurança nacional, pela qual o aviador íntegra 
a reserva de segunda classe. 

Ainda bem que a longa noite de intolerância chega ao 
fifi. Medidas como essas que o Brigadeiro Délio Jardim 
de Matos acaba de tomar, em perfeita consonância com 
um sentinlento de- abertura demoCrãtlca, constituem a 
aplicação política de uma correção de rumo que nada 
mais ê: que jUstiça. Do ponto de vista político, é in-esfimâ~ 
vt!I inveStimento numa noVa confianÇa nacional, q~e a 
sociedade quer ver materializar-se em atas. Tanto mais 
que exercidos com um profundo sentido huffialto, por
tanto capazes de dispensar os orname9-tos da retórica 
porque falam direto aos sentimentos da cidadania. 

(Às -COmisshes de Constituição e Justiça, de Segu
rança Nacional, de Legislação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os p-rojetas li~ 
dos serão publicados e remetidos -às comissões compe
tentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Aloysio Cha

ves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:-
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-A imprensa de meu Estado estampou, dias atrás, amplo 
noticiãrio informando sobre a visita que uma comitiva 
de Deputados Federais e Estaduais, integrantes de diver
_sos partidos de oposição, da ala denominada Bloco Par
lamentar da Amazônia, fez ao Sul do Pará, mais: precisa~ 
mente à região do Distrito de São Geraldo do Araguaia, 
com o propósito de ali investigarem a atuação do órgão 
fundiário da União, responsável pela execução da políti
ca de regularização de terras, no caso o GETAT. 

Trata-se, na verdade, de uma segunda visita, porquan
to em data bem recente a imprensa teria noticiado a rea
lizaçãO de uma outra visita, cujos resultados positivos 
nós, do Estado do Pará, desconhecemos. 

Ao analisar a composição do chamado Bloc_o_ Parla
mentar da Amazônia, verifica-Se nitidamente o carâter 
político-ideológico que se pretende emprestar a essa 
nova visita, até mesmo porque a maioria de seus inte
grantes, pelas suas origens, não têm nenhuma vinculação 
_com os problemas específicos da região. 

QUantO aos fatos objetO da investigação, tomando por 
base as referências constantes do notici"ârio, qual seja, o 
de que o GETAT pretende partilhar lotes de 100 ha com 
o objetivo de atender a maior número de colonos, é es~ 
tranho que se pretenda obstiuir esse objetivo, uma vez 
que se reivindica o partilhamento da propriedade rural 
em faVor do maio-r número· de famílias. 

Nesse particular, é importante considerar, a prevalecer 
como verdadeiras as justificativas expostas, que o GE
TAT se assim o proceder não estará, em absoluto, infrin
gindo disposições constantes do Estatuto da Terra: -
instituto amplamente argüido em defesa dos direitos do_s 
trabalhadores rurais -, porque em conformidade com 
os preceitos do artigo 4'>', incisos II e 111, do citado Esta
tuto da Terra, o módulo rural que caracteriza a proprieK 
dade familiar para a região, está fixado em 35 hectares 
para culturas temporárias, mais comumente conhecido 
como cultura _de subsistência e que enseja a poSsibilidade 
de assegurar ao beneficiário da terra condições para seu 
progresso social e económico, uma vez explorada racio
nalmente de acordo com os princípios e objetivos doEs
tatuto àa Terra. 

Procurando me valer de subsídios recentes, portanto 
bastante atualizados, informo aos nobres membros desta 
Casa que, ein média, um agricultor, utilizando-se da 
força de trabalho de sua família, explora em torno de 
três hectares por ano na região, o que na verdade garante 
a esse mesmo agricultor a exploração, em regime de ro
tação de cultura, de apenas quinze hectares num tempo 
de cinco anos, perido em que as áreas: inicialmente traba~ 
Ihadas estarão inteiramente recuperadas para replantio 
(período de pousio). 

Quanto ao quadro fundiário da região de São Geraldo 
d_o Araguaia, é bastante gratificante informar que no 
curto período de pouco mais de vinte meses de atividades 
do GETAT na região, mais de mil assentamentos de 
agricultores estão sendo realizados e mais de três mil 
títulos dc;::finitivos de domínio jã foram expedidos, bene
ficiando igual número de agricultores que, até então, não 
detinham o domínio_ da terra. Desapropriou-se airida 
cerca de 141 mil hectares da área denominada Fundação 
Brasil Central para distribuição a agricultores, de con
formidade com os critérios de justiça social. 

A demonstração inequívoca do esforço do Governo 
Federal em procurar oferecer àquela população melho
res Condições -de vida estã materializada nas diversas 
obras públicas de caráter social que o Governo vem im· 
plantando na região, merecendo destaque - a cons
trução da estrada ligando Vila Nova a São Domingos 
(OP-02), numa extensão de 52 quilômetros, com revesti
mento primário, e a recuperação e conservação da estra
da São Geraldo do Araguaia a Itaipavas, numa extensão 
de 88 quilômetros, além de mais de uma centena de qui
lêmetros de estradas vicinais. Vale ressaltar também a 
importância para a população de São Geraldo do Ara
guaia a construção, pelo GETAT, de uma Unidade Mis
ta de Saú_de na sede do referido Distrito, onde se realiza 
inclusive pequenas cirurgias, tendo esta Unidade mais de 
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vinte leitos. Ação de atendimentos médico-;odontol6gico 
já assistiU-maiS de 60 mil casoS, iriclusive com exame la
boratorial e distribuição gratuita de medicamentos à po
pulação carente atendida. ConstrUiu o GETAT cerca de 
16 escolas, em pontos estratégícos1 a miiíoría no meio ru
ral, e também um prédio destinado ao Posto de S_erviço 
da COBAL, em pleno funcionamento, para venda de 
produtos de sua linha de comercialização, e dando-se 
preferência para aquisição de produtos agrícolas produ
zidos a nível local. Regularizou-se, mediante doação, a 
ârea urbana da sede do DiStrito de São Geraldo do Ara
guaia, o que enseja- condições para titulação, pelo Mu
nicípio, dos lotes urbanos aos seus reais ocupantes, de 
acordo com seus Planos Diretores de Desenvolvimento 
Urbano e iegislaçào aplicável. 

Os investimentoS públicos, geradores de emprego e, 
em decorrência, da elevação das condições sociais na 
área do Distrito de São Geraldo do A_raguaia, são da orN 
dem de CrS 1,5 bilhão, não computados, neste montante, 
os gastos realizados com a demarcação e titulação de terN 
ras, o que elevaria esse valor para cifras superiores a 2,5 
bilhões, o que representa, em termos comparativos, O 
orçamento da Prefeitura MuniciJ?al de Belém. 

O exemplo mais marcante dessa transformação, de
corrente da aplicação dos recursos públicos, é: que a sede 
do Dístrito- de São Geraldo do Araguaia, de um simples 
aglomerado de casas existentes à margem do rio AraN 
guaia, com uma população em 1980 inferior a mil habiN 
tantes, hoje se encontra com uma população superior a 
cinco mil habita.nt~. representando portanto um índice 
de crescimento da ordem de 500%. 

VerificaNse, assim, qUe as condições sociais da popuN 
lação tem demonstrado acentuadas melhorias, quer pela 
elevação do nível de renda, quer pelos benefícios de 
infraNestrutura física e de saúde pública que vem receN 
bendo do Go!lerno Federal. 

Na parte fundiária hã que se atentar para a decisão to
mada pelo Governo Federal, ao expedir o Decreto de 
Desapropriação da Gleba Fundação Brªsil Central, com 
área aproximada de 141 mil hectares, que permitirá are
gularização de mais de mil famílias de agricultore.s, que 
ali já foram assentados e que já tiveram oU estão tendo 
suas áreas demarcadas, obedecendo-os os princípios da 
justa distribuição da terra, sob a forma de propriedade 
familiar, conforme estabelece o Estatuto da Terra. 

Argumentam os opositores que a ação do GovernO 
tem favorecido aos grandes empresários, as multinacio
nais; é estranho que não apresentem, no entanto nenhu
ma indicação concreta dessas medidas. Aqui posso asse
gurar, com a autoridade e o conhecimento dos fatos, de 
quem dirigiu o Estado do Pará, que as grandes proprieN 
dades existentes na região, os grandes latifúndios, rema
nescem todos eles de vendas de terras feitas pelos Gover
nos que antecederam a 1964, inclusive pelo seu re
membramento natural, e que todas as medidas restritivas 
ao surgimento de grandes propriedades e a aquisição-de 
terras por estrangeiros têm origem na legislação promul
gada após a Revolução de Marçof64, cujo exemplo 
maior é o próprio EstatutO da Terra, cõtnplementado 
por Leis do campo do direito agrário, tais coiiiO: 
4.947 f.66, 5.709/71, 6.383/76, entre outros. 

A acão global do GETAT, no AtaguaiajToçantins,. 
região bastante carente, abrangendo cerca de 45 milhões 
de hectares, tem sido presente e marcante, conforme de
monstram os números a seguir indicados: 

-demarcação de 28 mil lotes, correspondente a uma 
área de 3,5 milhões 

-expedição de 26 mil títulos definitivos de domínio 
-realização de lO mil assentamentos de agricultores 
-desapropriação de 337 mil hectares de. terras 
- construção de mais de 700 km de estradas 
-construção efou equipamento de 15 Unidades de 

Saúde 
-construção ejou reforritã de mais de 200 salas de 

aula 
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:..:.... regularização de mais de 30 Núcleos Urbanos, in
clusive de cidades importantes como Açaitândia, Roo
don do Pará, e outras 

--: a~endimento médico-o~ontológico, inclusive labo
rato.rial e distribuição gratuita de medicamentos à popu
lação carente, a ma_is de 600 mil caSos. 

Presentemente, o G ETA T estã imPlantando o Projeto 
de Colonização Carajãs II e III, destinado ao assenta· 
mento .dl 4 mil famílias de colonos, com investimentos 
públicos da ordem de Cr$ 5 bilhões, ensejando a possibi
lidade, uma vez entrando em processo de produção, de 
oferecer alimentos à força de trabalho empenhada nos 
Projetas minerais do Programa Grande Carajás. 

As ações realizadas. _pelo Poder Público na região de
vem ser merecedoras de avaliação justa, desprovida de 
caráter político-ideológico, mas sim voltada para o bem 
comum de uma população até: então marginalizada do 
processo de desenvolvimento do País e que hoje sente o 
apoio que lhe tem sido dado pelo Governo na busca de 
melhores condições de. vida das famílias ali radicadas e 
que têm dado sua parcela de contribuição para a cons
trução de um Brasil melhor para todos os brasileiros. 

Portanto, reafinno q~e a movimentação, a que ora me 
reporto, foi meramente política, mediante o engajamen
to de lideranças estranhas à área e do recrutamento de 
humildes trabalhadores rurais que sequer têm noção dos 
objetivos maiOies ~ que se ptopõe eSsa movimentação. 

No momento em que tanto se critica o GQverno, exi
gitido aUsteridade nos gastos públicos e questionando a 
a"fllicação desses recursos, é estranhável que a própria 
oposição se disponha a aplicar recursos em visitas dessa 
espécie, os ·quais, se revertidos em beneficio da popu
lação, poderiam talvez propiciar condições de maior e 
melhor apoio às famílias do baixo-Araguaia. 

Sr. Presidente, além dessas considerações, desejo enfa
tinr os diferentes contratos que foram, no dia 31 de 
maio último, assinadOs em São João do Araguaia. S. Ex• 
o Sr. MinistrO Danilo Venturini, Ministro Extraordi
nário para AssuntoS Fur: diãrios, e ·s. Ex• a MiniStra 
Esther de Figueiredo Ferraz deslocaram-se até São João 
do Araguaia, coin o apoio ainda do Ministério da Saúd.e 
e do MiniStério do Interior, e foram assinados convêriios 
da ordem dé doze bilhões e meio de cruzeiros, para bene
ficjar a região sul e sudeste do Pará, região oeste do Ma
ranhão e norte de Goiãs, no setor de infra-estrutura físi
ca, de escolas, de postos de sai.1de, de estradas, melhora
mentos que vão modificar a fisíonomia social dessa re
gião, conforme a mim declarou expresSamente e de ma
neira pública o Governador do Estado de Goiãs, o Sr. 
Iris Rezende. Esse progranla do Ministério Extraordi
nário para Assuntos Fundiários abrange a aplicação, no 
prazo de um ano, de um total de trinta e um bilhões de 
cruzeiros; ainda, portanto, dezoito e meio bilhões a se
rem aplicados nessa região, o que mostra de maneira ca
bal a atençã·o do Governo Federal para com os proble
mas dessa ârea. 

Na ocasião dessa visita, em que tive a h~nra de acom
panhar o Mifiistro Venturini, também estiveram presen
tes-altas autoridades, como o Governador de Goiás, o 
Governador do .Estado do Pará, Secretários de Estado e 

-Oütros técnicos que rtConhecei"am, publicamente, a im
portância e a éontribuição excepcional da obra que reali
za o Governo Federal naquela região. 

Era o registro que eu desejava fazer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mârio Maia- Euni

ce Michiles- Fábio Lucena- Gabríei Hermes- João 
Castelo - Helvfdio Nunes- Martins Filho-· Luiz Ca
valcante- João Calmon- Roberto Saturnino- Ama
ral Furlan - Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESID!'NTE (Nilo Coelho)- Está finda a 
Hora do Expediente. 
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Passa-se à 

ORD!lM IJ9 D!A 

Antes de dar ínfcio à Ordem do Dia a Presidência es
clarece ao PlenáriO que, conforme o art. 368, §§ I"' e 2'1 do 
Regimento Interno, quanto aos itens 1 e 2, serâ objeto de 
deliberação pelos Srs. Senadores o prosseguimento ou 
não da tramitação da matêria. 

Se o Plenário aprovar o prosseguimento da trami
tação, ·o projeto continuará em seu andamento nonnal, 
abrindo-se às comissões, quando for o caso, o prazo de 
trinta dias, em conjunto, para a apresentação de parece
res de que a matêria dependa. Findo este prazo, a propo
siçãO Será incluída em Ordem do Dia, com ou sem pare
cer, segUindo, daí por diante, sua tramitação· normal. 

Se, ao contrário, o Plenário rejeitar o prosseguimento 
da tramitação do projeto sob exame, será o mesmo enca
minhado ao Arquivo, em caráter definitivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 1: 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N•49, DE 1977 
(Nt 395/75, na Casa de origem) 

Altera a redação da letra "a" do Artigo 3t da Lei 
n'l 4.769, de 9 de setembro de 1,965, que dispõe sobre 
o exercício da prcdissão de Técnico de Adminis-
tração. 

Andamento: 28-6-77..:.... Lido em plenário e deS
pachado à Comissão de Educação e Cultura. 

Dependendo de parecer da Comissão a que foi 
distribuído. 

Os Srs. Senadores que aprovaJ:ll o prosseguimento da 
tramitação do projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovado. 

A Presidência encaminhará o projeto à COmissão de 
Educação e Cultura, de cujo parecer "depende a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N? 146, DE 
1978 

(N9 243/75, na _Casa de origem) 

Dispõe sobr€a"s profissões de distribuidor e de 
vendedor de jornais e revistas. 
-Andamento: lt>-12-78- Lido em plenário e des

pachado à Comissão de Legislação Social. 
20-9-79 - Aprovado na Comissão de Legisção 

Social parecer solicitando seja ouvida preliminar
mente ã. Comissão de Constituição e Justiça. 

28-ll-79 - Aprovado na Comissão de Consti· 
tuição e Justiça parecer pela constitucionalidade e 
juridicidade e, no mêrito, favorável, com emenda 
que apresenta de n"' 1-CCJ, 

19-6-80- Aprovado na Comissão de Legislação 
Social parecer solicitando audiência junto ao Minis
tério do Trabalho. 

6-5~82 - Aprovado na Comissão de Legislação 
Social (ouvido o Ministério do Trabalho), parecer 
favorável, com voto vencido, em separado do sena
dor Lenoir Vargas e votq vel;l.cido do Senador. Moa
cyr Dalla. 

24-5..S2 - Lidos em plenário os pareceres n"'s 
347-CCJ e 348-:C.LS. ficou augardando inclusão em 
ordme do dia. 

Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da 
tramitaçã·o do projeto queiram pennanecer sentados. 
(Pausa.) Rejeitado. 

A·ffiatéria vai ao A'"qúívo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 71, DE 1983 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n' 71, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
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Economia co"nio conclusão de seu Parecer n~> 555, de 
1983), que aUtOriza- o. Governo do Estado da Bahia 
a elevar em Cr$ 747.290.796,00 (setecentos e quaM 
renta e sete milhões, duzentos e noventa mil, sete
centos e noventa e seis cruzeiros) o mon!ªntes de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 556, de 1983, 
da Comiss_ão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pa~:~Sa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são •. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria Vai à ComissãO de_Redação. 

É o seguinte o projeto a-prOVado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 71, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Babia, a elevar 
em Cr$ 747.290.796,00 (setecentos e quarenta e sete 
milhões, duzentos e noventa mil, setecentos e noventa 
e seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolida· 
da interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I 'i' é o Go-VeriiO-do Estado da Bahia, J10S_t~r:

mos do art. 2'i' da Resolução _n'i' 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montan
te de sua dívida consolida interna em Cr$ 747.290.796,00 
(setecentos e quarenta e sete milhões, du~ntos e_nov~ntª 
mil, setecentos e noventa e seis cruzeiros), cOrrespOnden
te a 398.901,87 ORTN, de Cr$ 1.873,37 cada, vigente em 
junho/82, a fim de que possa contratar um er::npréstimo 
de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, me
diante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - F AS, destinado ã construção e 
equipamento de noventa complexos policiais de pequeno 
porte, naquela Unidade Federativa, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4: 

Discussão, em tUrno úilJco, do Projeto de Resp
Iução n~ 72, de 1983 (apresentado pela COmissão de 
Economia como-conclusão de seu Parecer n~ 557, de 
1983}, que autoriza o Estado do Rio Grande do 
Norte a elevar em Cr$ 34.279.000,00 (trinta e quatro 
milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob nY 558, de 1983, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto em separado, do Se
nador Martins Filho. 

Em discussão o projeto. (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 vaí à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

OlÃRIO DQ CONGR!::SSO NACIONAL (Seçãó II) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 72, DE 1983 

Autoriza o Estado do Rio Gra-nde do Norte a elevar 
em Cr$ 34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, du
zentos e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida conSolidada interna. 

O Senado_ Federal resolve: 
Art. I~' É o Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte:nOs t~rmos -do.~rt. 2~' da Resofução-~~ 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar 
çm_Çr$_ 34~[9.000,00 {triJ!ta e quatro milhões, duzentos 
e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim dC que possa contratar um 
emprêsiírilo de igua!Valor, junto à Caix_a Econômica Fe
deral, esta na qualidade de agente finaflceirõ do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado 

-a-0 ree{jÜipaineiiro dã. Polícia Civif do Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

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

--usR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 5: 

Discussão, em primeiro turno; do Projeto de Lei 
da Câmara_n\' 141, de 1982 (n,., 6.756/82, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a criação e transformação 
de cargos e empregos na Secretaria do Tribunal Fe
deral de Recursos, e dá outras providências, tend6 

PARECERES. sob nos 384 e 385, de 1983, das 
Comissões: 

-de Serviço Público Civil, favorável; e 
-de Finanças. favorãvel, cOm Võto vencido dos 

Senadores Amaral Peixoto e Roberto Campos. 

A matéria constou da Ordem do Dia de lS __ de_maio úl
timo, tendo a discussão adiada, a requerimento do Sena
dor Virgílio Távora, para a presente sessão. 

- - Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerra

da a discussão. 
Nos termos do inciso II do art. 322 do _Regimento In

terno, depende, para sua aprovação, do voto favorável 
-da maioria absoluta da composição da Casa. 

Tendo havido, entretanto, ac_ordo entre as Lideranças, 
a matéria será submetida ao Plenário pelo process_o sim· 
bólico. 
~-Em votação. 

os- Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausà.) 

Aprovado. 
Aprovado o projeto, em primeíi'o turno, e decorrido o 

-inCerstício de 48 horas previsto no art. 108, § 3\', da Cons
tituição, -ã. matéria serâ incluída em Ordem do Dia, para 
apreciação em segundo turno. 

t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 141, DE 1982 
(N'" 6.756/82, na origem) 

Dispõe sobre a criação e transformação de cargos 
e empregos na Secretaria do Tribunal Federal de Re
cursos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacio~al decreta: 

Art. I Y Ficam Criados no Quadro Permanente da Se
cre1aria do Tribunal Federal de Recu_rs~s, no Grupo
Direção e Assessorámento SuperiofeS,-~Côdigo TFR
DAS-100, os seguintes cargOs de provimento em comis-
São: - -

I- na Categoria Assessoramento Superior, TFR
DAS-102: 27 (vinte e sete) de Assessor de MinistrO, Có
digo TFR·DAS-102.3; 

n'-na Categoria Direção Superior, TFR-DAS-101: 
2 (dois) de Diretor de Subsecretaria, Código TFR-DAS-
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10_1,_2_;_5~ {cinqüentae nove) de Djretor de Divisão, Cósi
go TFR·DAS·lOI.l. 

Art. 2'i' FíCani--criàdos no Quadro e Tabela Perma
nentes da Secretaria do Tribu_nal Federal_de Recursos os 
s.eguintes cargos e empregos: 
I- no Grupo-Atividades de Apoio Judiciàrio, TFR

AJ-020: -20 (vii1te) de Técnico Judiciãrio;-TFR-AJ-021; 
45 (Quarenta e Cinç_o) de AUxiliar -JudiCíário, TFR=-Ar--
022; 15 (quinze) de Taquígrafo Judicíãrio, -TFR~AJ-023; 
20 (Vinte) de Agente de Segurança Judiciária, TFR-AJ-
025; 
II- no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, 

TFR-LT·NS-900; 2 (dois) de Psicólogo, TFR-LT-NS-
907; 2 (dois) de Assistente Social, TFR-LT-NS-930;_ ~ 
(cinco) de Bibliotecário, TFR-"LT~NS-932; · 

III- no Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, 
TFR--Lt-N\1-1000:--34 (trinta e quatro) diAuxmar-ope: 
racional de Serviços Diversos, TFR-LT-NM-1006; 4 
(quatro) de Telefonista, TFR-LT·NM-1044; 65 (sessenta 
e .cinco) de Agente de Vigilância, TFR-LT-NM-1045; 

IV- no GrupO-Processamento de Dados, TFR-LT
PR0-1600:- 3- (três) de Analista de Sístema, TFR-LT
PR0-·1601; ·s (cinco) de Programador, TFR-LT-PR0-
1602; 6 (seis) de Operador de CompUtação, TFR-LT
PR0-1603; e 15 (quinze) de Perfurador-Digitador, TFR
LT-PR0-1604; 

V-no Grupo-Artesanato, TFR-LT-ART-700: 5 
(cinco) de Artífice -de Mecânica, TFR-LT-ART-702; 7 
{sete) de Artífice de Eletricidade e Comunícações, TFR
LT-ART-703; 6 (seis) de Artífice de Carpintaria e Mar.:
cenaria, TFR-LT-ART-704. 

§-I 'i' Os cargos e empregos a que se refere este artigO 
se~ão _ distribuí~_o~_ pelas classes das respecti_vas Cat~go
rias Funcionais; de acordo com a lotação fixada e obSer
vad.os os critérios legais e regulamentares vigentes. 

§ 2Y O primeiro provimento dos cargos constantes 
do inciso IV do art. 2Y desta Lei poderá ser feito- pOi' ocu
pantes de cargos efetivos ou_ empregos permanentes que, 
à época da vigência desta Lei, estiverem exercendo atri
buições específicas das Categorias Funcionais pertinen
tes, mediante processo seletivo que constarã de treina
mento e provas, observados os respectivos níveis de esco
laridade. 

ArL _J9 Nos Quadros de que trata esta Lei, mediante 
processo-_SeJeüvo_iõterno, âe conformidade com a legis
lação aplicãvel aos servidores públicos civis, serão trans
formados em cargos da Categoria Funcional de Auxiliar 
Judiciãrio os·cargos e empregos de Agente Administrati

-vo; em cargos de Atendentes Judiciários, os .empregos de 
Agente de Portaria; em cargos- de Agente de Segurança 
Judicíàrí3.-,- os empregOs de Motorista Oficial. 

Pará8rifo únicO.:. -Os cargos e empregos cujos ocu
pantes não lograrem aproveitamento no processo seleti
vo irltern-o se_rão-transforinados na categoria menciona
-da neste artigo, quando vagarem e a partir da classe ini~ 
cial, sem prejuízo dos acessos que couberem. 

Art. 4\' A reestruturação do Grlipo-Direção eAsses
soramento Superiores e a classificação dos cargos que o 
integram far-se-ão por deliberação do Tribunal, nos ter
mos do art. I\" da Lei nY 6.5_81, de 20 de outubro de !97_8, 
observada a escala de níveis constantes do Anexo II do 
Decreto-lei nY 1.902, de 22 de dezembro de 1981, inclusi
ve com o acréscimo dos níveis 5 e 6 a que se refere o art. 
39 do Decreto-lei n,., 1.445, de 13 de fevereiro de 1976. 

Art. 5\' As_ categorias funcionaís- do Grupo
Atividades de Apoio Judiciário, Código TFR-AJ-020, 
do Quadro Permanente das Secretarias do Tribunal Fe
deral de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, pas
sam a ser estrUturadas na forma constante do Anexo a 
esla-lei. 

§ 1~ -Os- fu-rlCiõnãrloS integrantes das CateioriãS 
Funcionais de que- trata este artigo serão posiciona-dos 
naS-classes·a que cOrrespOOdem as referências de que sãO 
ocupantes. Quando suprimidas taiS referências na noVa 
estrutUra constante do Anexo, serão posicionados na re
ferénda inicial da classe "A" da respectiva categoria. 
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§ 2t Não poderão atingir a Classe Especial funcio~ 
nãrios em número superior a 15% (quinze por cento) da 
lotação glo.bal da categoria, arredondada para a unidade 
subseqUente a fração acaso apurada. 

Art. 69 As disposições desta lei aplicam-se, no que 
couber, aos inativos da Secretãria do Tribunal Federal 
de Recursos. 

DIÁRIO DO.CONORESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 79 As <l_espesas provenientes do disposto nesta 
lei correrão à conta das dotações orçamentãrias próprias 
do Tribunal Fe~eral de Recursos ou de outras para esse 
fim destinadas. 

Art. 89 EstaJei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

A_rt. 99 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 
{Lei n• de de de 198 ) 

R''feiê:ncias de vencimentos dos cargos efetivos do Grupo-Atividades 
de Apoio Judiciário - TFR~AJ~020 

Categorias Funcionais Código Referências de Vencimentos 

a) Ttcnico Judiciário TRF-AJ-021 Classe Especial NS22a25 
Classe B NS 16a21 
Classe A NS lO a 15 

b) Taquígrafo Judiciário TFR-AJ-022 Classe Espe 'ial NS22a25 
Classe B NS 16a21 
Classe A NS lO a 15 

c) A.exiliar J udiciãrio TFR-AJ-023 Classe Especial NM32a33 
Classe B NM 28 a 31 
Classe A NM24a27 

d) Agent ~ de Segurança TFR-AJ-024 Classe Especial NM 28 aJ!Y 
Judiciário Classe B NM21a27 

Classe A NM 14a20 

e) Açendente J udiciãrio TFR-AJ-025 . Classe Especial NM 28 a 30 
Class_e B NM 21 a27 
Classe A NM 14a20 

O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) - Esgotada a_ 
matéria constante da Ordem do Dia. 

do por seus netos Phelippe e Theophillo Guerra em livro 
editado no começo deste século: em 1623 e no ano se~ 
guinie aConteceu Oiifra Cã1am1aade, coril -grande nlortãn~ 
dade, que segundo ele "só não foi mais conSíderãvel por 
estar ainda o sçrtã_o inculto e dispondo de abl).ndância de 
caça e mel silvestre". 

Há oradores isncritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador M_arco_Antônio 

Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS- PE. Pronuncia .o 
seguinte discurso.) -Sr. Pre_sidente, Srs. Senadores: 

NORDESTE: O SEMI·ÃRIDO 

Quando, há três décadas, dizia que .. politicamente foi 
ganha a batalha para apresentar como escândalo nacio~ 
nal o retardamento do, Nordeste .. , o Padre Louis Joseph 
Lebret percebia, com acuidade, que a Nação brasileira 
experimentava, naquele momento, grande comoção ante 
a tragédia das secas, a dramatizar o problema nacional 
representado pelo atraso da região. 

Não foram poucos os momentos como aquele. Ficou 
célebre o alarma com que Dom Pedro II recebeu a notíM 
cia de que 500 mil pessoas encontravam~se à mingua na 
grande seca de 1877-1879: "Não restará uma única jóia 
na coroa- prometeu o Imperador- mas nenhum nor~ 
destino morrerá de fome". 

Desde então, repetidas vezes viu~se o Brasil diante do 
problema, com tal freqUência, que se corre o risco de 
amortecer a capacidade de cada um escandalizar~se com 
esse grave desequilíbrio a comprometer o desenvolvi
mento do País. 

Hã registrOs bem mais antigos da ocorrência de seca. 
O primeiro remonta há quatro séculos: em 1583 expe
dição que embrenhara~se pelos sertões de Pernambuco e 
Bahia dava conta de longa estiagem que teria assolado a 
região. Quatro anos mais tarde o relato de Fernão Çar~ 
dim referia-se a "uma grande _seca e esterilidade na Capi
tania de Pernabuco'', então a mais desenvolvida da colô
nia. 

Noticia de estiagem .. das mais notáveis" é dada por 
uma testemunha, Manoel Antônio Dantas Corrêa, cita-

o-Século XVIII mãrcou~se por triste recorde, os sete 
anos de seca_ entre 1721 e 1727 ._ Dramaticainçnte célebre 
foí·a "seca dos três setes", no biênio 1776-1777; talvez 
p(m:iue nos sertões, jã mais povoados, escasseassem caça 
e mel, foi pieciso -que a corte de el-Rei Dom João V de
terniin"asse:foSsCol-socorridos os flagefados, aos quais 
distribuíram~se terras nas margens de rios cearenses; des
sa atividade surgiram, vale lembrar, cidades como 
S_o_bral e Russas, hoje novamente incluídas na progra~ 
mação de emergência da SUDENE. 

A essa primeir_a intervenção do poder público com vis
tas ã ajudar os sertane}os seguiram-se várias outr.as: em 
183~ o governo da Regência Trina mandou que se abris
sem .. fontes artesianas profundas", e em 1859 o Barão de 
Capanema, Chefe da Comissão Científica Exploradora, 
empenhou~se eni-introduzir nova criação, menos vulne
rável, que substituísse a pecuâria até entã9 disponível. 

O século XX, já iniciãdo sob a égide de_ uma seca, 
trouxe logo em sua primeira década tentativas sistemati
zadas de combate ao flagelo, consubstanciadas sobretu~ 
do pela criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas, 
@1_1909; dedicando-se à construção de aç~des no sert~o 
esse órgão, o antecessor do atual Departamento Nacio~ 
nal de Obras CQntra _as Secas (DNOCS), veio conferir 
maior organicidade aos esforços até então dispersos. 

Ess_es relatos, extraídos aleatoriamente do que se po~ 
deria deriominat "CrôniCa das Secas", mostram~nos 
como as adversidades climáticas, que aparecem ciclicaM 
mente desde os primeiros tempos da formação da Nação 
b-tasil~:;ir_a, agravaram~se c_om o passar dos anos, à_ m~di~ 
da em que se povoava o sertão e comprometiamMse as de
resãs naturais de que o homem podia socorrer~se. Mos~ 
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tram, sobretudo, como o flagelo periódico passou a mo
tivar intervenções cada vez mais decididas dos poderes 
públicos - as_ quais, c-ontudo, muito tardaram em 
revestiNe de outro caráter que não o de atendimento a 
emergências. Ao agravamento da estiagem correspondia, 
quase invariavelmente, ação emocional que, embora fun~ 
dada em sen'timeiitõs lou_vãveis de solidariedade ante o 
sofrimento, carecia de organicidade capaz de conferir-
lhe efeitos duradouros. - - -

Intermitente como a estiagem, a atuação governamen
tal foi crjticada, certa feita~ Por ilustre parlamentar nor
destino, segundo o qual .. (. .. ) vários meios se têm 
lembrado para ocorrer aos males (do Nordeste): tem-se 
fàJado noS açudes, medida.que foi iniciada em -1833 ( ... ie 
é para lamentar que ainda s~a necessário chamar a 
at.enção_para _t:s_se meio de obviar as secas ( ... )". 

Tais palavras pOderiam ter sido Pronunciadas por 
vários dos ilustres membros do atual Congresso Nacio~ 
nal, com os quais tenho a honra de partilhar a represen
t;~çã.Q_d_Q~ .[~~ª-dos do Nordeste. Mostrar~se-iam atuaís, 
oportunas; proferi-las, traduziria apenas aguda per~ 

cepção do problema, quem as disse, porém, foi o iin.Ortal 
Josê _Martiniano de Alencar, Deputado-Geral pela 
.Província_ do Ceará_,_ ~rn discurso proferido em .1877. 

OUtrO ilustre Parlamentar, Epitãcio Pessoa, único 
políticO clvil daquela região alçado _à mais alta magistra
tUra do-País, effi discurso-pronunciado em 21 de agosto 
de 189T; QUcir1dO el-a Í>eputado pela Paraíba à I• ·As::
sembléía-COnsÚfUinte RePublicana, também reclamava 
contra "a prátiCa- adotada para socorrer as populações 
desvalidas". 
~~rmttam.:me, __ ti~t~ põDto, Iigeírà"digressão sobre a 

questão da seca e suas implicaÇõeS, ao ferir o problema 
do Nordeste. Habitualmente faia-se nela e em todo orO~ 
sârio de sofrimentos que traz aO povo. Cabe lembrar, en
tretanto, que o problema ultrapassa a carência de chuva. 

Deixemos que fale Miguel Arrojado Lisboa, primeirO 
Diretor da lnspetoria e Obras contr;:L as Secas, que abor
dou o assunto em conferência proferida em 1913: 

"Seca, no rigor léxico- dizia - Significa estia
gem, falta de umidade. Da chuva provém a ãgua ne
cessária à vida na terra. O problema das secas, assim 
encarado, seria simplesmente o problema da água, 
isto é, de seu suprimento. Mas a palavra "seca'', re
ferida a porção do território habitado pelo homem, 
tem significação mais complexa. Com efeito, o fenô
meno físico da escassez da chuva influi no homein 
pela alteração profunda que dela decorre para as 
condições económicas da região, que por sua vez 
refletem-se na ordem social. Assim encarada, seca é 
fenômeno muito mais Vasto, de natureza tanto tisica 
como económica e social. e portanto, problema 
múltiplo. Verdadeiramente, não há problema, há 
problemas." 

Parece oportuno, hoje, destacar na seca o fenômeno 
social observado, jã no começo do século, pelo ilustre en~ 
genheiro, homem das ciências e das letras. ~ ele que sub~ 
jaz ao quadro dramático que, como agora, flo quinto 
ano da septuagésima quarta estiagem, assola com lúM 
gu~re constância a região e peja nossos foros de nação 
civilizada. 

E esse fenômeno. alastrando~se por cerca de 58% da 
área total do Nordeste, ou seja, 951.200 Km2 -maior 
que a de vários países do mundo- abate-se s_obre quase 
a metade da população nordestina, que é superior a 35 
milhões de pessoas. t preciso, portanto, compreendê~lo, 
porque, somente compreendendo-o, poderemos aquila
tar a aflição que atirige cada mulher, cada homem, jovem 
ou velho do sofrido sertão. 

b claro que à adversidade climática- mais grave seja 
-não se pode atribuir inteira responsabilidade pelas di~ 
ferenças de renda e riqueza infelismente ainda existentes 
~Dtre o Nordeste e outras regiões do País. E. de igual for~ 
ma iqegável que parte da solução do problema, em seu 
sentido estrito, há de ser encontrada em setores que não 
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o diretamente aiingido - a agropecuária: - em âreas 
nordestinas· fora do polígono das secas. 

Políticos e técniCos do Brasil e do exterior já o perce
beram hã tempo; diriS;CntCS govCrnameiitais já. intenta:..-
ram adotar as soluções apontadas. 

a lícito, pois, concluir que, em sentido amplo ou estri
to, seca do Nordeste é problema conhecido. Os habitan
tes da colônia Procuraram mitigá-lo com os meios a seu 
alcance. Dom Pedro II angustiou-se com os sofrimentos 
que causava, assim como no passado recente líderes e di
rigimteS- dos mais altos escalões da República 
alarmaram-se com a gravidade da questão e determina
ram que se lhe equacionasse soluções. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores.: 
Entendido o problema, sabidas suas causas e vistas 

suas conseqUências, cabe perguntar: por que tardam so
luções capazes de obter resultado:; concretos? Que falt_a à 
tão esperada redenção do semi-ãrido? Que forçàs 
interpõem-se entre potência e ato, formulação e exe
cução de políticas realmente aptas a colocar a questão 
entre as prioridades __ do desenvolvimento naciOnal? 

Soluções técnicas têffi Sido concebidas nas últimas três 
décadas~ A Fundação do B~nco do N~m;ieste, por exem
plo, em 1952, ocorreu no bojo de amplo debate sobre a 
questão, que apaixonou a opinião pública e contou com 
participação de significativa parcela das mais esclareci
das elites nacionais; através do Escritório T~cnico d_o 
Nordeste - ETENE, o próprio BNB vem produzindo, 
desde então, trabalhos de elevado conteúdo. 

Datam da mesma época sugestões do Padre LoLtis Jo
;eph Lebret, idealizador do solidarismo cristão que, mo
tido pelos mais nobres sentimentos e apoiado em sólida 
:ultura humanística e científica,- debruçou-se sobre o 
<tlordeste na década de 50. 

São também dessa época os trabalhos levados a cabo 
pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 
Nordeste (GTDN). Criado em 1957 e vinculado à Presi
dência da República atraVés do Conselho de Desenvolvi
mento do Nordeste, precursor da SUDENE. Suas- con
clusões vindas à lua em 1959 e enfeixadas no documento 
"Uma Políüca de Desenvolvimento Econômico para o 
Nordeste", permanecem em grande medida válidas ain
da hoje, consubstanciando-se, em sítese, em quatro reco
mendações básicas: intensificar os- investimentos indus
triaiS, a fim de proporcionar a criação de centros aLttôno
mos de expansão manufatureira; transformar a econo
mia agrícola da faixa úmida como alternativa de am
pliação da oferta de alimentos aos centros urbanos, bem 
como à geração de e;~ecedentes utilizáveis pela agroindús
tria; adotar medidas capazes de reduzir a vulnerabílidade 
da agropecuária do sertão semi-árido, fortalecendo sua 
economia mediante desenvolvimento de culturas resis
tentes à seca; pràporcionar deslocamento da fronteira 
econômica da região em direção às terras úmidas da pré
amazônia, para absorver os excedentes populacionais da 
região do poHgono das secas. 

Não se pode negar o quanto se avançou com a imple
mentação dessas medidas. Os açudes, reclamados por 
José de Alencar hã mais de um sêculo, cresceram, 
multiplicaram-se, como que levaram "O Mar ao Ser
tão", figurando cumprir a profecia de Antonio Conse
lheiro. 

Em especial, vale destacar os ingentes esforços desen
volvidos pelo Governo do eminente Presidente João Fi
gueiredo, que, através de ações eficientemente coordena
das pela SUDENE, tem orientado os trabalhos das de
nominadas frentes de emergência para a implantação de 
obras duradouras e efetivamente voltadas para a solução 
do problema. 

Mas também não se deve ignorar, em contraposição, 
que em geral, ao longo de todos esses anos, os avanços 
revelaram-se tímidos, ou distorceram-se através do tem
po, em prejuízo dos objetivos perseguidos. A acumu~ 
lação de água nas barragens nem sempre se acompanhou 
de obras complementares e correções estruturaiS inr;l.is
pensáveis a que -rendessem bons frutos do ponto de vista 
econômico e sociaL 

DIÃRIQDOCONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

As lúcidas recomendações do GTQN, se em parte 
concretíza,_ram-se no tocante à ilidustrialização, induzida 
pelO sistema de incentivos fiscais e aPOio da SUDENE 
....:...... ainda assim excessivamente conCentr;tda nos setores 
de bens de cÕnsum.o duráveis e segmentos afins -. não 
se transformaram em medidas capazes de intervir ·na 
agropecuária, seja através do fortalecimento da frágil es
trutura econômica do sertão semi-ârido, seja no tocante 
ao avanço da fronteira agrícola em direção aos vales ú
midos de outras porções do Nordeste. 

Por iSso mesmo, ao se"tor primârio.atribui-se-graiide 
parcela de responsabilidade pela perda de posiçãO do 
produto nordestino em relação _ao_ nacional. 
-b. portanto, imprescindível -hoje mais do que nun

ca, pois ê grave a crise com a qual se defronta o País, 
refletindO-se de modo mais agudo naquela região_- que 
-sobre tudo os que constituem o Governo e o- Legislati
vo - tenh~mos, todos nós - sobretu.do os que consti
tuem o Governo e o Legislativo - Suficiente vontade 
política para tornar possfvel: 

Int~psificar esfoiços com ·vi_stás_ao correto aproveita· 
mento dos recursos hídricos da região, especialmente 
através da perenização de rios. 

Perseverar na construção de adequada infra.estrutura, 
porquanto, a despeito do muito jâ realizado, esta não ê, 
ainda, área com a qual nos possamos despreocupar. Em 
particular ê recomendável a construção de estradas -
principalmente vicínais- e ampliação das redes de dis
tribuição~ dç energia elétrica no meio rui'al. 

Expandir de modo expressivo a grande irrigação, nos 
vazios demográficos~ e a pequena, em zobas densamente 
povoadas, bem como estimular, nas áreas não-irrigáveis, 
a exploração da agropecuâria de .. sequeiro", adaptada 
~s condições prevalecentes no semi-árido. Tal será al
cançado,_a meu ver, sobretudo, através da ampliação de 
esforços no campo da pesquisa extensão rural, assistên
cia técnica e creditícia, armãzenamento e garantia de 
preços compensadores. 

O Sr. João Lobo- V.- Exf- me permite um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Com prazer, ouço V. 
Ex', Senador João Lobo. 

O Sr. João Lobo --Senador Marco Maciel, V. Exf
com a autoridade de ex-Goyernador de Pernambuco, es· 
tudioso dos prOblemas das carências nordestinas, traz 
para esta Casa, comei_ sem-pre; Um brilhante pronuncia
mento. Quero congratular-me com V. Ex• e aproveitar 
para relembrar as palavras do Presidente Camilo Cala
zans, quando depôs, nesta semana, na Comissão de Em
pobrecimento do Nordeste, O Dr. Camilo Calazans foi 
enfático e deiXou;-sem nenhuma sombra de dúvida, a sua 
oPinião por que o Nordeste continua. pobre e defasado 
do resto do Brasil. Evidente que, sem levar em conside
ração as bases sobre as quais se construíram a agricultu
ra do Centro-Sul do Centro_-Oeste, o Dr. Camilo Cala
zans mostrou que nada de sérío fOi feito aiõ.da, no Brasil, 
e principalmente no Nordeste, para se ter ou não a defi
nição da viabilidade ou inviabilidade do Nordeste. Nós 
vlffiOS, naquela ocasião, os dados comparativos com as 
áreas de irrjgação, nãO do MU.tido, mas do Brasil com os 
seus vizinhos da América do Sul, muito menorCs em ter
ritório~ -Se V. Ex• estâ lembfado, a Argentina apresenta 
um milhão e 800 mil hectares de terras irrigadas, prepa
radas para ·a agricultura, O Chile, idem; em torno de um 
milhão e SOO mil hectares, o Brasil, mal atinge um mi~ 
!hão de hectares, com todo esse território continental 
que nós ternos a glória de ter. Mas, o Dr. Camilo Cala
zans deixou bem claro que as aplicações dos recursos no 
Norâeste foram presididas, forarit feitas, à base de deci
sões polítiCas--e que enquanto as decisões para o Nordes
te não forem de cunho nitidamente políticõ e social, con
tirluará a:-eic.iStir essa disparidade de desenvolvimento. V. 
Ex~ lembra que as aplicações percentuais no Nordeste, 
de acordo com os investimentos do Governo federal nas 
várias regiões· do Brasil, ficaram sempre em torno de 
9,5% do total dos inves_timentos nacionais. Os MinTs-
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tériOs da ârea econômica, os Ministérios da ârea social, 
principalmente, se excluirmos deles o Ministério do Inte
rior, que tem uma aplicação em torno de 30% do:; seus 
recUrsOs no Nordeste, todos os outros mantêm uma apli
cação- em torn-o de-9% no Nordeste. Isto é, o Nordeste. 
tein 30% da pOpulação do Brasil, quase 30% da área, mas 

·como o Nordeste apenas contribui com 9,5% para a fOr
mação do P1B, o Governo, baseado em decisões estrita
mente ec_onômícas, ínsiste em aplicar somente 9% dos re
cursos no Nordeste. Nó~ não queremos julgar a validade 
dã- decisão eCoitõnifcà de aplicar exatamente a contri

-buição que o Nordeste tem, mas nós achamos que isso 
representa uma injustiça social para com os nordestinos. 
Nós queríamos, e nós vamos defender, que o Nordeste 
tenha-a aplicação Compatível com a sua população e com 
a sua ãrea. O N ardeste deveria ter, no mínimo, 30% da 
aplicação dos recursos globais desta Nação aplicados na 
Região. Era essa a contribuição que eu queria dar adis
curso de V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro e eminente Se
nador João Lobo, quero, inicialmente, dizer que concor
do com as palavras que V. Ex•, em aparte que muito me 
sensibilizou, ofereceu ao meu discurso. Efetivamente, se 
formos verificar os programas de írrígação desenvolvi
dos no País, e de modo especial no Nordeste, facilmente 
chegaremos à. conclusão de que muito pouco foi feito e 
estâ sendo feito pã.ra atender às necessidades mínimas do 
nosso País, sobretudo quando se cogita ampliar signifi
cativamente a produção de bens primãrios, até mesmo 
para --razer face às necessidades de nosso País de obter 
crescentes supéravits no nosso balanço comercial com o 
exterior. Concordo também com V. Ex• que com relação 
a este, assim como com relação a outros assuntos, falta 
uma determinação política. Parece-me que o problema 
nordestino já- eStá suficientemente analisado. 

Eu fiz referêncías aqui, em minhas palavras, a alguns 
dos estudosjã desenvolvidos, como o realizado pela CO
CEN E, aqui, pelO Congresso Nacional, de modo esp~ 
-cial pelos integrantes da antiga AlianÇa Renovadora Na
ciona[ Parece-me, portanto, C(ue estudos jâ os temos eni 
quantidade significativa. Parece-me que não hâ proble
ma no N'ordeSte que ainda esteja carente de estudo ou 
mesmo, em alguns casos, de projetas especificas. O-quê 
parece faltar à solução dos nossos problemas nordesti
nos é mais uma determinação no sentido de, através de 
significativos investimentos, transformar a paisagem. 
econômico-social da Região. 

V, Ex• diz muito bem que o Nordeste- se bem que 
represente pouco mais de 15% da superfície territorial do 
País - briga em seu seio quase l/3 da população brasi
leira e os investimentos que lá se realizam ficam muito 
aquém daquilo que seria o razoavelmente adequado para 
não apenas promover o -desenvolvimento da Região, mas 
também, sobretudo, fazer com que a Região cresça a ta
xas mais altas, de sorte a que n6s possamos superar o 
fosso que, infelizmente, ainda nos separa das regiões 
mais desenvolvidas do País, 

Por isso, eu quero dizer a V, Ex• que concordo com a._s 
s'uas palavras, que as subscrevo integralmente e que espe
ro, como produto de uma ação articulada entre os 
membros do Congresso Nacional e o Poder Executivo, 
possamos obter para o Nordeste vantagens cada vez 
maiores, de sorte que, progressivamente, a Região vá as
seguranôo, crescentemente, bem--estar e desenvolvimen
to a todos os seus filhos. 

O Sr. Itamar Franco- Permite-me V, Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Com muito prazer ouçQ 
V. Ex~, Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Ouvindo o discurso de V. Ex• 
numa_ das indagações, foi feita a-segUinte pergunta: que 
forças se interpõem no desenvolvimento do Nordeste? 
Há pou~co o Senador João Lobo falou no Nordeste em
pobrecido. Mas interessante é que, já no Senado, num 
grande debate qUe se fez aqui, eu ouvi o Sena,dõr Passos 
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Pôrto dizer exatamente o contrário, que recursos não fal
tavam ao Nordeste. E que a verdade é que esses recursos 
foram mal aplicados, foram aplicados_ em obras de fa
chada. Portanto, assistindo_ a argumentação, argumen
tação inteligente de V. Ex•, não sei se fico com as suas 
observações ou com o sentimento que se alastrou através 
do aparte do Senador Passos Pôrto, de que realmente ao 
Nordeste não tem faltado recursos. 

O SR. MARCO _MAClEL -Caro e nobre Senador 
Itamar Franco, creio não haver, entre a minha manifes
tação e a do eminente Senador Passos Pôrto, nenhuma 
contradição. Evidente que ainda são escassos os r"ecursQs 
destinados à região nordestina, em que peSe muitos e 
muitos esforços_que têm sido feitos ao longo dos diferenM 
tes períodos governamentais. 

f: evidente que outro problema com o qual se defronta 
a administração pública, é obter a melhor resposta, o 
melhor resultado do_s investimentos que se realiza. E o 
Nordeste não escapa, como não_ poderia escapar, a esta 
regra. Nem sempre os recursos, ainda que escassos, que 
para lã são destinados, deles se obtém a melhor resposta. 
E o que nós devemos crescentemente fazer é, justamente, 
buscar, de um lado, a ampliação, e am-pliação sígnificati-
va, dos recursos, e, de outro lado, fazer com que os re
cursos aplicados produzam melhor resultados, sejam de 
tal sorte alocados que nós possamos ter respostas preci-
sas e adequadas para os nossos problemas. Agora, de 
toda maneira, gostaria de dizer a V. Ex• que o problema 
nordestino está a exigir, ao lado de uma firme decisão 
política do Governo, uma ampla consciência nacional, 
porque eu considero extremamente importante que todo 
o País se conscientize da gravidade do problema nordes
tino. Entendo que a solução do problema nordestino in
teressa ao País como um todo, em· seus múltiplos e mais 
variados setores. E acho que não basta a consciência do 
nordestino, é preciso que se alargue a consciência de 
todo o País, para que possamoS dar outros. e significati- -
vos passos no sentido de minorarmos o sofrimento, 
sobretudo da porção que vive, ou sobrevive, no semiM 
árido, assolado, no momento, pelo quarto ou quinto ano 
consecutivo de seca. 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não. 

O Sr. João Lobo - Senador Ma_rco Maciel, apenas 
para corroborar um pouco com o que V, Ex• tão bem 
vem dizendo e expondo ao Senado. Eu gostaria de repi
sar, de repetir um dado, principalmente para o Senhor 
Itamar Franco, para poder aquilatar a validade do aparM 
te do Senador Passos Pôrto, o enfoque do seu aparte. Eu 
gostaria de repetir que da fundação do DNOCS em-1909 
a 1982 fói"am gastos com as secas e com o Nordeste, du
rante os espaços em que não exístír-am seCas, foram gas
tos exatamente um bilhão, duzentos e vinte milhões de 
dólares. Isto em 73 anos de despesas. Esses 1 bilhão e 220 
milhões de dólares, dizem os entendidos, os economistas, 
são menos de lO% do que o Governo gastou, atê agora, 
com a c-onstrução de Itaipu. Então, menos de lO% do 
que o Governo gastou com a construção de ltaipu foram 
gastos durante 73 anos numa região, e em épocas que 
não se podia exigir muita eficiência da aplicação. Ao 
aplicar-se dinheiro em tempo de calamidade pública, 
como são os períodos de seca no Nordeste, não ~justo 
que se queira a eficiência e a rentabilidade daquela apli
cação. Pois bem, apesar de toda ~sa dispersão, de todo 
esse desperdício, o Nordeste teve 10% d_o que teve a cons
trução de Jtaipu. Nós temos que evitar, naturalmente, as 
generalizações, pois a especialização tende em transfor
mar o nosso raciocínio ·mais ou menos antolhado. Mas 
eu gosto de repetir, talvez pela convivência que ele tem 
do problema, o Dr. Salmito, Superintendente da SUDE
NE. Disse uma vez, enfaticamente, c-feio que num depoi
mento perante uma Comis_sào deste_ Senado, ou da Câ
mara dos Deputados, não posso precisar, que o proble
ma do Brasil era o Nordeste._ Eu acho que o Dr. Salmito, 

n3.tlffalmente, estava c9m o eilfoqlie muito voltado para 
o_ Nordeste, pois o Brasil tem vários outros ·problemas de 
enorme capacidade. Mas, um dos grandes problemas, 
dos niagnos problemas desta Pátria, desta Nação é, real
mente, o Nordeste. Agradeço a concessão do aparte a V._ 
E><• 

_O SR. ~ARCO _MACIEL :-_Eu é que agradeço, Se
nador João Lobo, a contribuição que V. Ex•, mais uma 
vez,_ traz ao meu discurso. Quero aproveitar a oportuni
dade para dizer que incorporo o seu aparte ao meu pro
nunciamento por eritender que ele produz observações 

_extremamente sensatas e oportunas sobre o Nordeste e o 
P:i1S de iLosSoS dias. 

(f Sr. -Pa~os Pôrto -=- Perll!ite V~ Ex' _um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço o prezado colega e 
eminente Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Marco Maciel, 
estoli ouvindo V. Ex' com muita atenção_e mUito respei
to. Y.. Ex• é um ex-Governador de um estado nordestino, 
justamente dos Estados mais castigados pelas secas; um--
estado que -tira a Sua economia de um terço de suas ter
ras;pois dois terços de Pernambuco estão no agreste e no 
sertão seco, árido, difícil, e que tem sido vencido através 
do estoiciSmo do povo pernambucano, do qual V. Ex' é 
um representante e um símbolo. 

- OSR. MARCO_MACIEL- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Passos Pôrto- Ouvi o seu discurso denso, equi
librado, um discurso avaliado, pensado, e tenho ouvido 
os apartes dos eri11nentes Senadores a respeito desse ve
lho debate que se arrasta ao longo do tempo, nõ Parla
mento brasileiro: se o Nordeste realmente é esse grande 
problema nacional, ou se o Nordeste ê inviável, se ele 
não dá resposta às iniciativas, aos investimentos e ao que_ 
tem feito o Governo e o povo brasileiro em favor daque
la região. O que tçnho dito, nobre Senador, aqui nesta 
Casa, e aproveito até o aparte do nobre Senador João 
Lobo para reprisar, ê que não se pode comparar, por 
exemplo, a aplicação em Itaipu, de quatorze bilhões de 
dólares, num investimento altamente rentável, de inte
resse nacional, com a aplicação que o DNOCS fez ao 
longo desses tempos, de um bilhão de dólares somente. 
Porque eu penSo que -não é o maior vOlume de- recursos 
que vai resolver o problema do Nordeste. Se assim o fos
se de nada valeriam os recursos que foram canalizados 
para Já peta povo brasileiro e, de início, divirjo de V. Ex•, 
quando V. Ex• diz que_ não há uma consciência nacional. 
Há uma c_o_nsciência-nacional e uma preocupação brasi
leira- pela: sOlução dos problemas do Nordeste. Eu nunca 
andei por este País, do Rio Grande do Sul até o Amazo
nas, que não ouvisSe de cada homem público, líder polí
ti_co, lfder empresarial a sua preocupação com a desgraça 
nordestina. O que eu tenho advogado, aqui, e tenho dito 
sempre, é que a aplicaÇão na região, não pór uma falta 
de decisão política, mas por uma herança cultural, é feita 
de maneira não rentável. ~que nós, por natureza, gosta
mos das obras que se apresentam na-orla marítima, pelas 
obras não reprodutiyas. É só investigar oS orçãinentos 
F~taduais na região -para verificar q-ue -quase t-Õdos eles 
aplicados são em obras que não têm sen~id~ de combate 
à-s-eca:-A- não ser V. E?t•; como Gõvernador de Pernam
buco, que se preocUpou _com -a perenização dos rios in
termitentes do seu Estado, a nãÕ ser iniciativas isoladas 
de alguns Governadores, que ao longo do tempo fizeram 
obras de combate a secas, o que há na região, sempre, e o 
que eu tenho acompanhado ao longo desses anps, é uma 
poSição, tiinã }iosfU:i-a reivindíCante, culj>arido- sempre o 
Governo Federal, culpando sempre o DNOCS,-culpan
do sempre os órgãos federais, pela não aplicação de re
cursos na Região, porque quando esses chegam são apli
cados em penitenciárias lindas, bonitas; sãá aPlicados 
em paláciOs; são aplicadOs em obras de paVimentaÇão de 
centros urbanos; são centros sociais urbanos, são obras, 
na Capital, bonitas; são prédios que realmente abrigam 
as repartições com um certo conforto. Mas a região do 
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sem i-árido_ só recebe recursos em período de emergência 
e ninguém se preocupa com ela. Está aí um exemplo 
sobre o qual tem se discutido e tem-se dito que os gran
des reservatórios d'âgua da Região, feitos sobretudo no 
Ce;:~.rã e no Rio_ Grande do Norte, até hoje não tiveram 
il!_e_smo a complementação das suas obras, que era fazer 
só a irrigação. Mesmo em Orós- aqui citado pelo Sena
dor Virgflio Távora- só agora puseram uma válvula de 
distribuiÇão de água com aproveitamento para finS de ir
rigação. Então, o que ocorre é o seguinte: nós na Região 
não nos preparamos para melhor aplicação dos recursos. 
Não é que eles sejam desviados para o bolso dos aplica
do_res. Não. Não há indústria de seca, não. :t: porque a 
aplicação não corresponde ao projeto do Nordeste. Nós 
falamos muito; discutimos-em Congressos.; reclamamos 
a seca cíclica por cirico anos, etc. mas quando os recursos 
chegam lá; procure V. Ex• o número de perfuratrizes. 
Parece-me que agora aumentaram. Abriram um crédito 
especial para perfuratrizes para lençol subterrâneo. Que 
é das obras de aplicação em culturas na região do semi
ãrido? Sabe muito bem V~ Ex• que uma das culturas mais 
resistentes é a do algodão. Nós temos o algodão seridó, 
que é o melhor algodão de fibra longo do mundo e está 
se-acabando. É uma cultura de região semi-árida. As cul
turaS no sem i-árido, sizal etc. estão desparecendo, ou por 
motivos que não são-da responsabilidade, vamos dizer, 
dos produtores, ou sobretudo por falta de uma consciên
cia cultural- não diria nem política, mas cultural- de 
como os recursos têm que ser aplicados. É obra de infra
estrutura de fins reprodutivos, de combate à seca. Mas 
digo, também, nós já temos a tecnologia de combate às 
secas-. Muito pior que combater às secas é combater o de
gelo. Nós não temos fatores climáticos adversos como 
têm _os pafSes nórtkos. Então, porque a região semi
ãrida não teve até hoje um plano definitivo? Avalie V. 
fu-' que o DiretorMGeral do DNOS, na última reunião da 
SUDENE, apresentou um projeto que me parece uma 
utopia viável, que é o desYio _dos recursos hídricos do 
Rio São Francisco para perenizar os rios. Dito isto em 
Plenário do Senado Federal, se levantaram vozes, pri
meiro, não ãcreditando, segundo, duvidando. E terceiro, 
já uma instituição da Bahia contestava. Vê V. Ex•, é hora 
em que temos de nos somar para criar uma consciência 
de que a irrigação é um instrumento básico de c_ombate 
às secas, de que a irrigação não é uma solução técnica, 
ne_ll)._ ~a solução económica, mas é uma solução social. 
Os recursos de investimentos em irrigação têm que ser 
muito maiores que o seu rendimento agrícola ou pe
cuário. Mas para tudo isso há sempre a econometria, há 
sem_pre o desvio para projetas que apareçam obras de rá
pida maturação, sem nenhum interesse definitivo para -a 
solução do Nordeste. Esta é a minha posição, porque 
sou observador desde a época que V. Ex• falou naCO
CENE,_desde esses quatro itenS_ que V. Ex• disse muito 
bem, continuam os mesmos, continuam os mesmos pro
jetas que os bispos do Nordeste apresentaram em 1959 
do então Presidente Juscelino Kubitschek e que foram 
o_bje_t<::J sfe _P~'?gr~lpa na _Região. Eles continuam alUais. 
Por quê? Não fóf por' falta-de recursos. Ao longo desses 
vinte e tantos anos foram mandados recursos para o 
Nordeste; agora, muito deles não foram aplicados no 

__ cÕIDbate aos efeitos da seca. Era essa a minha opinião 
que gostaria de resumir, pedindo desculpas a V. Ex• por 
demorar tanto. 

O SR. M~RCO MACIEL- Não apoiado. Ouvi com 
muita satisfição- as judiciosaS consideraÇõeS que V. Ex• 
vem de fazer sobre o problema nordestino, V. Ex• sobre
tudo que é um profundo conhecedor desta Região e que 
representa um dos Estados mais Significativos do N ar
deste. 

Nobre Senador Passos Pôrto, gostaria de dizer, inicial
mente, que com relação ao problema dos recursos con
cordo com V. Ex• quando diz que, realmente, até por 
força de. uma herança cultural, não conseguimos dar tal
vez as respostas devidas aos recursos que são alocados. 
Isso não seria um problema especificadamente regional, 
do Nordeste, mas, antes, seria um problema observado 
nacionalmente. Aliâs, característica dos países não de-
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senvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 
Acho que, de toda sorte, os recursos que são alocados ao 
Nordeste ainda são insuficientes se comparados com as 
necessidades mais urgentes do semí-ãrido, e de modo es
pecial da sua população. Por esse aspecto fico com aque
la opinião erriüida agora pelo nobre Senador João Lobo 
quando disse, com muita Propriedade, que por mais que 
tenha sido o esforço com relação ao Nordeste, ele é dirrií
nuto, quando nós comparamos cóm os investimentos fei
tos em outras porções do País. 

Agora, concordo com V. Ex' quando defende a pere
nização dos rios. Como V. Ex' fez questão de frisar, 
quando Governador_ do Estado executei um projeto ain
da em desenvolvimento, pelo Governador Roberto Ma
galhães, chamado Projeto Asa Branca, o qual se volta 
basicamente para a perenização dos rios temporários do 
meu Estado. Iniciei esse encontro, igualmente em exe
cução, o desvio através da construção de um cana,l_a.r_ti_fi
cial de água do rio São Francisco. _É um projeto obvia
mente mais modesto do que pretende realizar o Ministro 
Andreazza através do DNOS. Estou de acordo com am
bos. o primeiro, por mottvos óbvios: foi durante o meu 
período como Goy_e_rn_a_dQT_que estas obras foram inicia
das. E com relação ao segundo, este maior, também o 
subscrevo integralmente, porque nele não há uma so
lu_ção utópica, mas bastante concreta, precisa, para am
pliar a oferta deâgua no semi-âfido e trãnsformar aquela 
Região numa Região produtora e produtiva. Não sou 
daqueles que pensam e entendem ser o N ardeste uma re-
gião problema. Antes se trata de uma região de desafio, 
desde que se lhe dê os instrumentos, os meio, os Nordes
te, e de modo especial o semi-ãrido poderá converter-se 
numa região a gerar não somente prOdutos agrícolas, 
não somente produtos primários alimentares, mas fibras 
oleaginosas, e tantos outroS produtos que poderão con
correr para a riqueza naciOJial e até para elevar o nosso 
superávit da balança comercial. 

Agora, com relação a um outro item do aparte com 
que V. Ex• me honrou, eu gostaria de fazer um obser
vação preliminar: quã.ndo eu disse que parece não haver 
ainda uma consciência nacional, com relação ao proble
ma do N ardeste, não é que eu não veja nos brasíleiros 
uma preocupação para com os problemas da Região. 
Alí, acolã, em minhas andanças, eu também observo 
constantemente indagações sobre a sorte do Nordeste e 
sobretudo sobre o cíclico fenômeno das secas que faz 
com que uma população tão telúrica, quanto é a do 
semi-árido freqUentemente tenha que buscar outras pla
gas, buscar outros sítios, em busca de suas próprias 
sobrevivências. 

Não. Não digo que não haja c:m todo o País um co
nhecimento dos problemas nordestinos, e de modo espe
cial do fenômeno das secas. Acho que falta é uma cons
ciência nítida, precisa, de como solucionar o_ problema 
nordestino. Que tipos de esforços o Governo e a socieda
de brasileira devem fazer, que esfo"rços devemos fazer 
para que o Nordeste, afinal possa crescer a taxas mais al
tas e assim- quem sabe'? -contribuir maiS significati
vamente para a própria formação da riqueza naciórial. E 
ê isso que ali, acolâ, eu não encontro muito preciso no 
Pais, e até mesmo nas çhamadas elites dirígeiltes, con fre
qüência vejo equívocos, alguns graves, a respeito da 
problemática nordestina, e, sobretudo, com relação à 
forma de solucionar muitos de seus agudos e tão persis
tentes problemas. 

O Sr. João Lobo - V. Ex• permite um aparte'? 

O SR. MARCO MACIEL - O. Senador José Lins 
tem o aparte, depois terei satisfação em ouvir V. Ex•. 

O Sr. José Lins- O discurso de V. Ex• ê mais do que 
oportuno. Homem profundamente afeito ao estudo dos 
problemas da nossa Região, V. Ex• sobrepõe a esse co
nhecimento a dedicação que a ela tem dedicado. V. Ex• 
fez uma pergunta muito séria. V. Ex• afirmou que o 
problema do Nordeste já é conhecido. E o é. Não há ne
nhum técnico hoje que se tenha dedicado a anãlise da 
nossa problemãtica, que não tenha, dela, essa mesma 
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compreensão .. Em 1909 o arrojado Lisboa, tendo sido 
esColhido Diretor-Gera! d_o Departamento de Obras 
contra as Secas, naquele tempo "lnspetoria de Obras 
c_ontra as Secas", procurou dar o melhor de sua dedi
cação à questão nordestina. Após algum tempo, porém, 
pediu demissão ao Presidente da República e foi para a 
Europa buscar luzes para melhor entender o problema, 
passou 4 anos na Sorbonne. Viajou depois por vãrios 
pa!ses para analisar soluções em áreas semelhantes. Vol
tou em 1920 e fOi novamente convidado para Diretor
de:f"i} da IOCS. A partfr de então, trouxe para o Nordes
te uma plêiade de técnicos de grande capacidade, todos 
vindos da Europa e dos Estados Unidos. Esses homens 
estudaram a geologia, a hidrologia, a flora e a fauna re
gionais, levantaram dados metereológicos e traçaram um 
plano que pode-se- ia, hoje, certamente chamar de Plano 
de Desenvolvimento do Nordeste. Não foi um plano so
mente de açudagem. Foi um plano de ação geral. Dele 
resultou uma rede de açudes e poços, de estrad<t.s, de es
colas; resultou em suma, toda uma ampla gama de medi
das.. Uma das causas pelas quais o problema da região 
não foi aioda resolvido, nobre Senador- V. Ex• o iden· 
tifica na falta de recurso e está muto certo- mas, o cul
pado maior, salvo durante _a primeira fase de instalação 
do velho Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas, têm sido os nossos irmãos os nordestinos. Ao meu 
ver, nem o Governo Federal e nem os sulistas. É que não 
temos tido convicção do que queremos. Celso Furtado, 
nordestino, parai bano, quando_assumiu a SUDENE, ali
jou e aviltou de tal modo o Departamento nacional de 
Obras Lon1:ii as Secas, o órgão que mais fez atê hoje 
pela região, que quase acabou com ele. Isso tem dado vez 
à continuidade da obra desde o início desejada, com o 
plano incial do IOCS. Essa falta de consenso, talvez, seja 
a pior dessas causas, nobre Senador. Quando as boas 
idéias são mal postas em prática, acabam por ser desmo
ralizadas. Houve, aliãs, uma época em que se dizia que a 
''tal solução hidráulica" era errada. Com essa idéia louca 
condenaram até as obras de açudagem e, hoje, estamos 
vendo que o Nordeste não tem infra-extrutura hídrica 
nem de ãgua para beber. A seca af está com centenas de 
cidades com as suas populações bebendo água de 
caminhões-pipas. Pois bem, ao meu ver, nobre Senador, 
o de que precisamos é de unidade de pensamento. Se rios 
juntarmos, se pensarmos coerentemente, de certo pode
remos .conseguir força política para resolver os nosso 
problemas. Mas, se ficarmos aí discUtindo se a irrigação 
de_ve ser pública ou privada, toda irrigação é boa e neces
sária, nada iremos conseguir. V. Ex• está de parabéns 
por levantar esta questão, fundamental para nós. O Nor
deste escutará a sua fala batendo palmas. 

Çi sR. ~ÁRcoS MACIEL- Caro líder Senador Jo
sé Lins, quero dizer que recolho com muita alegria a con
tribuição que V. Ex• traz ao meu discurso. Com efeito, 
concordo também que, a nível regional nordestino, pre
c_isamos melhor defmir o nosso ideário, com relação de 
modo especial ao chamado semi-árido, que é a região 
que compreende mais de 55% do território Nordestino. 

Em recente palestra me proferi em seu Estado, no Cea
rá, atendendo a um convite da Universidade Edson 
Queiroz, UNIFOR, tive ocasião" de tecer considerações 
próximas das que V. Ex• oportunamente oferece a esta 
Casa. Eu também concordo que muito do nosso proble
nia decorre de uma falta de consciência local e, sobretu
do, de uma união nossa, com relação a que pontos maio
res nucleares deviam ser atacados. 

Concordo, também, que ao longo do -tempo não se te-
nha observado~ infelizmente, uma continuidade na exe
cução desses programas. E é miSter que, agora, nós todos 
conscientes da problemática nordestina, ·e Vivendo, como 
estamos ultrapassando agora o momento crítico, nos 
debrucemos sobre esta realidade. E, façamos o mais con
sistente esforço no sentido de definir tambêri:J., de nossa 
parte, de forma mais clara, mais precisa, o que o Nordes
te precisa e o que o Nordeste quer. 

Concordo, portanto, com V. Ex• 

O Sr. José Lins- Permite-me v: Ex• mais um minu
to'? 
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O SR. MARCO MACIEL - Pois não. 

O Sr. José Uns- Há pouco tempo, o PDS designou 
uma comissão para sugerir um complemento do seu pro
grama político, definindo a política do Partido, para o 
Nordeste. Foram designados 19 parlamentares de todos 
os Estados do Nordeste, e para minha honra, fui convi
dado para presidi-las. Quando reuni a comissão, nobre 
Senador, para cumprir o seu objetivo o que avultou, o 
que aflorou foram simplesmente os problemas imedia
tos.-Quer dizer, de tal modo apareceram as questões de 
sentido imediatista, que quase perdemos a visão de con
junto. Fomos obrigados, porém, a fazer uma dicotomia 
na Comissão: trabalhar tentando resolver os- problemas 
momentâneos, ao mesmo tempo no programa de parti
do. E disso- digo pela primeira vez, digo aqui no Sena
do- resultou, uma das coisas boas que aconteceram há 
pouco, que foi a consolidação das dívidas, dos agriculto
res que vêm sofrendo dificuldades, devido a seca, há al
guns anos. Resultou, também, a suspensão do aumento 
dos juros. e a volta ao velho sistema da açudagem em 
cooperação. O Presidente Figueiredo aprovou a volta à 
cooperação. Com uma característica muito interessante, 
que eu vinha defendendo há muito tempo: não coope
ração para fazer apenas açudes- porque aí estão açudes 
de água, o sol bebendo, sem molhar a terra - mas coo
peração para açudagem e irrigação. E o que fez de um 
modo interessante, Senador Marco Maciel- essa é uma 
notícia muito importante que o Nordeste deve recolher 
com muita satisfação - os créditos para açudagem e ir
rigação. Serão concedidos. Logo que as obras forem fei
tas haverá uma vistoria, e nesta hora, o Governo dispen
sa- 50% do valor emprestado. É a volta ao velho prêmio 
de 50% da execução das obras, de um modo mais feliz, 
primeiro porque evita que os recursos sejam desviados e 
segundo, porque não se referira somente à açudagem, 
mas à açudagem ligada à_ irrigação. 

O SR. MARCO MACIEL- Agradeço o aparte com 
que· me honrou V. Ex• e, de modo especial, à contri
buição que troUxe ao meu discurso, ao dar notícias de 
providências de Comissão instalada, a nível de PDS, 
para examinar a problemática regional nordestina. 

Ouço, mais -uma: vez com prazer, o Senador João Lo· 
bo. 

O Sr. João Lobo- Senador Marco Maciel, eu agra
deço e pfofnelo não interromper mais o brilhante discur
so de V. Ex• 

O .SR. MARCO MACIEL - Não apoiado. 

O Sr. João Lobo- Eu queria só dois reparos. Acho, 
realmente, que nós nordestinos não temos muita solida
riedade, não temos uma consciência local. Porque senão 
nósjâ teríamos usado esse conhecido processo do lobby, 
de fazer pressões sobre o Governo. Eu não co_ncordo, Se-
nador Marco Maciel, não tenhamos tido recursos, recur
sos não faltaram para o Nordeste. 

O SR. MARCO MACIEL- Estou de acordo com V. 
Ex• 

O Sr. João Lobo- Acho que isso é um absurdo. O 
que faltou para o Nordeste foram exatamente recursos. 
Os órgão nordestinos, a SUDENE, o DNOCS, sabem 
exatamente o que precisa ser feito, sabem como deve ser 
feito. O que nós não temos são recursos, é que falta um 
fluxo contínuo de recursos para fazer-se cumprir o Cro
nograma de aplicação. Todo dinheiro, toda assistência 
nordestina é espasmódica, ê interrompida, vai nos piques 
da seca, depois suspende-se, as medidas são cumpridas 
pela metade. Por isso é que o Nordeste continua sendo 
uma exceção dentro do território flacional. Discordo do 
meu ilustre colega Senador Passos Pôrto. Acho que no 
Nordeste não hã dispersão de recursos, nunca foram des
perdiçados recursos, a não ser o que normalmente acon
tece em toda obra pública, o que acontece é que o Nor
deste não tem tido continuidade de recurso, e nem recur-
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sos em quantidade sufiCiente para resolver os seus 
problemas. Setenta e três anos de recursos não podem 
ser superados por 10% das aplicações numa hidrelétrica 
que vai deixar quase a metade do seu potencial ocioso. 
Não me conformo que esse tipo de e:nfoque que se dá 
para toda uma região, Não quero minimizar o que repre
senta ltaipu, ·a grande obra binacional, sei que ela é uma 
obra importante, mas podia ter esperado mais um pau~ 
co, enquanto nós resolvíamos o agudo, o cruciante 
problema nordestino. Se esses recursos de Itaipu tives
sem sido aplicados prioritafiamehte- rio Nordeste, nós 
não terfamos mais essa divisão, esse tratamento de ex
ceção para uma região que sofre desde a sua origem. En
tão, Senador Marco Maciel, concordo com o Senador 
José Lins, nem poderia deixar de fazê~ lo, o Senado_r José 
Lins é uma autoridade em Nordeste, foi superintendente 
da SUDENE, foi diretor do DNOCS, então,- é um dos 
homens mais abalizados para falar dessa Região- mas 
eu acho que a intermitência dos recursos, a pequenez dos 
recursos, o enfoque, as decisões poUticas sobre o Nor~ 
deste nunca foram tomadas. Não é possível que uma re
gião problema, que detém 30% da população mais mise
râvel do Brasil, continue a ter apenas lO% dos recursos 
deste País para a Solução de seus problemas. Eu não pos~ 
so me conformar com isso e ãcho que, realmente, se nós 
não temos consciência, se nós não temos solidariedade, ê 
exatamente por isso, porque nunca usamos o mecanismo 
da pressão para que esseuecursos fossem carrêados para 
a Região nordestina. Eu agradeço a V. Ex~ pela oportu~ 
nidade do aparte. 

O SR. MARCO MACIEL- Caro Senador João Lo~ 
bo, eu acolho mais uma vez, com satisfação, a inter
venção de V. Ex• e devo dizer que concordo com as suas 
observações. E, como jã tive oportunidade de afirmar 
anteriormente, quando respondi a uma manifeStação do 
Senador Passos Pôi'to, eu quero dizer que de fato os re
cursos para a Região ainda são insuficientes, sobretudo 
para fazer face aos seus problemas mais críticos, mais 
agudos, como acertadamente salienta V. Ex• Mas quero 
também confessar-que é passivei que eventual e espora~ 
dicamente não oc-orra a melhor alocação dos recursos 
destinados para a RegiãO, e nisso-eU fambém quero diZer 
que em parte eu também subscrevo a manifestação do 
Senador Passos Pôrto. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizia eu que, den~ 
tre as providências que deveriam ser adotadas para a re~ 
gião, além das anteriormente referidas, estão as seguin~ 
tes: 

Estimular o florescimento de agroindóstrias; ensejan~ 
do maior agregação de valor e demanda estável_ para os 
produtos agropecuários, sem Contar que eles são capazes 
de gerar grandemente novos e significativos empregos. 

Fomentar o reflorestamento, conferindo-se ênfase ao 
plantio de essências nativas de comprovada rentabilida-
de econômica. -

Adotar política de inspiraÇão eminentemente social, 
traduzida na melhoria, entre outros, dos serviços de 
abastecimentos d'água, saneamento, saúde, educação e 
habitaçãá. 

Para a consecução de tais objetivos- é fundamental, 
além das medidas propostas, que se aperfeiçoe a gestão e 
se elevem as dotações financeiras dos programas espe
ciais, mormente daqueles que, como o projeto sertanejo, 
o programa de recursos hídricos e partes do polonordes~ 
te, voltam-se mais especificamente para a atuação no 
seml~ãrido. 

A esse respeito, aliás, é digno de nota recente depQi
mento do Dr. Camillo Calazans de Magalhães, presiden~ 
te do BNB, quando anteontem disse, numa CPI aqui no 
Senado: 

"Considero fundamental a continuidade dos pro
gramas atuais, com orientação estatal, para resolver 
os problemas Sócio~Econômicos do Nordeste, des~ 
de que haja as devidas correções de rumo ( ... )." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é bem de ver que esse 
conjunto de providências, sendo pouco oneroso, se com~ 
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parado a_ oll_t_ros programas em Desenvolvimento no 
País, pode emprestar valiosa contribuição às dificulda~ 
des atuais de toda a Nação Brasileira, porquanto capaz 
de propiciar expressiva-elevação do emprego de mão de 
obra e aumento da produção de alimentos. 

A propósito convém membrar, como o fez, em março 
deste ano, numa reunião da SUDENE, o Ministro 
Mário Andreazza, que tant<? t_em-se preocupado- faço 
questão de salientar- com a problemática nordestina: 

"O Desenvolvimento do Nordeste interess~ ao 
Brasil. Significa a ampliação do Espaço Econômico 
Nacional, a melhor utilização de forças produtivas, 
a intensificação das relações inter-regionais de co
mêrcio, a redução dos fluxos migratófiOS-enquanto 
transferência de pobreza. São arriJ)los os efeitos di
namizadores que se transmitem inteT~ 
regionalmente, em benefício mútuo." 

Convém lembrar, de igual forma, pungente depoimen
to do presidente Epitãcio Pessoa, ao dirigir-se às classes 
produtoras de São Paulo, em discurso inserido nos anais 
deste S-enaOo, e P.rofeiido ern agosto de 1921: _ 

"Contra a solução desse problema só protestam 
os que, nO iO-d.ustrialismo da sua imprensa,-e5tão ha
bituados a sacrificar os mais elevados interesses na~ 
clonais a:o sentimento pequenino, ao capricho mes~ 

---guinho de fazer picuinhas ao Governo. Contra aso
lução desse problema só reclamam os que, destituf
dos- inteiramente de espírito público, não tem nem 

~-- procu-ram ter amenor-noção da riã.tti:feza desses tra~ 
balhos. Contra a solução desse problema só se rebe
lam os que nunca viram a seca na sua obra hedionda 
de devastação e de extermínio. 

Ide os que combatem e malsinam o Governo Fe~ 
dera!; penetrai naquela fornalha ardente; lançai as 
vistas sobre aqueles campos calcinados, onde as 
plantações desaparecram de todo, onde a vegetação 
feneCeU ·e- iifii'roti, e os bebedouroS-se resseqUíram, 
sob a centelha comburente do sol impiedoso; ide e 
percorrei aqueles chapadões intêrminos, onde o- si~ 

lêncio apavorante das quebradas é apenas interrom
pidO de longe em longe, pelo mugido desesperado 
do gado sequioso e faminto; ide, segui agora as es

-tradas, e vede aqui as ossadas daqueles que não pu~ 
deram fugir mais longe ao horroroso flagelo e tom~ 
baram, inanidos e moribundos, para servirem de 
pasto, ainda com vida, à voracidade das feras e das 
aves preSa; ide e vede mais longe os que acabam de 
cair, alucinados e arquejantes, e, olhos cravados na 
abóbada candente, numa última prece de compai
xão e piedade .. ou talvez numa derradeira impre
cação de desespero e de insânia , aguardam, aniqui
lados e vencidos, o suplício dantesco dos que os pre
cederam; ide e vede, por fim, a fileira infinita dos 

- que ainda poçlem arrastar~se andrajosos e esquâli
dos, a face descomposta, o olhar desvairado, sem 
forças mais para carregarem os pequeninos, sem 
gota de leite para lhes calar o choro triste, enfraque~ 
cido e compungente, com o estômago torturado a 
-contorcer-se na agonia da fome com a garganta em 
fogo a-queimar-se no desespero da sede, com a alma 
despedaçada e o coração confrarigido de luto, de de
solação e de dor; ide e dizei·me, depois, se eu estou 
ou se eu não estou redimindo üm crime da Nação. 

O Brasil inteiro há de, por força, associar-se ao 
orador, e, quando não seja ao orador, a quem quer 
que o venha substituir, na obra de reparação dessa 
injustiça revoltante." 

-~-sr. Presidente, Srs. Senadores, o co_njuntõ- de provi
dências indicado não tem a pretensão de esgotar a ma~ 
téria. Estudos vários ..:.. e cito, entre outros, os que com 
percuciência foram efetuados pela Comissão Coordena~ 
dera de Estudos do Nordeste (COCENE), institufda, em 
1971, ·pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA)
indicam mais p~rffienorizadas medidas capazes de pro
mover desenvolvimento harmônico e integrado do semi-
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árido. E'nem tampouco implica em que se deva negligen
ciar medidas outras, Yoltadas para o desenvolvimento de 
toda a.região nordestina. 

Porque, como se sabe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
existem muitos Nordestes. 

Ensina Gilberto Fr~yre que .. esse Nordeste de figuras 
de homens e de bichos se alongando quase em figuras de 
El Gieco é apenas um lado do Nordeste". Por que há ou~ 
tros, como aquele" ( ... ) da terra gorda e ar oleoso ( ... )" 
-=--_o-Nordeste da cana~d~açúcar. Das casas Grandes e 
engenhos. 

E igualmente nesse Nordeste - acrescento às sábias 
lições do mestre Gilberto - a pobreí!:a está presente a 
ex:lgitrtósso cuidado, mercê de uma estrutura económica 
especialmente vulnerável às crises típicas de país em de
senvolvimento. 

E há tambêm o nordeste urbano, das grandes cidades. 
Cidades em realidade inchadas por decorrência de inten
sas migrações e exagerado crescimento vegetativo. Cida
des que abrigam nos denominados assentamentos sob
normais parcelas expressivas das suas populações em 
_precárias c:ondições de vida. 

Todos esses nordestes- do semi~árido, da mata lito
rânea, da:s grandes cidades - estão a requerer soluções 
próprias e, ao mesmo tempo, integradas; estão a recla
mar robustecimento __ d_e ação política para a defesa de 
processo harmônico de desenvolvimento nacional. 

- Muito obrigadO (M-Uito bem! Palmas.) 

O SR. _PRESIDENTE (Passos Pôr~ o) - Concedo a 
palav~ã aO nobre S~nador Itamar Franco, por cessão do 
nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR. 1T AMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun· 
ciã. o seguinte discurso. Sem revisão do ·arador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de proceder a alguns comentários, inclusive 
sobre um projeto relativo aos militares da Força Aérea 
Brasileira, face a atas que sofreram decorrentes do pro
cesso institucional, eu pediria licença a V. Ex• para regis
trar, com pesar, o falecimento do economista e professor 
Osório da Rocha Diniz, em Belo Hori~onte. 

Diz o Diário do Comércio sobre a sua vida: 

OSÚRIO, UMA VIDA DE !Df:IAS E LUTAS 

A Vida do professor, engenheiro e economista 
Osório da Rocha · Diniz pode s<!r caracterizada, 
córiio- definiu õ preSidente da Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais, Renato Falei, como a de 
um homem .. profundamente simples, uma figura 

-extremamente preocupada com o lado humano do 
desenvolvimento, um Hder nacionalista". 

Esta filosofia de vida é o que marca a história do 
pf.ÜfeSsOr -falecido ontem em Belo Horizonte, vítima 
de deriame cerebral. Ele nasceu em 1904, na cidade 
de Contagem, ond~ viveu .sua infância. Formou-se 
pela Escola de Engenharia da UFMG. Mas, devido 
às dificuldades que o País atravessava naqueles tem-· 
pos, Osório Diniz teve que se dedicar à agrimensu
ra, vivendo mais de um ano na demarcação das ter
ras da região do Jaíba, Norte de Minas. De volta a 
Belo Horizontç, foi agraciado com uma Bolsa de 
Aperfeiçoamento em Energia, nos Estado~ Unidos. 
Vivendo seis_anos naquele país, Osório Diniz tomou 
cantata com outros conhecimentos, percebendo o 
que significavam países como o Brasil e a própria 
noção sobre o imperialismo. 

Porém, devido aos problemas de saúde do sçu pa
dastro, mismO- compreeridendo as limitações do 
mercado de emprego para engenheiros no Brasil, ele 
voltou. Aqui assumiu a direção da A.J. Diniz & 
Cia., empresa- revendera de peças de automóveis, 
onde permaneceu por mais de 40 anos. E nesta épo
ca que se registram as suas primeiras produções no 
campo econômico~literário, com a publicação do li~ 
vro "A política que convém ao Brasil", ~o pedodo 



2538 Sãbado 18 

também do início -de suas colaboraçÕes no Diário do 
Comércio, que na época se chamava lnfonnador Co
mercial~ aprofundando sua visão crítica sobre a eco
nomia brasileira. 

Campanhas 

A luta pela emancipação econômica e política do Pafs, 
em defesa da igualidade entre os homens, levou-o mais 
tarde a tornar-se grande amigo de Monteiro Lobato. A 
campanha do "Petróleo é Nosso", pela criação da Refi
naria Gabriel Passo·s, da Usiminas, ·foram trincheiras 
desta mesma luta. 

Sua atividade junto às entidades de classe era também 
bastante firme, tendo sido por duas vezes presidente da 
União dos Varejistas, além de diretor da Associação Co
mercial e membro da FI'f::MG. Resultado dos seus es
forços em defesa dos interesses nacionais tornou-se 
membro do Conselho da Petrobrás, onde procurou im
pedir, após 64, a demissão de vários colegas então acusa
dos e perseguidos. 

Foi também um dos fundadores da Faculdade de 
Ciêncías Econômicas da UFMG, onde criou o Centro de 
Estudos Econômicos, responsável pela publicação de 
uma revista especializada neste campo. Professor cate

. drâtico daquela faculdade desde 1945, em 68 foi apOsen
tado por força do Ato Institucional n9 12, sendo reinte
grado em 1980. 

Nesta mesma época sofreu sete IPMs e em todos con
seguiu provar o patriotismO de suas teses e_ proposições. 
Afastado provisoriani.ente dos quadros da UFMG, 
Osório Diniz continuou se dedicando às atividades jor
n~lísticas e também à ampliação -das escolas universi
târias em Minas. Foi um dos fundadores .da Escola de 
Engenharia Kennedy e da Escola Superior de Agrimen
sura, das quais foi professor até recentemente. 

Contribuições 

Osório da Rocha Dini:i deixa grandes contribuições. 
Em-artigo-publicado, durante as comemorações dos 50 
anos deste jornal, escrevia: 4 '1!. com satisfação, no entan
to, que vejo hoje muitos dos temas que defendíamos, 
quase que sozinhos, pelas páginas do DC, terem tantos 
adeptos. Aliás algumas de nossas propostas - modéstia 
à parte- acabaram se convertendo em decisões oficiais. 
Exemplos? A criação dos Estados do Mato Grosso do 
Sul e da Ronônia, a adoção do mar territorial de 200 mi
lhas, a criação da Fr~ta Nacional de Petroleiros, entre 
tantas outras". 14 dos seus livros são ainda inéditos. Se
gundo Renato Fa~ci, era .. um homem que pensava em 
tudo". 

Dele, Sr. Presidente, diz José Costa;-Diretor
Pr~idente do Diário do Comércio, numa crônica: 

Osório Diniz deixa a esposa, Sofia Carrato Diniz, 
e as filhas Ângela Maria Carrato Diniz, repórter de 
política do Jornal de Casa, _e Sofia Maria_ Can;a_to 
Diniz. 

ATl'i SEMPRE, OSÚRIO 

A morte, ontem, de Osório da 
Rocha Diniz abre uma lacuna 
irreparável na redação do Diário 
do Comércio. Pioneiro do 
jornalismo de análise económica em 
Minas Gerais, atrãVés deste jornal, 
durante praticamente os 50 anos de 
nossa existência, ele aqui esteve a:o 
nosso lado, quotidianamente, 
transmitindo, com sâtiíaS palavras 
que traduziam o seu profundo 
conhecimento da realidade, o quanto 
de amor ele sentia por este nosso 
imenso, rico e sOFrido Brasil. 
SentimentO- qUe ele transmitiu 
também na sua porfiada militância 
em entidades empresarias, na:; 
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cátedras universitárias que ele tanto 
valorizou e através de sua própria 
vida, como cidadão e pai de família 
exemplar. 
Para todos nós, seus companheiros 
do Diário do Comércio, esta 
despedida terrena é extremamente 
dolorosa. Fica-nos, porém, a certeza 
de sua inspir'ação permanente. da 
presença eritre nós de seu grande 
espírito e de suas lições - quantas 
delas proféticas! - para que 
continuemos em nossa batalha pela 
prosperidade deste País que, e1e tanto. 
amou _e c~jas riquezas ele desejava, 
com aquela sua exemplar síntese de 
paixão e razão, que fossem 
exploradas antes de tudo em 
beneficio de nosso povo. 

José Costa 
Diretor-presldente 

Isso escreveu José Costa, Diretor-Presidente do Diário 
do Comércio. 

Sr. Presidente, hoje_ apresentei o seguinte projeto de 
lei: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•, DE 1983 

Concede aposentadoria especial aos que tenham 
sofrido restrição ao livre exercício de atividade profis
sional, em decorrência dos Atos Institucionais Com
plementares e legislação correlata. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art_. J9 Os Militares da Força Aérea Brasileira, ae
ronautas e aeroviârios impossibilitados de obter a con
cessão de licença de vôo, a revalidação do certificado de 
habilitação ou que tenham sofrido qualquer outra res~ 
trição ao livre exercício da atividade profissional em vir
tude _de terem sido atingidos por atos institucionais, 

- complementares ou legislação correlata, ficam habilita
dos a requerer aposentadoria especial na forma da pre
sente Lei. 

Parágrafo único. É permitida a acumulação dos pro· 
ventos da reforma militar com a aposentadoria de que 
trata a presente Lei. 

ArL 29 Contar-se~á em dobro o período de trabalho 
efetivamente exercido entre 19 de junho de 1964 e a en
trada: em vigor da Portaria do Ministério da Aeronâutica 
n9 77-AJGM-5, de 3 de maio de 1979, que revogou as 
normas internas sigilosas dispondo sobre_ "concessão de 
licenças e revalidação de certificados de habilitação." 

Art. 39 O valor da aposentadoria serã, em todos os 
casos e independentemente do montante das contri~ 

buições efetuadas, de trinta vezes o maior salário míni
mo vigente no País. 

Art. 49 Os interessados requererão diretamente à 
instituiçãQ previdenciãria a que estejam vinculados os 
benefícios dec_orrentes desta L&i. 

Art. 59- As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei correrão à conta das dotações do OrçamentQ Geral 
da União para o corrente exercício. 

Art. 6"' O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 79 São revogadas as disposições em Contrãrio. 

Justificação 

Chega ao nosso conhecimento que portarias internas 
de carâter sigiloso, no âmbito do Ministério da Aeronáu
tica, vedaram, a partir de 19-6~64, a " ... concessão de li
cença de vôo ... (bem como) ... a revalidação de certifica
dos de habilitação'' a todos os militares integrantes da 
FAB, aeronautas e aeroviârios ·• ... atingidos por atos ins-
tituáoÍlais ou coillplementares ... ". Como se sabe, sem 
eStes documeritoS -tofna-se impossível exercer a profis
são, quei- no Brasil, quer no exterior. 

Junho de 1983 

Os referidos atas, hoje felizmente extirpados do con
texto interno por força da Emenda CQnstitucional n•l1, 
de 1978, produziram efeitos desastrosos ao longo dos 
anos. A o-diosa restrição feita aos profissionais da 
aviação levou-os a procurar subsistência para si e seus 
familiares em atiVIdade para a qual nã_o estavam prepa
rados. Quando, após quinze anos, o atual Ministro da 
Aeronáutica resolveu "revogar as portarias sigilosas n9 
50/GM-5, de 19 de junho de 1964, que "dispôe sobre 
concessão de licenças e revalidação de certificados de ha~ 
bilitação e de n9 S/285-GM-5, de 19 de setembro de 1966, 
que susPende a concessão de licenças e a revalidação de 
certificados de habilitação", os atingidos encontravam
se inapelavelmente impossibilitados de voltar à antiga 
profissão, quer pelo avançado da idade, quer pela falta 
de condição técnico-profissional em decorrência do lon
go tempo de afastamento da atividade. 

Os documentos anexados à iniciativa retratam o dra
ma vivido pelas vítimas destas ocorrências. 

O presente projeto de lei visa compensar uma iniqUi
dade, concedendo reparação pecuniária cOrrespondente 
ao que fariam jus os atingidos, caso tivessem podido de~ 
sempenhar normalmente a profissão. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1983_. -Itamar Fran-
,co . 

LEG!SLAÇÃO.ClTADA, ANEXADA PELO AUTOR 

PORTARIA MINISTERIAL RESERVADA 

N• S·50·GM5, DE 19 DE JUNHO DE 1966 

Ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica, 
considerando as razões apresentadas pela Diretoria de 
Aeronáutica Cfvil, resolve: 

Suspender, até ulterior deliberação: 
I. As concessões de licenças previstas na Portaria n9 

869-A-HM5, de 29 de agosto de 1963, a todos os milita
res transferidos para a reserva por força do Ato Institu
cional de 9 de abril de 1964-. 

2. As revalidações de certificados de habilitação, 
também previstos na portaria acima a todos os aeronau
tas e aeroviários penalizados pelo referido ato a) Major
Brigadeiro-do-Ar Nelson Freire Lavanere Wanderley, 
Ministro da Aeronáutica. 

PORTARIA MINISTERIAL RESERVADA 

No S-285-GMS, DE I• DE SETEMBRO DE 1966 

Suspende a concessão de licenças e revalidação de 
certificados de habilitação. 

O Ministro de Est~do dos Negócios da Aeronâutica, 
considerando as razões apresentadas pela Diretoria da 
Aeronáutica Civil, resolve suspender, até ulterior delibe-
ração: 

1. As concessões de licenças previstas na Portaria n' 
869-A-GM5, de 29 de agosto de 1963, a todos os milita
res atingidos-por a tos institucionais ou complementares. 

2. As revalid~ções de certificados de habilitação, 
também previStas na portã:ria acima citada, a todos os 
aeron~_!Jt~ e aeroviários penalizados pelos referidos 
atas. 

A presente portaria substituiu a de n9 S-50-GM5, de 
19 de junho de 1964, e entra em vigor na data de sua 
publicação. a) Eduardo Gomes, Ministro da Aeonáutica. 

PORTARIA N• 77-A/GMl, DE 3 DE MAIO DE 1979 

Revoga as Portarias n9s S/50-GM-5, de 19 de ju
nho de 1964, e S-285-JGM-5, de J9 de setembro de 
1966. 

O Ministro de Estado de Negócios da Aeronâutica, 
tendo em vista o disposto da Emenda Constitucional de 
n9 11, de 13 de outubro de 1978, resolve: 

Art. }9 Revogar as Portarias sigilosas n9 S/50-GM-
5, de 19 de junho de 1964, que dispõe sobre "concessão 
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de licenças e revalidação de certificados de habilitação .. , 
e de n' S/285-GM.-5, de I"' de setembro de 1966, que 
"suspende a concessão de licenças c a revalidação de ccr
tiffcados de habilitação. 

Art. 29 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. a) Tenente-Brigadeiro-do-Ar Délio Jardim de 
Mattos, Ministro da Aeronáutica. 

Jornal do Brasil 

CEU OE AMANHECER 

Em política não hâ incompatibilidade entre discriçãO e 
eficiência. O Ministro da Aeronáutica vem desempe
nhando, com elevado_ senso de oportunidade, não obs
tante sem alarde, um trabalho eminentemente político 
que resulta na correta aplicação· das díretrizes presiden
ciais em sua esfera de ação. ); um exemplo a ser seguido, 
a capacidade de dar conseqüência prãtica ao espírito da 
abertura em me~idas que alcançaram ampla acolhida na 
opinião pública. 

Com a revogação da portaria que vedava a presença 
de militares punidos pelo artítrio em dependências da 
Aeronáutica, o Brigadeiro Délio Jardim de Mattos 
transformou, 10 dias antes, as festividades do Dia da 
A viação de Caça_ numa explosão de júbilo pela reaproxi
mação de velhos companheiros. Começou ali, na comu
nhão de camaradagem, o fim de uma discriminação que, 
apesar de declarada transitória, pervaleceu por 14 anos, 
sem a possibilidade de revisão pela Justiça. 

Pelo levantamento da proibição do acesso a áreas mili
tares, o país toma agora conchecimento de outra medida 
conseqüente àquela: também em maior alarde, no co
meço do mês, o Ministro da Aeronãutica pôs fim a uma 
iniqUidade incompatível com os sentimentos brasileiros. 
Revogou as portarias que suspendiam a concessão ou a 
revalidação de habilitação a pilotos militares, aeronautas 
e aeroviârioSc punidos por atas de arbítrio desde 1961. 

Tanto tempo decorrido, por certo muitos deles não 
mais poderão voltar, pelo peso da _idade ou por terem ido 
para outro trabalho, às atividades de piloto; mas a medi
da tem o efeito de uma reparação profissional mesmo 
tardia. Nad_a podia ser mais cõntrãrlo à-Iridole brasileira 
que a proibição de exercer a profissão em caráter comer
cial ou particular, por motivos polídcOs. A iniqUidade 
decorre de uma visão estreita do Critério milita.r que con
sideram a aviação civil atividade relacionada com o con
ceito de segurança nacional, pela qual o aviador integra 
a reserva de segunda classe. 

Ainda bem que a longa noite de intolerância chega ao 
fim. Medidas como essas que o Brigadeiro Dêlio Jardim 
de Mattos acaba de tomar, em perfeita ressonância com 
um sentimento de abertura democrâtica, constituem a 
aplicação polítiCa-de uma correção de rumo que nada 
mais é que justiça. Do ponto de vista político, é inestimá~ 
vel investimento numa nova COnfiança nacional, que a 
sociedade quer ver materializar-se em atas. Tanto mais 
que exercidos com um profundo sentido humano, por
tanto capazes de dispensar os ornamentos da retóriCa 
porque falam direto aos sentimentos da cidadania. 

Sr. Presidente, esse o projeto -para o qual espero a 
análise do Senado da República. 
Continu~ na tribuna para lembrar que, ainda ontem, 

aqui debatendo com o Senador_ Luiz Cavalcante, c_om o 
Senador Virgílio Távora e com o Senador Gastão 
MUller, repeti algumas palavras de Sua Excelência o Se
nhor Presidente da República, mas não tinha, naquele 
momento, o jornal que transcreveu a fala do Senhor Pre
sidente no Programa "'O povo e o Presidente", do dia 16-
6-83. Gostaria agora de reproduzi-la, Sr. Presidente, nes
te período de reflexão por qüe passa a: Nação brasileira, e 
para, mais tarde, buscar o que disse o grande Líder mi
neiro Santiago Dantas, quando de suaJndicação para as
sumir o Gabinete parlamentarista. 

Vejamos primeiro o que diz o Senhor Presidente da 
República. 
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Entre outras _coisas,_ Sua Excelência diz o seguinte: 
"Mas a margem de contemporização estâ se esgotando 
rapidamente." 

Yeja, Sr. Presidente, essa poderia ser uma fr!l_se, POr 
exemplo, utilizada pelo Senador Roberto Saturnino, 
pelo Senador Hélio Gueiros, pelo Senador Alberto Silva, 
por Qtialquer um de nós. Possivelmente, não seria pelo 
Senador José Lins, mas ê o Senhor. Presidente da Re
pública ... 

O Sr. Roberto Saturnino- Ainda q1,1e S. Ex.• gostasse, 
talvez ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, quem o 
diz é o Presidente da República, João Baptista Figueire
do. Vale a pena repetir: 

Mas a margem de comtemporização está se esgo
tando rapidamente. Os nossos 120 milhões de Orasi
leiros não podem mais conviver com essa situação. 
E não é s_ó conviver. E o fqturo? Qu.ais são as nol_is~s 
espectativas? O aumento _da dívida externa, o a~-· 
menta do déficit públiuco; o aumento da inflação, o 
aumento da recessão, o aumento do juro, o aumen
ta do desemprego. 

Veja, Sr. Presidente, que se eu -não tivesse -dito de _iní
ciO qile seriam expressões do Senhor Presidente da Re
pública, o nobre Senador José Lins diria, por certo, que 
eram observações da O"posição brasileira. 

o- Sr. José Lins - Permite V. Ex• uni aparte? 

_O_ SR. ITAMAR FRANCO - ~<?is _r~:ão. 

O Sr. José Lins- Em primeiro· lugar, V. Ex• vê que a 
crise· não ê de agora, talvez tenha sido herdada, porque 
V. Ex• jã identifica naS OtiSefv"ações do grande brasileiro 
que foi Santiago Dantas. o·presidente da República tem 
razão. E nunca houve alguma voz, aqui, no Senado, do 
lado dO PDS, que negasse que tivemos uma crise cujas 
causas são interna:; e externas e cujas conseqUêi:lcias po
derão se tornar imprevis[veis, Se não houver uma cor
reção.-de rumo- o que vem sendo feito há algum tempo 

E mais uma vez se tenta agora, no instante inesmo em 
qu-e a crise se agudiza, Como V. Ex• bem sabe. Não se 
trata, portanto, de negar um fato real", e o Presidente da 
República tem toda a razão de falat com cla-reza à 
Nação. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador José Lins, evi~ 
d~iif.ement~ que ao niericiOnar a faia do Senhor Presiden
te da República, ri8o-·inlaginaria que V. Ex• foss_e ficar 
contra ela. Se eu dissesse que a fala foi do Senado~: Hélio 
Gueiros, V. Ex, por certo, jã iria ... 

O Sr. José Lins- O Presidente repete aquilo que tem 
sido dito aQui. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não. O Presidente re
pete o que tem sido, não. O Presidente fala aquilo que a 
Üp6síçWrem falado ao longo· de vários anos. Quando 
'l. Ex• se refere ao-eminente Professor Santiago Dantas 
- e se tiver oportunidade, Sr. Presidente, vou ler, V. Ex• 
deve ter escutado esse discurso do Professor Santiago 
Dantas, eu não fazia parte deste Parlamento naquela é
poca - ao contrário do que diz o Senador José Lins, 
Santiago Dan tas lembrava a crise económica e social da 
época quando pretendia assumir o gabinete parlamenta
-rista. O que quero demonstrar ê que exatamente, no de
correr desses longos anos as coisas não se resolveram, 
não-Inúdaram oS rumos, como diz o Senador José Lins.~ 
-põSSívei até que se mude hoje. 

O Sr. José Lins- Então, V. Ex• concorda que a crise 
é herdada? 

O SR. ITAMAR FRANCO - E: possível até que se 
tome_conhecimento do fato atê inusitado de ~e el!_tregar 
ao Senhor Presidente da República a ahaixo-assina.dp 
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dando-lhe solidariedade. f: re.almente uma coisa inusita
da! ~difícil de enteltder a eritfega ao Presidente daRe
pública de um abaixo-assinado, dando-lhe solidariedade, 
quando essa solidariedade pode ser expressa através da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Itamar fr~n,co, a 
solidariedade do PDS ao _Presidente da República nunca 
faltou-, V. Ex• sabe disso. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Espero que não. 

- O Sr. José Lins - Tinha sido expressamente consig
nada pela cúpula do Partido, e agora o foi, em documen
to escrito pela bancada pelOs nossos parlamentares das 
duas CaSas. Eu não vejo por quê V. Ex• estranha essa 
mfidida. O que- o Partido quis não foí somente ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não, Senador José 
Lins, eu estou estranhando ... 

O Sr. Josê Lins- ... reiterar o -apoio que Vem sistema
tica e abertamente dando ao Presidente. O que o partido 
quis foi, de uma vez por todas, firmar o ponto-de-vista 
de que não é hora de se falar em sucessão, e que caberá 
ao Presidente, juntamente ó5m o partido, tomar decisõeS 
a respeito disso. Esse foi o objetivo fundamental do dO
cumento. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, V. 
~~me traz à mente, e ainda hoje pela manhã eu comen
tava um verso de Carlos Drumonnd de Andrade, quan
do ele dizia, no seu poema "Reunião Noturna": .. Fica 
num dia claro o sabor de assombração". Esse documen~ 
to, hoje, entregUe, -Sr. Presidente, permite exatamente 
buscar os versos do poeta maior do Brasil, que é Carlos 
Drumonnd de Andrade. 

O Sr. José Lins- Agora eu é que não entendi a inter
pretação de V. Ex• 

O SR. lT AMAR FRANCO - O Senador José Lins 
diz assim: .. 0 documento estâ entr_egue para dar solida
riedade ao Presidente da República." Serâ que o Presi
derite precisaria dessa solid~riedade por esCiito? É a pri~ 
meira dúvida que vem ao nosso espírito. Segundo, o Se
nador José Lins disse: não, ê para evitar o problema de 
ordem presidencial, para dar coordenação a S. Ex•, o Sr. 
PreSidente da República. Aí jâ nos levaria a outro ra
ciocínio, Sr. Presidente: serã que o Presidente da Re
pública não estava coordenando ou não vai coordenar o 
processo presidencial brasileiro? 

O Sr~ José Lins- Senador Itamar Franco, ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador José Uns, só 
para terminar. V. Ex~ é um matemãtico, tem uma flexibi
lidade mental muito grande, mas eu não a tenho, e preci
so encaminhar o meu raciocínio para questionar também 
as dúvidas que nos deparam. 

O Sr. José Lins- Muito obrigado. 

O SR. fTAMAR FRANCO -·Não-estou c-riticando o 
documento, estou intrigado com o documento, e ainda 
ontem, o comentava aqui, quando um nobre Deputado 
pernambucano falava em golpe. 

Sr. Presidente, busquei e estou buscando as palavras 
do Senhor Presidente da, República, e pediria a medi
tação do Senador José Lins, porque não somos nós que 
estamos dizendo isso. Vejam o que o Senhor Presidente 
da República disse nesse programa de tefevisão - não 
são palavras soltas, Sr. Presidente, e cabe a nós, da Opo
sição, rieste instante, questionar sobre essas palavras, e a 
Liderança do_ Governo, até respondê-las ... Temos de 
contornar, atravessar ou saltar muitos obstãculos da. 
nossa situaÇão econômica~ :.._ Veja, Sr. Presidente ....!.. 
para não haver retrocesso." · ' 

.. 0 Sr. José Lins;.. Y. Ex• discorda disso? 
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O SR. ITAMAR FRANCO - "para não estacionar a 
nossa marcha democrática." Isso não é brincadeira, Sr. 
Presidente. 

O Sr. José Lins - V. Ex~ me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO .:.... Com prazer .. 

O Sr. José Lins- Senador Itamar Franco, essa mes~ 
ma declaração, esse mesmo pensamento tenho ouvido de 
muita gente da Oposição. V. Ex• não pode negar que vi
vemos uma crise difícil. V. Ex• certamente há de concor
dar comigo que, há um ano e meio d_a eleição presiden
cial, numa crise coino esta, não é o momento de dar êif .. 
fase à questão da sucessão. Acho que o Presidente tem 
razão. Quando ele fala assim, é porque é sincero. S. Ex• é 
o homem que mais tein-se esforç?do pela abertura. Tem 
procurado tudo fazer para que a criseeconômicã, as difi
culdades criadas pela inflação, pela dívida externa e tudo 
mais não interfira com a abertura. O que devíamos pro
curar era compreender as palavras do Presidente, tirar 
proveito delas, porque o Presidente quando diz isto não 
está, absolutamente, expresando um desejo. Sua Exce
lência está buscando, exatamente, o apoio da opinião 
pública dos partidoS._ A abertura deve ser a meta priori
tária para todo~ nós. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja V. Ex.•, nobre Se-
nador José Lins, neste diálogo que estamos tendo hoje, 
mais tranqüilo, esse desfile interminável de presidenciá
veis <ií é culpa da Oposição? Estamos a cada dia, a cada 
momento, a cada hora .... 

O Sr. José Lins- Não é por ser Oposição .. :-

O SR. ITAMAR FRANCO - ... e, diria, a cada segun
do, assistindo Q __ surgimento de um presidenciável. Somos 
nós da Oposição qu~ estamos avançando esse processo? 

O Sr. José Lins- Agora, acredito que V. Ex.• concor
de comigo de que não é o momento de se abrir esse deba
te. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não, é V. Ex• quem 
tem que concordar comigo, não sou eu quem tem que 
con~ordar com V. Ex~ Aí é diferente.-

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex.• um aparte? 

O Sr.José Lins- Creio que V. Ex• está concordando 
.comigo, o debate não ~ oportuno, principalmente nOs 
termos em que está posto. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nós, aqui, defendemos, 
evidentemente, as eleições diretas, V. Ex' conhece o nos
so pensamento. Em seguida darei o aparte a V. Ex' Sena
dor Hélío Gueiros com multO ·pra-zer; peirnita-ine apetlas 
concluir_ o meu raciocínio. Por que os presidenciáveis 
desfilam tranqüilamente nesta passarela? 

O Sr. José Lins - Isto é fruto da abertura. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Agora é abertura. Ve
jam as contradições a que leví!m o raciocínio matemático 
do Sr. Senador José Lins. 

o Sr. José Lins- Permita-me raciocinar_c_õm V. Ex• 
A abertura é que permite o debate da sucessão e o surgi
mento dos candidaJos, Se estí:véssemoS sem qualquer di
ficuldade, de ordem económica e social, sem desempre
go, se estivéssemos numa rota tranqüila de bem-estar so
cial, eu acho que isto não traria inaior problema. O fato 
é que temos esses problemas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Hélio GUei
ros, vou-lhe dar _o aparte, depois, vou apenas dizer esta 
frase ao Senador José Lins, e em seguida, com muita ale
gria vou ouvir V. Ex• Vejam como é interessante. O Se
nador Alberto Silva, sobretudq o S!mador Roberto Sa
.turnino, nós estávamos aqui antes de V. Ex~s Di~íamos 
exatamente que havia neste País uma crise econômica, 
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uma crise social. Essa crise era latente, era perfeitamente 
perceptível, mas o partfdo do Governo não reconhecia 
essa crise dizia que nós estávamos imbuídos de uma si
nistrose do pessimismo -quando dizíamos inclusive que 
estávamos atrelado a uma ordem internacional injusta. 
Eu me lembro que o Senador Roberto Saturnino, aqui, 
em nome do nosso partido, lembrou de discutir da tribu
na, quando nós defendíamos uma outra projeção energé
tica, que não essa que aí está, e nós éramos profetas do 
caos. Agora S. Ex• •. o Senador José LinS, reconhece que 
há uma crise. 

O Sr. José Uns- Mas não é de agora! 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas antes de continuar 
o debate com V. Ex•, eu vou ouvir o Senador Hélio 
Gueiros, com muita satisfação. 

O Sr. José Lins- Mas não é de agora que se tem re
conhecido as dificuldades. 

O Sr. Hélio Gueiros- Senador Itamar Franco, V. Ex• 
disse muito bem quando salientou que o PMDB e as 
OpOsiÇões não têiri- nada a ver com esse problema da cri
se política no Brasil. E verifica V. Ex• que nós não esta
mos sendo açodados em nada. Quem-está senQ.o açodado 
é o PDS. Verifica V. Ex', que hoje esta Casa está_vazia, 
simplesmente porque toda a bancada do PDS está nos 
seus Estados cuidando di:: eleger os delegados que vão 
funcionar na convenção que indicará o seu candidato à 
Presidéncia da RepúbUca. Por outro lado, eminente Se
nador Itamar Franco, todos os presidenciáveis, até ago
ra, têm sido do PDS; alguns ou a maioria deles, auxilia
res diretos do Senhor Presidente da República. Então, se 
o Senhor Presidente da República acha inoportuno, acha 
pfematuro, acha açodamento a discussão, hoje, tanto 
tempo antes dos dias das eleições, do problema suces
sório, bastava chamar o Sr-. Hélio Beltrão, o Sr. An
dreazza, o Sr. Costa Cavalcante, iricluSive, até o nosso 
preclaro. e eminente amigo,- Senador Marco Maciel e 
dizer-lhes que acabem com esse negócio de sucessão. 
Mas, veja V. Ex• que não, fic·a o PDS a encontrar na 
Oposição, no PMDB, e nos outros Partidos, o interesse 
de conturbar o ambiente, quando, na verdade, quem está 
conturbando tudo é o PDS. Uhl detalhe, Sr. Senador Ita
m·ar Franco, é que durante anos e anos a fio, os defenso
res da eleição índireta diú<iin que a grande vantagem 
dela é não perturbar, não conturbar, não criar caso antes 
do tempo. Verifica V. Ex~ que na prática a teoria é dife
rénfe. A eleição indireta estã conturbando, perturbando, 
prejudicando o País muito mais do que as eleições dire
tas. Então, __ verifica V. Ex' que não tem razão nenhuma o 
Senador José Lins estranhar a estranheza de V. Ex~ com 
relação _a esse comportamento do Senhor Presidente da 
República, quando S. Ex' dii que não pode mais con
temporizar. Contemporizar com qu_em? _Só se for com o 
PDS. Tanto que a conseüência imediata desse pronun
mamento do Senhor Presidente foi toda a_ Bancada do 
PDS, da Câmara e do Senado, acudir, rapidamente, ao 
chamamento das suas Lideranças e assinar um abaix.o
assinado. E o Senhor Presidente da Repóblica se mos
trou tão_irritado em São Paulo, que parece que pela sim
ples presença do Sr. Paulo Maluf, um dos presidenciá
veis, sentiu engulhos de ordem fisica e ficou preSO. no seu 
apartamento, não recebeu ninguém. Quer dizer, está 
com alergia até a esses presidenciáveis. No entanto, em
bora Sua Excelência tenha força - penso que teria
para conter essas explosões precipitadas, como diz o Se
nador José Lins, dos açodados presidenciáveis, Sua Ex
celência fica a se queixar, como agora o Senador José 
UnS, dos pronunciamentos da Oposição, e tudo mais. 
Na verdade, o que parece ê o que V. Ex• des~onfia, o 
Presidente João Figueiredo perdeu, mesmo, o comando 
da sucessão presidencial. f: por isso que S. Ex~ tenta reto
mar o comando da situação através desse abaixo
assinado, com uma circunstância inusitada, porque antes 
de 1964 se dizia que havia necessidade de uma melhoria 
-dos costumes políticos, não se podia envolVer adminis
tração COm-polnica, e tudo mais. Nos dias de hoje, Sr. 
Itamar Franco, a entrega de um documento de ordem 
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política se dá dentro de instalações militares da capital 
da República, em plena Base Aérea. Ninguém quis espe
rar nem que- o Presidente chegasse ao Palácio, ou na 
Granja do Torto, não, teve que ser dentro da Base Aérea 
de" Brasília. O reCinto apropriado que o PDS encontrou, 
pata fazer uma moção político-partidária ao Senhor Pre
sidente da República fof uma instalação militar. E ainda 
se fala de antes de 1964. 

Q_ Sr. João Lobo - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR~ ITAMAR FRANCO - Ai:ttes de responder ao 
Senador Hélio Gueiros, ouço V. Ex'. 

O -sr; João Lobo- Quero emitir uma opinião pura
mente pessoal. Acho que não há nenhum açodamento no 
fato de. o_s candidatos a Presidente j_á estarem em cã.rriPO 
tentando a valorização dos seus nomes. Ora, veja V. Ex•, 
jã se escolheu o técnico da seleção brasileira, já se discute 
o tim-e, Já eStãO Sendo preparados os jogadores. Serã que 
esse campeonato mundial de futebol é mais importatite 
para o Brasil do que o seu próximo Presidente? Acho que 
esses presidenciáveis têm direito a fazer esse movimento. 
E há presidenciáveis do PDS, como os há também da 
OposiçãO. O Governador Brizola é_um presidenciável, o 
Governador Tancredo Neves, também. Acontece _que o 
PDS tem um número maior de presidenciáveis, coisa que 
acho perfeitamente normal e não acho nenhum açoda
mento, não é iSso que está tumultuando a vida nacional, 
de maneira nenhuma; os presidenciáveis tentarem fixar
se, ganhar a simpatia, impôr os seus nomes, faz parte do 
processo democrático dessa abertura que nós estamos 
tentando alargar. Agradeço o aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador João Lobo, 
antes de responder a V. Ex•, eu gostaria de me referir à 
intervenção do Senador Hélio Gueiros. 

Senador Hélio Gueiros, tenho para mim também que 
o PDS es~á com medo de ser abandonado pelo Presiden
te da República. Aliás, eu se fosse Presidente da Repúbli
ca largava esse Partido que, com raríssimas exceçãi!s ... 

O Sr. José Lins - V.. Ex• tem uma alternativa? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Como? Temos alterna
tivas e esperamos que V. Ex' venha fazer parte dessa al
ternativa. Quem sabe V. Ex~ fará parte dessa nova alter
nitiva partidária que eu apenas, hoje, como exercfcio 
mental, acredito nela porque. .. 

O Sr. Jo~ Llns- V, Ex• sabe da admiração que te
nho por V. EX• 

O SR. ITAMAR FRANCO - E eu diria que ela é 
recíproca e verdadeira. Mas vejam como o Senador José 
Lins realmente mestre em desviar o rumo de nossos pen
samentos. S. Ex• tem uma maestria perfeita. 

O Sr. José Lins- V. Ex' está sendo delicado. Eu que
ria dizer apenas que não estou contestando o que o 
nobre Senador Itamar Franco está dizendo, ao con
trário, estou apenas dando ã.lgumas explicações. Agora, 
quanto ao fato de a OPosição não ter cail.didatos, eu, 
çom toda a sínceridi:!.de, lamento. Acho que, talvez; a ide

. ia de eleições diretas, no momento, seja um tanto irrea
lista, mas a participação num processo que, de qualquer 
modo, é democrático, seria conveniente. Também não 
citou aqui criticando os candidatos que surgiram, estou 
apenas mostrando que há doi~ prOcessos em marcha- o 
processo da eleição e as dificuldades da crise e, desde que 
há tantos candidatos e o Partido precisa de unidade, é 
muito importante que nós definamos a nossa posição.~ 
uma posição de unidade para uma solução, digamos, de 
coerência, dentro do Partido; é apenas isso. 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Antes de responder Se
nador Hélio Gueiros, veja V. Ex•, quanto à observação 
posterior do Senador João Lobo, não diríamos que S. 
Ex• foi irreverente ao fazer uma comparação com a esco
lha doJécnico com a eleição dos presidenciáveis do seu 
Partido. Vamos até admiti-la e tomá-la como base, Sena-
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dor:::_João LQbQ, porque, atiâs, ontem, por um branco que 
deu em nossa mente, ao discutir projeto -do Distrito FeM 
dera!, tivemos até que tomar como p~nto de referência; 
em vez das ORTN, o preço-do passe do Zico, ao dizer 
que o Governo do Distrito Fed,eral teria que '{en!i~r qua
tro Zicos para poder resolver os seus problemas sani
tãrios. 

Mas veja V. Ex•, vamos até levar para o campo da 
comparação- entre o técniCo da -Seleção brasileira e a 
eleição dos presidenciáVeis- do PDS. -~ 

Só que hã uma coisa, o técnico é ii\dicado, mas quan
do ele faz o seu time jogar mal, ele cai e é substituído p-or 
outro. Seria a primeira observação que ter[amos que fa-
zer. 

Agora, não sei se esses presidenciáveis do PDS são 
realmente os craques que a Nação espera para dirigi-la. 
Para serem os craques que a Nação espera, eles teriam 
que, realmente, passar, um pouco, pelo crivo popular e, 
ao que parece, eles não querem passar pelo crivo popu
lar. Eles querem passar pelo jogo aritmético, pela male
dicência, pelã. intriga, através apenas de um colégio ilegi
timo que aí está. 

Então, realmente, se tornaria difícil nós avançarmos 
no campo em que V. Ex• pretende conduzir o seu recioci
nio, sempre com muita inteligência, com muita verve ... 

O Sr. Jdo Lobo- V. Ex' veja, eu não estava queren
do fazer uma comparação de valores. Acho que se é 
oportuno começar a tratar da seleção brasileira, por que 
não_ é oportuno tratar da sucessão presidencial? 

O SR. 1T AMAR FRANCO - Longe de mim, não 
concordar, só que nós achamos que é assim, mas no sis-' 
tema direto, não nesse sistema espürio que aí está, ém 
que se vai mais uma vez - permita-me, Sr. Presidente, a 
expressão- se esbulhar a vontade popular. Nós não va
mos resolver certamente o que quer o Senad01:)qsé Lins, 
hoje, essa ordem,_ econõm,ica, essa-ordem social, através 
desse processo. Vamos romper as estruturas do poder 
para que tenhamos o que neste Pais? O pacto social. 
Agora, esse pacto social nã se dã com a formação_ das e !_i~ 
tes que pretendem novamente alcançar a Presidência da 
República. 

O Sr. José Líns- Qual a idéia de V. Bxf sobre o pacto 
social? 

O Sr. Roberto Saturnino- Antes--de V. Ex• responder, 
poderia conceder-me um pequeno aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Roberto Satumino - Com duas observações. 
Primeiro, a "teoria do açodamento é do President_e Fi~ 
gueiredo, segundo estou informado. O Pr_esidente é qu.~ 
se pronunciou contrariado com o açodamento. Em se: 
gundo lugar, nós até, a meujufzo, não verfamos inconve~ 
niente maior nesse lançamento prematuro de candidatu~ 
ras, mesmo por um processo que nós não aprovamos, se 
este lançamento contribuísse para o grande debate sobre 
a crise, isto é, se cada um dos candidatos viesse a se pro
nunciar perante a Nação sobre suas idéias a respeito da 
crise social, da própria crise política, do modelo político 
e tudo mais. Mas o que estamos vendo é uma campanha 
em que cada candidato ~nv_ia flores, faz galant_eios, aper
ta a mão, mas não_se pronuncia sobre os problemas gra
ves da_N_ação, que toda população, enfim, está ansiosa 
por ver resolvidos. De modo que, este sim, me parece um 
açodamento totalmente fora de propósito. Se os candi
datos ainda se pronunciassem no grande debate, eu ain
da veria alguma coisa de positivo nesse levantamento 
prematuro de candidaturas. Os norru:s_ citados, do_ lado 
da Oposição~ têm feito, têm s_e pronunciado por eleições 
di retas, pela moratória ou pelo reescalonamento da dívi
da, pela mudança do modelo económico. Quer dizer, do 

.lado do Governo é como eu disse: envi9 de flores, galan
teios, abraços e sorrisos - e pronto. 

O SR. ITAMAR FRANCO --E V. Ex• esqueceu de 
~omplementar: costumam receber jantares. 

O Sr. Roberto Saturnino- Aht Sim. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Uma hora é jantar para 
fuL~no, outra hora é almoço para sicra!'lo. 

O Sr. José Lins- Não hã nada mais democrático, no 
Senado e nesta R.epúlica, do Ctue um discurso de V. Ex• h 

. um debate animado, participativo~- palavra hoje tão ao 
gosto nas discussões. Mas, esse debate dos problemas 
nacionais a que se refere o nobre Senador Roberto Sa
turnino deveria ser um debate a nível de cadidatos de 
partidos diversos. A impressão que tenho é que, no mo
mento em que o PMDB e os outros partidos resolverem 
participar de eleição presidencial, esses temas todo~ vi
rão a tona. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jpsé Lins, V. 
Ex' me questionou sobre o pacto social... 

-O Sr. José Lirts- Este é um tema interessante, V. Ex• 
não acha? -

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, V~ Ex• que esta
mos assistindo ao famoso "pacote" de segunda-feira e 
parece que na prôxima segunda-feira teremos um outro 
"pacote", creio que nem mesmo V. Ex•, que é o vice
Líder do Governo - e eu falo isto respeitosamente -
conhece os fund.amentos reais desse "pacote" ... 

O Sr, José Lins- Não, V. Ex' exagera um pouco! Os 
fundamentos estão nos jornais-... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nào estou falando 
quanto aos jornais. Eu escutei e vi;-não só escutei, mas vi 
a imagem do Ministro do _Trabalho, quando interrogado 
sob o famoso expurgo, para não usar a famosa desinde
x_ação que é a(é dtfícit de pronunciar, o Ministro do Tra
balho dizia o seguinte: "Eu não sei ainda não rne comu
nicaram" ... 

O Sr. José Lins- Mas, V. Ex• sabe que o MiniStro es
-tava chegando d~ Europa ... 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador José Lin~, se 
ele, o Ministro do Trabalho, não sabe o que vai aconte: 
cer com o famoso expurgo que vai atingir sobretudo o 
seu Ministério; que vã.i atingir sobretudo essa faixa sala
rial mais ca.rente, imagine 06s outros, pobres mortais 
desta Repúlbica, imagine o pobre do povo. 

Mas, vamos ao pacto social: por que não uma reforma 
financeira neste país, por que nã:o uma reforma tribu
táÍ"la, pOr que 'nãO üma reforma fiscal, por que não fugir 
do atrelamento à ordem internacional? 

O Sr. José Lins- A isso V. Ex• chama o pacto social? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu estou dentro de um 
esboço ... 

O Sr. José Lins- O meu interesse maior, nobre Sena
dor ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- O que não pode haver 
- queria complementar meu raciocínio para poder fe
char o esboço do pacto social - o que não pode, Sena
dor José Uns, dentro, evidentemente, do nosso racioc_í
nio, é continuar o que aí está, quando V. Ex•s. acham 
que, entregando ao Presidente da República uma série de 
assinaturas, estão resolvendo o problema da Nação. Não 
há mais um só caminho entre o Presidente da República 

___ e o seu partido, tem que haver um caminho para com a 
sociedade brasileira. V. Ex• fa]ou, agora mesmo, gover
no participativo.-A sociedade brasileira tem que partici-

--~Q_ar, ela tem que ser ouvida. E se ela tem que ser ouvida, 
então vamos estabelecer o pacto social. Primeiro, na Sua_ 
ordem institucional. O que nós queremos? Queremos o 
respeito à lei, queremos o respeito democrático, quere-
mos a população escolhendo o seu Presidente da Re.-_ 
Pü~IiCa peto_pi-oCessq_ díreto. Então, no campo da ordem 
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institucional, queremos o primad_o do direito e o respeito 
~ àJ~i. e i. Nação brasileira se encontrando com ela mesmo 

através da escolha diretª_ do Présidente da República. 

O Sr. José Uns- Esperava, sinceramente, ouvir de V. 
Ex.~~. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Vou, agora, dizçr da 
ordem económica e soCial. Na ordem eConómica, V. Ext 
mesmo concorda que o que aí está, já não-é mais o Sena
dor da OpOsição, ou Senador de Minas Gerais que está 
dizendo ... 

O Sr. J osê Üns - O pacto social, certamente, não se
rá uma série de mudanças. A simples introdução de cer
tas mudanÇas ... 

O SR. ITAMAR FRANCO --Estamos enumeran
do ... 

O Sr. José Lins- ... não significará um pacto social, a 
meu ver. 

_O SR. ITAMAR FRANCO- Então, V._Ex•, defina o 
que entend~ por pacto social. V, Ex• acha que o que dis
semos não ê o pacto social? Temos que enumerar o que 
deve conter bojO desse pactci social. E comecei a dizer _ 
para V. Ex•, primeiro, da ordem política. Então, nós po
deríamos, primeiro, questionar o pacto social na ordem 
poHtica. 

O Sr. José Uns- V. Ex' põe exigências ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não, exigências- ilão. 

O Sr. José Lins -- "" sem sentido para o estabeleci
mento de um pacto social. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Bases para nós nos en~ 
tendermos. Não digo Qu~ as Oposições brasileiras têm 
que se oferecer para conversar com o Senhor Presidente 
da República, mas se há a gravidade que diz V. Ex:•, na 
ordem económica, na- ordem social, particularmente, o 
Presidente da República tem que assumir; tem que partir 

-dele, Presidente da República-, chamar aS Oposições, 
chamar as lideranças partidárias, e dizer: a crise do País é 
esta. Qual ê a saída que as Oposições oferecem? Isto em 
um diálogo franco._ 

O Sr.José Uns- PosSo fazer uma pergunta a V. Exf? 

O SR. ITAMAR FRANCO --Com muito prazer, Se
nador José Uns. 

O Sr. José Lins- V. Ex' aCha que um entendimento 
1nteq)artidârio representaria hoje um pacto social? Ou 
um entendimento interpartidário poderia respaldar, pe
rante a Nação, um pacto social? Veja, V. Ex•, que eu in
cursiono em um campo delicado, de vez que não há ne
nhum siitat_ de que isto possa acontecer no momento. 
Mas, de um ponto de vista perspectivo, creio que é Um 
tema de importância relevante. Como V. Ex.• é uma das 
inteligências mais primorosas do Senado, e uma das nos
sas maiores senSibilidades políticas, faço questão de pôr 
o problema assim abertamente. 

O SR. 1T AMAR FRANCO - Estou colocando um 
entendimento interpartidário. Senador José Lins, eu já 
faço uma inversãO", V. Ex~ concordará ou nãO comigo. 
Eu pergunto a V. Ex•: o partido de V. Ex•, que tem 
Maioria nesta Cas·a, m-aS não tem Maioria na outra Casa 
que pudesse resolver de uma vez por todas quaisquer 
questões, esse partido de V. Ex', por exemplo, faz parte 
do Governo? 

O Sr. José Lins - Mas é claro! Ele faz parte do Go
verno. 

O SR.ITAMAR FRANCO- Faz parte do Governo? 

O Sr. José Lins- Faz _parte do Governo! 

O SR. ITAMAR FRANCÓ - V. Ex• afirma que o 
P"attido de V. Ex.• faz parte do Governo? -
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O Sr. José Lins --Eu garanto a V. Ex.• que o Partido 
tem sido ouvido, principalmente ultimamente. Houve é
poca, durante estes vinte anos, em que não havia essa 
participação, mas como não vivi esseS anos polítícos an-
teriores, à minha vinda para o Senado, não quero dar o 
meu testemunho. Ultimamente, porém, eu sinto qUe o 
nosso pensamento político pefffieia ffiuito mais as-Cfecl
sões de Governo. 

O SR. lTAMAif FRANCO -Acha V. Ex• isto? 

O Sr. José Lins - Acho, com sinceridade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• fala isto com a 
maior abertura, com a maior sinceridade, que iSto exiSte? 

O Sr. José Lins- Com a -maior-slncetidade, inclusive 
baseado na minha experiência pessOal. Não que seja eu 
ouvido mais do que os meus colegas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, não Ex•, eu não 
iria muito longe; porque V. Ex• jã se referiu que,laine:n: -
tavelmente, não se encontrava presente aos debates, 
sobretudo aos debates do Senado da Repúbfica. t 

Mas veja, V. Ex•, eu-ôuvido, eu duvido, SenadOr José 
Lins ... 

O Sr. José Lins - V. Ex• tem o direito de duvidar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou dizer a V. Ex•, 
agora, com a maior sinceridade, vou buscar um exemplo 
recente. Antes das eleições, quando o Governo, atraVés 
dos seus Ministros, negava sistematicarrientC, põf exem
plo, a ida ao Fupdo Monetãrio Internacional, negava a 
inexistência de liqüidez no mercado financeiro interna
cional, que V. Ex•s tivessem sido comunicados de que o 
Brasil recorreria ao Fundo M-onetãrio InternaCional, 
porque se tornou, de repente, segredo de Estado. E por 
que se tornou segredo de Estado? Porque, naquele perío
do, havia o processo eleitoral. E se o GOverno brasileiiro, 
naquele momento, comunicasse à Nação que ele estava 
recorrendo_ .ao_ .Fu,ndo- Monetário.-1nter.nacio.nal,--toda 
política econômica e social do seu Governo haviã-se es
boroado, que tudo aquilo que ele dizia que era neces
sário ~recorrei favorecendO àS empresa-S~ fitcluSiVe as-em.:
presas que buscassem dólares externamente, o resultado 
eleitoi'al seria, por certo, outro, Senador José Lins. En
tão, quando V. Ex• diz assim eu dou exemplos prãtícos, 
Exf- - -- -

O Sr. José Lins- V. Ex•então acha que o FMI ia de
ciair as eleições a favor dô PMDB? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não estou dlzemlt> que 
ia decidir, mas, por certo, dar consciência ... 

O Sr. José Lins - V~ Ex:•, nobre Senador Itamar 
Franco, acha que o FMI podía-ter decidido -a Úlrte do 
Governo? 

O Sr. Roberto Saturnino- E olha que decidia-mesmo. 

O Sr. José Lins- E ainda negam que a influência é 
boa. Se é boa para os senhores, por que não pode ser boa 
para nós? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, veJa 
que o Senador Roberto Saturnino ainda coloca o proble
ma do Fundo. Eu, ainda, diria mais: não era-apenaS se o 
Fundo Monetário iria decidir. O fato ê que se desmasca
raria, perante a opinião pública, a mistificação dos Mi
nistros da área econômíca. 

O Sr. José Lins- V. Ex• agora vaí me permitir, ri obre 
Senador. 

O Si-. Roberto Saturnino - Eu posso entrar um pou
quinho nesse debate? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito- prazer, 
· nobre Senador. 

O Sr. José Lins- Quero dizú que achei duia a p3.la-
vra de V. Ex' -

O SR. ITAMAR FRANCO - Mistificação?! 

O Sr. José Lins - Mistificação. 

9 SR. ITAMAR FRANCO- O Senador Hélio Guei
ros; então, me corrigiu, falan-do em fracasso.--

0 Sr. José Uns- O estancamento da liqUidez foi tão 
-violento ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sinceramente, Sena
dor, mistificação é uma palavra forte? 

O Sr. José Lins-:- ~u _acho. que SiJ?:l, nobre S~ador. 

O Sr. Roberto Saturnino- Eu ouvi, nobre Senador, 
este mesmo termo pronunciado pelo Deputado Herbert 
Levy, do PDS; ·na televisão, num debate comigo, no pro
grama Crítica e Autocríticã. 

O Sr. José Lins - Mas eu não concordaria também 
com ele, nobre Senador. 

O Sr. Roberto _§!!~rnirio - O Deputado Heibert Le
vy, nesse programa, chamou o Ministro Delfiin Netto de
mistificador. Com estas- palavras, repetiu tr-êS ou quatro 
vezes: "Trata~se de um mistificador." 

O Sr.José Lins- V. Ex' acredita mais no PDS do que 
no Senador Itamar Franco, pelo que eu vejo. 

O Sr. Roberto Saturnino - Não, eu estou dizendo, 
apenas, que se um parlamentar do próprio PDS usa esta 
palavra, parece-me que liberou a nós todos da Oposiçã-o 
de, também, usá-la sem ferir os brios. -

O Sr. José Lins- V. Ex' sabe que uma voz a mais não 
justifica o engano. 

O Sr. Roberto Saturnino - V. Ex• me permite um 
a~~rt~, nob~e Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO ...:.--POis nãô; SenadOr. 

Q Sr. Roberto SatJ]rnino -Eu queria tentar retomar o 
fio da própria pergunta ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- O Senador José Lins é 
mestre em des..vlar o assunto. 

O Sr. Roberto Satumino - ... colocada pelo Senador 
José Lins, a r~speito do pacto social. Acho que se os par
_tidos fossem chamados a opinar, a participar das deci
sões - os partidos políticos no plural, englobando o 
PDS, PMDB, PDT, PT etc. -eu estou certo de que an
tes de emitir opiniões, fariam consultas às suas bases. à
queles setores da sociedade que pretendem representar. 
Acredito até que um pacto interpartidário poderia tradu
zir um pacto soçial, na medida em que cada partido, mal 
ou bem, representa com algum defeito, com um pouco 
de infidelidade aqui ou ali, a grosso modo, os diferentes 
setores da sociedade. Era preciso, porém, c_onforme o Se
nador Itamar nos disse, haver a convocação dos partidos 
para essa negociação, esse entendimento e a extração _de 
uma resultante, de uma saída no campo político
industrial, no campo econômico e social. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Veja, Senador Josê 
Li ris, Roberto Saturninó, que ê exatamente o questiona
mento que fiz ao Senador José Lins que iria concluir, 
quando perguntei do seu partido, é porque acredito, por 
ex:~plo, que o Senador José Lins, faço-lhe esta justiça, 
eU admitiria esse relacionamento interpartidário mas 
não- s-ei se ele teria autorização para isso. A verdade é que 
ess_as barreiras são encontradas, são lançadas a todo mo
mento, e o que pergunto e questiono, Sr. Presidente e 
Srs. SenadOres, é se há ou não uma situação grave econô
mica e socialinente? Socialmente já. digo em relaçaõ aO 
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meu Estado, gravíssima, gravíssima Senador José Lins, 
em relação ao Estado de Minas Gerais. 

O Sr. José Lins - Permíte-me V. Ex• um aparte? 

0-SR..JTAMAR FRANCO- Só para terminar ora
ciocfnío. 

Há ou não, ou apenas se fabrica uma crise neste País? 
Vamos atê imaginar que alguém fabricasse para jogar na 
crise, porque há aqueles que gostam de jogar na crise, la
mentavelmente existem. Mas Ç cla_ro que mesmo fabrica
da ou não, ela está presente nas ruas. Todos nós pode
mos sentir isso, no momento em que visitamos as nossas 
bases, percorremos as nossas cidades, principalmente as 
nossas pequenas vilas em Minas Gerais. 

O que se questiona é i~to: Há crise'? E aí, Sen~dor Ro
berto Saturnino, é que coloco o seu pensamento, 
avançando um pouco: Onde Senador Roberto Saturni
no, onde Senador José Líns, o Congresso Nacional foi 
chamado a ajudar nesta crise? 

Veja Senador José Lins ... 

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

O SR. ITAMAR FRANCO- Só um instante, Senão 
perco o fio do pensamento. 

O Sr. José Lins- Claro! Estou muito interessado no 
pronunciamento de V. Ex•. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Iniciamo"s os nossos 
trabalhos a 19 de marco, quando o Congresso Nacional 
foi chamado a debater a grande temática econômica e 
social que aí está. De repente, se impõe um decreto-lei; 
-sempre através âe um decreto-lei - o Presidente da 
República baixou o Decreto-lei n9 2.012. De repente re
solveu modificar esse decreto e jogou· o Decreto-lei n9 
2.024. 

Se processa, continua se processando, nós não quere
m~ª ~~-i~ !f~~a_t~~ _QS _g@!lQ~_ proje~Q~ __ !1!\<;Í_Ort:ti~. _ !10_b~ 
SeiladOr ROberto Saturnino. O Presidente da RepúbÚc; 
resolve sempre legislar através de decretos-leis. 

O Congresso hoje, nobre Senador Hélio Gueiros. e V. 
Ex• tem razão quando fala aqui nesse vazio, mas não é 
apenas o vazio hoje, porque foram para-os s_eus Estados, 
ou porque foram à Base Aérea cumprimentar Sua Exce
lência, o Senhor Presidente da República, é porque o 
Congresso continua marginalizado, _o Congresso conti
nua sem ação. 

E aí está O Orçamento da RepübliCa que d-aquí a Pou
co vamos discutir. Vamos discutir uma Lei de -Meios, 
nobre Senador Hélio Gueiros, que no ano passado cor
respondia mais ou menos a 11 trilhões de cruzeiros. Mas 
não discutimoS o orçamento das -empresas eStatais, não 
discutimos O orçamento da Previdência Social, que é 
maior quase que o orçamento fiscal. O das empresas es
tatais chega a atingir a quase 30 trilhões. 

Quem ê que decide isso, nobre Senador Hélio Gueí
r<?_s? 1:. o Qrçamento Monetário Nacional que, às vezes, 
se reúne por telefone. 

0- Sr.~-Hêfio Gu"eiros- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não. 

O Sr. Hélio Cueiros- b por isso, nobre Senador Ita
mar Fi'anco, que dentro desse quadro que V. Ex• retrata, 
do _desprestígio e da desimportãncia do Congresso Na· 
cíonal, é que considero uma pilhéria o Presidente da Re
pública e três Minístros dizerem que são favorãveis ao 
Parlamentarismo. O sistema tem um solene desprezo 
pelo Congresso Nacional, portanto, é hipocrisfa, iilsince
ridade de um sistema que não dá o menor valor ao Con· 
gresso Nacional, dizer que a solução para o Paísêa insti
tuição do Parlamentarismo. 

O Sr. José Fragelli - Acho que é desespero, não -ê 
nem hipocrisfa: 
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O Sr. Hélio Gueiros- b desespero e é hipocrisia. So
mente quem está, eventualmente, ameaçado por uma 
candidatura que não é do agrado de algumas Excelên
cias, se acena com esse parlamentarismo, como se esse 
sistema tivesse alguma, vez, como V, Ex• está retratando 
muito bem, algum sinal de respeito, de acatamento, de 
fevefência pelo Congresso Nacional. ~ por isso, Sr. Se
nador Itamar Franco, que o sistema brasileiro, esse atual 
sistema, prima pela insinceridade, pela hipocrisia, por 
ser um sistema, de fancaria, de estar enganando, não fala 
a verdade nunca, está sempre com casuísmos, mesmo 
que seja facilmente desmascarado. O Senador José Lins 
acha pesada, ruim a palavra mistificação, mas a verdade 
é que eles são doutores em mistificação. E a qualquer 
preço, por qualquer motivo, lançam mão ·dessa mistifi~ 
cação, tentando enganar a opinião pública. Mas a opi~ 
nião pública, hoje no Brasil, não é assim tão indigente 
como pensa o Governo. A opinião pública, hoje, é aten~ 
ta, consciente e sabe que não há solução para o País, 
dentro da atual estrutura. Quanto, também, a essa obser~ 
vação, e eu estou aproveitando a oportunidade para dar 
esta opinião, não acho que crise seja motivo para não ha~ 
ver eleição, pelo contrãrio. O povo deve ter a opção para 
mudar ou manter é na hora da crise. Nunca uma eleição 
para mim é mais oportuna do qlie ria-hora da crise. S: 
nesta hora que o povo vai dizer se concorda com os mé
todos e os caminhos que levaram à crise, ou se quer a 
mudança. De modo que, para mim, crise no Brasil seria 
o momento mais oportuno para haver eleição. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Gueiro~te Se
nador Roberto Saturnino, vejam V. Ex's que eu diria, 
hoje, que endossamos o questionamento colocado pelo 
Senador Roberto Saturnino. 

Acho, Senador Roberto Satui'nin-o; que hoje este en
tendimento partidãrio, que prec1saria ser feiió, não ape
nas para tentarmos romper o que aí estã, ele é necessã:i'io 
para monstrar ao público que o Congresso Nacional está 
atuante. Porque a verdade, Senador Gueiros,~ que hoje 
se pensa, aí fora, que o Congresso é o grande mudo, que 
o Congresso não tem uma ação normativa. não tem uma 
ação de reação contra as coisas que ai estão. 

b por ísso, Senador Saturnino, que concordo. Se o Se
nador J os~ Lins disses~e ali, - eu não poderia responder 
pela Liderança do meu Partido, V. Ex' já o poderia-
mas, se S. Ex' ali propusesse e dissesse~. "eu, em nome do 
meu Partido, proponho, neste instante, ao Senado da 
República, um entendimento partidárío,-para que possa
mos ajudar, Sr. Presidente, a sair da grave crise econômi
ca e social em que o Pais se encontra, acho que ninguêm 
aqui... 

O Sr. José Fragelli (PMDB- MS) - Permite~lne V. 
Ex• um aparte? 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite_.. me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - deixaria de aceitar_ e 
participar disso, Sr. Presidente, atê como sobrevivência 
do Congresso Nacional, até como sobrevivência da nos
sa instituição. 

O Sr. José Lins - Permita-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou ouvir o Senador 
Fragelli, em seguida, V. Ex'. 

O Sr. José Fragelli (PMDB --MS) Sr. Senador, não 
podemos nem estar falando nem em pacto, seja parti~ 
dârio, seja pacto social, que seria numa esfera bem mais 
dilatada, enquanto não houver uma modificação consti~ 
tucional, porque o Congresso, por exemplo, hoje, não é 
como era na Constituição de 91, na de 46, quando ele 
opinava sobre os empréstimos públicos. Ele tinha que 
dar a sua aprovação sobre emprêstirnos públicos. Por
tanto, tinha que opinar sobre a política financeira do. 
GQ.verno, a econômica, e etC. 

A participação do Congresso, na formação do orça~ 
menta nós sabemos qual era, na Constituição de 1946. O 
ilustre mineiro, que foi um dos construtores de Brasilia, 
o ex-Governador Israel Pinheiro, era conhecido no-con
gresso como o ditador do orçamento, era o homem que, 
mais do que o Presidente da República. 

O Sr. José Lins - E V. Ex• desejaria voltar a essa êpo
ca? 

O Sr. José Fr~gelli- ... tinha uma influência decisiva 
na formação e na conformação do orçamento da Re
pública. 

O Sr. José Uns-V. Ex• não sugeriria voltar a essa é~ 
poca, não é? -

O Sr. José Fragelli- Enquanto esses poderes não fo
rem devolvidos ao Congresso,, o que que estamos discu
tindo sobre pacto interpartidãrio, como que o Presidente 
da República apela para um pacto social, para um pacto 
político, se o Congresso, constitucionalmente ou institu
cionalmente, continuarã marginalizado de todo esse pro· 
cesso? Estão, ê preciso que primeiro haja, pelo menos, 
essas modificações fundamentais. Enquanto houver o 
instituto do decurso de prazo, não se fala em Congress-o 
como voz ativa e decisiva nas decisões mais importantes 
da vida nacional, sobretudo no terreno financeiro e no 
terreno econômico. Nesses, como agora, por exemplo, 
vai se adotar. Vem o novo pac_ote com o achatamento sa~ 
larial. O que que o Congresso pode fazer? Nada, porque 
não tem poderes estabelecidos na Constituição. Então, 
prímeiramente, vamos Tâlar nessas modificações mini~ 
mas. O Presidente da República precisaria mandar uma 
mensagem, fazendo essas ~terações constitucionais pa~ 
-ra~ depois, nós falarmos em pacto político-paftidârio, ou' 
uma coisa mais ampla, que seria o pacto social e assim 
por diante. 

O SR. ITAMAR rnANCO- Senador José Fr~gelli, 
eu tenho a impressão de que V. •Ex' é um homem de 
grande experiência parlamentar 

O _Sr. José Fragelli - Não! Mu~to.pouca. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja que, quando o Se~ 
nadar Roberto Saturnino se referiu a Um pacto -interpar~ 
tidârio e eu também, nós entendemOs,-- e creio que 
aVançaria o pensamento do Senador Roberto Saturnino, 
que o poder político está aqui; o poder poUtico está no 
Congresso Nacional. 

O Sr. José Fragelli - Não está! Estaria! 

O SR. ITAMAR FRANCO - Espere só eu comple
- mentar o que penso, Senador José Fragelli. ~ que, atra~ 
vés então desse pacto, que o Senador José Lins não vai 
aceitar, evidentemente, nós ... 

O Sr. J~ Lins- E que V. Ex• já aceitou. 

O SR. ITAMAR FRANCO- .•• nós, partidos, é que 
reformaríamos a Constituição. Nós não precisadamos, 

-Senador José Fr~gelli, ... 

O Sr. José Fragelli- Nós estamos discutindo metaff~ 
sica. Não o que ê. :e. o vir a ser. Nós estamos num debate 
de matafisica política, que não se conforma absoluta~ 
mente com a realidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não, Senador José 
Fr~gelli. Não ê questão de metafísica. Nós estamos dis
cutindo no terreno irreal, porque, por enquanto, partiu 
uma idéia que foi lançada aqui. Mas, o que se quer dizer, 
e _afê que é o mal, Senador José Fragelli, com a pouca ex
periência que tenho de vida parlamentar, é que nós não 
assumimos o poder político aqui no Cotigiesso N acio~ 
nal. E por que não podemos hoje, Senador José Fragelli, 
assumir as reformas constitucionais, que V. Ex• o diz, e 
diz com muito brilho, tão necessário à Nação brasileira! 
porque; para Sê reformar hoje a Contituição brasileira, 
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nós preciSamoS de dois terços. Nós precisamos de quê! 
Exatamente dessa conjugação de esforços, da somatória 
de todos os partidos, para que pudéssemos nos entender. 
O que não compreendemos, e a( vou dar o aparte a V. 
Ex•, Senador José Lins, é por que nós parlamentares, inM 
dependente de siglas partidárias, não damos o reforço 
necessário ao Coitgresso Nacional! Por. que, particularM 
mente o partido do Governo tem que esperar as ondens 
ditadas_ pelo outro lado da rua? 

O Sr. Passos Pôrto - V. Ex• me permite? 

O Sr. José Fragelli - Porque de lá que vêm as benes
ses também. E elas valem mais do que ... 

O SR: ITAMAR FRANCO- Aí, Senador José Fra
gelli, só me restaria: Uma coisa. Só me restaria sentar e es
perar o que eu disse que nós tivéssemos então um dia ... 

O Sr. José Lins- V. Ex' faz muito bem em não inter
romper esse dischrso. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Obrigado. Senador Jo
sé Lins, vou ouvir V. Ex• e, a seguir, o nobre Senador 
Passos Pôrto. 

O Sr. J~ Li~s- SenadOr Itamar Franco, eu volto à 
qu~tão fundamental q1,1e levanta, alias já tratada pelo 
nobre Senador Roberto Saturnino e por V. Ex• Eu que--
ria colocar algumas premissas. · 

Não estamos realmente em crise política, ao contrário, 
nós estamos em plena marcha, para a abertura. Mas, te-
mos crise na área econômica, na social, desde o "se
te!Jlbro negro," quando a liquidez de nossas contas exM 
ternas caiu vertig'inosanieilte. Bom, é claro que, neste 
quadro, algumas preocupações poderiam assomar na 
área política. Mas, veja bem, quando V. Ex• falou em 
pacto social, o Senador Roberto Saturnino, complemen
tando o pensamento de V. Ex• falou mais claramente, a 
minha pergunta foi muito Clara: Se um pacto, na área 
política, isto é partidãria, representaria também um pac
to social. O nobre Senador Roberto Saturnino feriu bem 
essa questão; t::ondicionou~a a consultas às bases. Eu 
acho que o partido, ou melhor, o parlamentar, que foi 
eleito pelo povo jã tem uma delegação. O processo de 
consulta contínUa às bases deve atê fazer parte da dinâ· 
mica política do partido. Este ê o meu modo de ente_nder, 
compreendendo que, num momento de grave decisão, 
possa haver consulta direta ou não sem descer àquela ve· 
lha tese de que tudo deve ser consultado. Isso invalidaria 
a_fê posta na representação parlamentar. Quero dizer, o 
plebiscito continuo, a consulta continua, sobre cada ide
ia, serveriã apenas para negar a validade de represen
tação parlamentar. Mas, admito que, num momento 
grave, possa haver uma consulta dessas. O Senador Ro
berto Saturnino pôs bem o problema. Alíãs fiz essa per
gunta porque alguém, ultimamente, andou pondo em 
dúvida esta questão. Para mim isso ~ grave, porque se 
houver pacto político, não teve, sustentação na comuni~ 
dade, então ou a sistemática democrãtica está em perigo, 
ou estão as delegações que nos der pelas eleições. Fico 
mais tranquilo com a opinião do nobre Senador Roberto 
Satu"rnino. Queria dizer mais a V. Ex•, nobre Senador 
Itamar Fn;mco, que pode chegar um momento em que a 
idêia de um consenso avulte no quadro poHtico brasilei~ 
ro. Não sou eu quem deve aqui levantar a questão da sua 
neçessidade a:tual ou não. Mas, eu me regozijo, por ouvir 
de V. Ex• e do nobre Senador RobertQ Saturnino, que 
não descartariam a idêia de um entendimento mais amM 
plo em torno de graves questão nacionais. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Não, V. EX• fala, nesse 
finalzinho, de consenso. 

O Sr. José Uns- Isso, pa~a mim, ê a mesma coisa. 

O SR. lTAMAR FRANCO - Eu conheço o_utros 
consensos aí, que se falam, e tenho medo desses consen~ 
SOS. 
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O Sr. José Lins - eu não quis, de mOdó ne-rlhuffi, 
nobre Senador, abastardar o diálogo que ora mantemos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sei que V. Ex' não quis 
falar nos consensos daqui, do meu lado, eu qUe sonho 
chegar, através do consenso, a Presidente da República. 
Sei que V. Ex' não quis dizer isso. MaS vamOs -ãguardar, 
Senador José Lins. Mas V. Ex• não foi assim tão objeti
vo, como esperávamos, de concordar com o Senador 
Roberto Saturnino. 

O Sr. José Lins- Nem eu tenho autoridade para isso. 

ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- E o que nós 
lamentamos. 

O Sr. José Lins (PDS -CE) -Obrigado: 

O sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Permite V. EX' um 
aparte? 

ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Antes de en
cerrar ouvirei V. Ex• com -rrillifo-prãz6r. 

O Sr. Passos PôrtO -(PDS- SE)- Gostaria de tam~ 
bém participar., 

ITAMAR FRANCO (PMDB - MO)- ll uma ale
gria, Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE) •.. desse debate, até em 
mesa redonda, cordial que nós estamos vivendo nesta 
tarde. 

ITAMAR FRANCO (PMDB- MO)- Corn-'atis
fação acolho V. Ex• 

O Sr. Passos Pôrto (PD-s-..:...-sE) --E tfãzer -tari:tb-éin 
ao .debate algumas reflexões, sobretudo de natureza pes
soal. Eu acho que nós não temos criSe -política, eStou 
com o Senador José L1ils. Haveria no Brasil, no momen~ 
to, talvez uma crise histórica e que deve ser bemvinda. 
Porque tem-se demonstrado, no curso do nosso desen
volvimento poHtico, econômfco e soda!, que foi em ho
ras como esta que se fizeram as rupturas dos chamados 
pactos sociais. E nós estamos dentro de uma ruptura de 
impacto social, e atê de impacto económico. Sabe muito 
bem V. Ex• que o Brasil, a partir de 1964, optou pela in
ternacionalização da sua economia e pelo regime capita
lista, mesmo, de uma maneira-nítida, e a Nação teve, de 
uma certa forma, um desenvolvimento expressivo, sob o 
ponto de vista do Produto_ Interno Bruto e desenvolvi
mento do. País. Mas, lamentavelmente, esse crescimento 
não trouxe consigo, e o que deveria ser objetivo maiár, 
uma melttor distribuição dessa renda nacional em favOr 
da sociedade. E o Brasil, hoje, é um dos exemplos, uma 
das excepcionalidades que mesmo os países que optaram 
pelo regime capitalista, os riíVeiS de renda são muito mais 
próximos e dão uma certa estabilidade social. Mas, no 
Brasil, não, Houve disparia8:de de tal ordem que inclusi~ 
ve as forças dominantes do País se surpreendem com esse 
quadro, quer dizer, de infinita: miséria da maioria de um 
grande grupo social e de uma minoria que, de uma certa 
forma, dentro da estrutura de Poder montada no País 
seccionou, isolou uma pequena percentagem daqueles 
que têm maiores reiidimentos dentro da sociedade. En
tão, como ocorreu isto? Acho que está ocorrendo, está se 
desenvolvendo um processo de rutura que não é origi
nário nem mesmo Sõ -de 64 ele é anterior começou real
.nente no Governo de Juscelino Kubitschek, que foi o 
Governo que abriu as portas do Brasil às multinacionais, 
ao desenvolvimento do capitalismo e ao desenvolvimen
to econômico através desse proceSso. Quero saudar o 
Brasil destes dias, porque nós vamos ser testemunhas das 
modificações que a ptópria sociedade brasileira, pelo seu 
conhecimento, pela sua tradição, pela sua experiência, 
pelo seu sofrimento, haverá de fazer modificações. Não 
sou apaixonado, confesso a V. Ex', por esse espíiifo de 
nova constituinte porque a tradição brasileira tem de· 
monstrado que não há lei escrita que comanda a vida 
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bfasne1ra. -Constituições tivemOs muitas, várias, desde 
1891; Inãs, nem por isso se modificou o extratO social, 
nem o extrato político, nem o extrato econômico da 
Naçã·o. Acho, até, que nunca houve tantos debates como 
nos dias em que vivemos, todos os setores da sociedade 
es.tão debatendo dialogando, inclusive o Congresso. O 
Congresso não participa porque também é um Poder em 
crise, nunca numa crise de transformação. De -modo que 
eu~ ao invés de ter esse pessimismo generalizado, acho 
que estamos vivendo grandes dias e, felizmente, o_ Presi
dente da República tem sido sensfvel a essas modifi
cações; tem sido sensível ao processo de niudança-,- por
que várias iniciativas, inclusive do Poder Executivo, já 
são modificações do próprio sistema ec_onômico brasilei
ro, quer dizer, são pressões daqui, são pressões dali que 
estão levando o Governo a novas alternativas de Poder. 
ESsãs coisas não estãO sendo feitas por acaso, nem por 
determinações de grupos, não, mas dentro do grande de
bate naCional, que está sendo feito em todos os setores 
da sociedade, operários, patrões ... 

O Sr. José- Fragelli - Isso ê que precisa Ser dHo. _ 

O Sr. Passos Pôr to - ... a classe que dirige o País, a 
elite política, a elite económica, toda ela está participan
do do processo, não associação de classe, federação que 
não esteja participando, e debatendo. De modo _que,_ ao 
invés de me inspirar nesse pessimismo generalizado, eu 
acho que não, estamos chegando a um ponto de encon
tro, aquele chamado encontro do tempo, em que somos 
obrigados a nos curvar diante das reflexões, das expe
riêii.cias, e-daS comparações e sairmos para uma nova or
dem que virá através desse debate, debates como este que 
estamo_s fazendo, nesla tarde, num pequeno número, 
neste plenário do Senado Federal. 

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Um mOffientinho, por 
favOr, Senildor JOão Lobo que, vou ouvir V. Ex• e, em 
seguida, encerrar. 

Senador Passos Pôrto, primeiro, para dizer que não 
endosso o que V. Ex• diz do Governo Juscelino Kubits
chek, acho que, ao contráriO, o Governo Kubitschek 
pode não ter sido perfeito, mas foi um Governo altamen
te democrático, um Governo que permitiu essa ·páitíci
pação que fala V, Ex~ hoje, e que a Nação assistiu se fe
char, durante muitos anos, no regime autoritário. O Go
verno, sobretudo, Senador, e não seria o ca-so=-de, neste 
instante, analisarmos historicamente a figura de JUsceli
no Kubitschek ou seu Governo, mas o Governo sobretu
do, que conheceu e deu o perdão. 

Mas goStei qUando V, Ex• falou nas forÇas domínan
tes, da qual nôs participamos. Acho que aí é que, Sena
dor Passos Pôrto, temos discordância e, evidentemente, 
deveríamos tê-la no campo económico e no campo so
cial. Ao contrário, entendo que o País poderia ter conti
nuado a crescer no seu Produto Interno Bruto, poderia 
ter um desenvolvimento muito maior, se não fosse a infe
licidade daqueles que dirigem a nossa política e social. 

O Sr. Passos Pôrto - Acho que não. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V, Ex• pode achar que 
não, mas eu lhe daria uma seqUência de números para 
mostrar que não foram apenas os erros externos ou, diria 
melhor, não foi apenas uma conjuntura externa que de
terminou o- prOcesso que se encontra, hoje, a economia 
brasileira. Ao contrário, foram erros profundos na or
dem interna que fizeram com que o País caminhasse para 
o que aí está e que precisa .ser rompido. E nôs concorda~ 
mos com V, Ex• em que a sociedade precisa participar 
pelos seus segmentos sociais, não apenas os seus segmen
tos partidários, nós queremos, também, que se rompa 
esse dique. Nós entendemos que se romperá na ordem 
instiTucional, na ordem política, com as eleições diretas 
para Presidente da República. Esse é o nosso pensamen
to. 
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E para esse sistema econômico e s-ocial que está aí, que 
precisa ser alterado numa 'reversão, realmente, como V. 
Ex' di_z, para que possamos alcançar todas as camadas 
da população, sobretudo aquelas camadas, jâ não diria 
aquelas camadas nordestinas, como nós ouvimos hoje 
aqui dizer o Senador Marco Maciel, mas para todo o 
País, porque os bolsões de pobreza hoje, não estão ape~ 
nas no Nordeste, eu diria que eles estão, por exemplo, 
particularmente, no meu Estado de Minas Gerais, até na 
minha região da Zona da Mata mineira. 

Mas, Sr. Presidente, vou encerrar, e esperando encer
rar com chave de ouro, ouvindo a intervenção do Sena
dor João Lobo e pedindo licença a V. Ex• para que possa 
escutar o aparte do nobre companheiro e, em seguida, 
antecederei às ponderações de V. Ex• 

O Sr. João Lobo- Senador Itamar Franco, agradeço 
o aparte que V. Ex• me concede, apenas para dizer que 
não poderia deixar de observar este fato. V. Ex• sabe, e 
hojç nós _ _todps sabemos, que quando Moisés perambu
lou, durante quarenta anos, ·com as tribos pelo deserto, 
ele não estaVa realmente perdido, nãO, hoje ninguém iem 
mais dúvida disso. Simplesmente, Moisés não queria le
var para a Terra da Promissão, para terra de Canaã, uma 
tribo de_escravos; aquela tribo que ele arrancou do Egi
to, que ele tirou do Egito, criou:Se da servidão; era urrla 
tribo de escravos que ele levantou para libertar, segundo 
os _ditames de Deus. E Moisés deixou que se extingUis
sem os últimos representantes, os últimos daqueles ve
lhos que vieram do Egito. Então, eu queria responder ao 
Senador José Fragelli: nós não fazemos essas modifi
cações. E S. Ex• responsabiliza o Partido da maioria, o 
PDS, não é porque estejamos recebendo nenhuma benes
se do Poder Central, do poder superior, de maneira ne
nhuma, acho que é mais o hábito da falta de H herdade, 
da falta de convicção dos direitos, das prerrogativas do 
roder__I. .• egislativo. Nós estamos é desabituados disso tu
do. Então, acho que a:inda vai passar um certo tempo 
para que o Legislativo, o Parlamento, se convença de 
que, realmente, é livre e possa tomar decisões qUe inte
ressem à Nação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, veja que 
pensei qUe, i'ealmente, iria encerrar com chave de OUro. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, fiquei preocupa
do, quando o Senador João Lobo fala em um certo tem
po. Eu só espero, Senador João Lobo, que a gente não 
perambule durante mais 40 anos. Essa esperança V. Ex• 
vai me permitir .quC"Ctra tenha de não fiquemos vagando 
aí por mais 40 anos, porque se formos vagar por maiS 40 
anos, Sr. Presidente, veja V. Ex~ se perambularmos, aí, 
por mais 40 anos, nós vamos chegar ao terceiro milênio, 
Sr. Presidente. Não, Senador João Lobo, eu espero que 
antes dos 40 anos surja um outro Moisés, aí, e permita, 
realmente, o Brasil romper essa ordem injusta e social. 

Sr. Presidente, eu pediria licença a V. Ex• para ouvir 
os apartes dos colegas, Senadores José Lins e José Fra
gelli. 

O Sr. José Lins - Senador Itamar Franco, a longo 
prazo todos nós estaremos mortos. 

O Sr. José Fragelli- Eu concordaria com o nobre Se
nador, com mais 40 anos, contanto que Deus fizesse cho
ver o maná sobre o povo necessitado e faminto do Brasil, 
para que ele não passasse fome; poderia passar mais 40 
anos. Mas o que queria dizer a V. Ex.•- permitindo-me 
que responda especificamente ao que o Senador João 
Lob_o se referiu, quanto ao meu aparte - eu queria e 
quero dizer que a função é que faz o órgão. O órgão 
Congresso não está desabituado de exercer as funções 
que sempre constituíram as suas prerrogativas, nos nos
sOs tradicionais regimes democráticos. Essas funções fo
ram retiradas do órgão chamado Congresso. Se ele não 
tem funções, como é que vai exercê-las? O á_rgão está 
aqui, simplesmente, paralisado, trabalhando vegetativa-
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mente, vivendo vegetativamente, sem aquelas funções 
q~e lhe são fundamentais em todos os regimes democrâ
ticos. 

O Sr. João Lobo- Mas um acordo dos Parlamenta
res poderia restituir éssas funções. 

O Sr. José Fragelli- Eu vou trazer aqui, nobre Sena
dor, e vou ler, para que V. Ex• rememore. V. Ex.• conhece 
bem, mas nós precisamos rememorar. Dizem que o êxito 
da propaganda estã na repetiçãO. Eu acho que nós temos 
que voltar a fazer propaganda da democracia, Sr. Sena
dor. Eu vou trazer, aqui, os comentários de Barbalho, 
sobre as funções do Poder Legislativo, particularmente 
no que respeita à faculdade, ou melhor, ao poder que ti
nha o Congress_o, por exemplo, de se manifestar sobre os 
empréstimos externos. Vou ler, aqui, porque acho que 
nós já estamos esquecidos dissõ: 

O Sr. João Lobo- Mas o que eu quis dtzeré qu-e ElOS 
temos essas prerrogativas, e poderemos criar novamente 
essas prerrogativas, bastando que houvesse um acordo 
entre os parlamentares. 

O Sr. José Fragelli -Não temos essas prerrogativas, 
elas foram tiradas da Constiiliíção que -aí se encontra. 

O Sr. João Lobo - Nós poderíamos tornar a 
readiquiri-las, bastava que nós nos reuníssemos para is
so. 

O Sr. José Fragelli- O Congresso foi decapitado nas 
suas faculdades, nas suàs atribuições; ele não as tem. V. 
Ex'- não encontra isso nesta Constituição que está aí: V. 
Ex'- encontra esses poderes nas Constituições çie 1891, de 
1934 e de 1946. 

O Sr. João Lobo- Ê evidente, não est].o, mas riôs pO
deríamos reconstituí-las, nós poderíamos readpatá-los 
nessa nova Constituição. 

O Sr. José Fragelli- Então, nós não estamos desabi
tuados, tanto não estamos que protestamos tod_os os dias 
contra essa falta de poderes que são - digamos assim -
quase imanentes a todos os CongressOs, nos regimes de
mocráticos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex'- tem razão, Sena
dor José Fragelli, mas nós é que precisamos lutar, real
mente, para recuperarmos esses poderes e vamos conse
guir isso. 

Senador Alberto Silva, eu vou ouvir a V. Ex• e, final
mente, terminar o seu discurso.._ 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senado( Itamar Franco, 
eu queria recordar algo. Falou-se, aqui, no Governo do 
Presidente Kubitschek. Eu que na minha mocidade assis
ti a passagem pela ditadura de 1930, depois a redemocra
tização com o General Eurico Outra, depois Juscelino, e, 
após Getúlio Vargas, eu queria lembrar um aspecto iOte
ressante a essa respeito. Por exemplo, o General Outra, 
homem que foi o Ministro da Guen:a dusante pratica
mente todo o período ditatorial até 1937, eu era estudan
te e sabia bem disso; foi ele à PreSidência da República, 
numa eleição da qual V. Ex.' está lembrado_. E em segui
da ele tinha, realmente, o respaldo do Partido que prati
camente o elegeu, e tinha uma Oposição muito mais for:. 
te do que esta que o PMDB faz aqUi, hoje, e ao que assis
timos. Era a OposiçãO da UDN, com tribuno_s_que fa~ 
ziam críticas candentes sobre o Govern.o, e no __ entretanto 
o Governo Outra foi um Governo, digamos assim, de 
paz e que propôs um pacto político. A UDN se represen
tou, nesse Governo, com dois ministér_ios, e o Presidente 
Juscelino Kubitschek, o mineiro· conterrâneo de V. Ex~, 
ilustre, fez a mesma coisa, e Getúlio ta_mbém. De modo 
que não é impossível fazer um governo de coalisão parti
dária, cedendo, evidentemente, o Partido do poder. A 
UDN, teve três ministérios, se iião me engano, naquela 
ocasião, e nem por isso deixava de existir Lacerda, Prado 
Kelly e esses homens que cada vez que assumiam à tribu-
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na, V. Ex• está lembrado de que maneira eles faziam 
oposição, naquela época. De modo que não vejo nem a 

__ impossibilidade nem a inoportunidade, diante de uma 
crise como esta, de se fazer uma proposta. Mas, segundo 
diz o nosso companheiro do PDS, não seria por iniciati
va dele, porque evidentemente eles não teriam essas con
dições, mas a iniciativa governamental que até hoje não 
veio. Esse é O- ponto que queria dízer a V. Ex•. 

-O Srf. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vOu en
cerrar. E veja-V. Ex' o que me recorda o Senador Alber
to-Silva; e eu diria, até, Seflador Alberto Silva, que é unla
felicidade, porque se nós tivéssemos, hoje, aqui no Brasil 
--e eu era também rapaz, estudante de curso secundário 
-se nós tivéssemos-aqui, hoje, nas Oposições brasilei-
ras, a famosa banda de música da UDN, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, possivelmente, Senador José Lins, nóS 
teríamos 9utro governo neste País. - -- - -

Õ Sr. José Lins- V. Ex' é um Parlamentar tão bri
lh-ante qu-anto mUitOs daqueles que militaram naqúda é~ 
poca. 

O SR. ITAMAR FRANCO --Agradeço e retribuo a 
gentileza de V. Ex'-, Senador José Lins. 

Mas quero terminar, Sr. Presidente, dizendo que, sem 
uma responsabilidade solidária. hoje não basta apenas 
um eixo ou u_m caminho de ligação entre o Partido do 
Gõverno, que não é Governo, e o Senhor Presidente da 
República, é preciso que realmente haja um cam!nho 
com a sociedade brasileira, em que se permita que os seg
mentos sociais se manifestem livremerite, e esta Nação, 
então, possa realmente, se encontrar naquilo que ela de
Seja, que é um Estado democrático, mas sobretudo com 
mais jus_tiça social. 

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

O SR. PRESlDENTE (Lomanto Júnior):- Concedo 
~a_palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MüLLER (PMDB- MT. Pronun
cia O se&uinte discurso.)- Sr. -Presidente e Srs. Senado
re-s, faz tempo, Sr. Presidente, Srs. Se_nadores, que os es
tudantes de Medicina da Universidade Federal de Mato 
Grosso estão em greve. O motivO da rriesma- n-ãO é sub
versivo, nem tem caráter de siffiples báderna. Eles estão 
em greve, objetivando a melhoria do ensino, melhores 
condições de aprendizagem, especialmente da prática 
num hospital. Hâ um convênio assinado entre o Estado 
de Mato Grosso e a Universidade, visando acelerar a li
beráção de verba para que o- .. Hospital Escola Júlio 

= Müller" possa funcionar. 
O nobre Deputado Estadual Luiz Soares, diriâffilCO re.. 

presentante do PMDB na Assembléia Legislativa de 
Mato Grosso, enviou-me cópia do OfíciO Circular, reme
tido a quem de direito e pelo qual pede providências, a 
fim de ser a excepcionalidade resolvida, a fim de se libe
rar verba para que a Esco_la de Medicina possa funcionar 
eficientemente. 

Faço um apelo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à digna 
Ministra da Educação e, também, ao Sr. Secretário de 
Ensino Superior do MEC, a fim de se atingir o objetivo. 

Transcrevo o doc_umento que me foi enviado que his
tQria a situação, conforme o Deputado_ Estadual Luiz 
S_oares, do PMDB de Mato Grosso. 

.. Ofício circülar n'~ 024/83. 
Senhor Senador Gastão MUller: 

Objet.iVaiido um aceleramento na solução do 
problema Hospital/Escola "Júlio MUller", que ge
rou a paralisação do Curso de Medicina da UFMT, 
es~amos encam_inhando a V. Ex'- os_ dados neces
sários para pronunciamento, ofícios, telegramas ou 
telex, a serem encaminhados à Ministra da Edu
cação e; ainda, ao Sr. Gladstone Rodrigues, Secre
tário -do Ensino Superior do MEC. 

1--0 processo encontra-se no MEC, aguardan
do. ª disponibilidade de recursos, no valor de CrS 
550.000.000,00 (quinhentos e cinqUenta milhões de 
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cruzeiros), solicitado pela UFMT através do Ofício 
n• 013/83; 

2- o·- número do -processo no MEC é 
229.770/82 e no SEPLAN, recebeu o n\t 
0559/83/56; 

3- O pedido da UFMT é a COncessão da exce-p~ 
cionalidade para contratação de pessoal (proibida 
por decreto presidencial) para o funcionamento do 
Hospitalj~cola, com 150 leitos ao valor unitário 
para 1983 de Cr$ 4.000.000,00 (quatro· milhões de 
cruzeiros); 

4- Temos informações, recebidas do Deputado 
Milton Figueiredo, de que existe a possibilidade da 
concessão de recursos para implantar este ano pelo 
menos 30-leitos. 

Portanto, solicitamos a V. Ex' o encaminhamen
to às autoridades citadas, de documentos solicitan
do a concessão dos recursos, pois, ai, então, o 
problema da exce-pcionalidade estaria resolvido, 
conforme declaração do Secretário Geral do Minis
tério do Planejamento. 

_Sendo só, para o momento, despedimo-nos, en
víai1do as nossas sau~açõ~. 

Atenciosamente, 
Luiz Soa-res, DePutadO Estadual-PMDB." 

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

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
- cia o seguinte_ discurso.) -.Sr. Presidente, Srs. Senado-
- reS, Corri-0--falecimenl.o.- no Rio de Jãneiro, a 13 de maio 

passado, de Clai-ival do Pr-ado Vatladares, aos 65 anos de 
idade, desapareceu um dos maiores críticos de arte e his
tOriadOr do nosso País. 

Baiano de Salvador, nascido em 1918, embora forma
do em medicina com especialização em patologia, em 
universidades norte-americanás, Clarival do Prado 
Valladares abandonou a medicina para se dedicar, por 
inteiro, à descoõerta dos grandes tesouros de arte disse
minados na vastidão do território nacional. 

Apaixonado pela afte, fla multiplicidade de seus as
pectos, CiariViif do Prado Valladares se realizou como 
crítico e historiador, professõr de História da Arte na 
Universidade do Brasil, redator especializado da revista 
Cadernos Brasileiros, e membro do Conselho Federai de 
CultUra-. ----

A obsessão de sua vida sempre foi documentar foto
graficamente todas as manifestações artísticas· feitaS ·rlo 
Brasil, desde as encontradas nas cidades do interior nor
destino, ao fabuloso acervo do Mosteiro de São Bento 
da Bahia. Por esse motivõ;- fOi cognominado como a 
.. Sentinela da Memória do País", tendo deixado, ao fale-
cer, uma obra monumental que logrou realizar, com a 
ajuda de sua dedicada esposa Érica, sua filha Kátia e, até 
mesmo, seu neto Marco Antônio. 

FOi; acima- d-e tudo, um requintado esteta e incompa
rável analista dos tesouros artísticos da_nossa terra e da 
nosa gente. 

Fomos corltiinpOrãneos ôa Faculdade e fui colega, no 
Colégio An_t6ni_o Vieb:a, do seu irmão José Valladares, 
falecido em desastre de avião- fatalidade a respeito da 
qual formulei pronunciamento na Câmara dos Deputa
dos, em 22 de janeiro de 1959; faze'ndo seu necrológio . 

Pronunciei, no ano passado, discurso sobre o cente
nário do seu i_lustre pai, Professor Prado Vatladares, meu 
mestre, na Faculdade de MediCina da Bahia, e guardo, 
com saudade a carta que me foi dirigida por Clarival, 
agradecendo aquele discurso. 
- Relembro, neste_ instante, com emOção, a nossa anti8a 
e sólida amizade. 

Ao registrai, desta tribuna, o desapareciment.o do 
inolvidável mestre baia_no, solicito a incorporação ao 
teXtO des-tes_ breveS- cOrrl(;fltãrios dos artigos publicados 
no Jornal do Brasil: "'Clarival, crítico, médico e profes
sor", de Wal~er Gentile Mello; "Clarival", de Josué 
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Montello; "Clarival", de Dom Marcos Barbosa; e do de
poimento do jornalista Reynivaldo BritO -que ATarde di
vulgou, a 16 de maio, írititulado "Clarival partiu deixan
do um rastro de criatividade". 

São trabalhos de valor permanente que condensam os 
aspectos mais sugestivos da vida e da obra de Cla-rival do 
Prado Valladares. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
L OU RIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Jornal do Brasil, domingo, 12-6-83 

CLARIVAL, CRITICO, MÉDfCU E:PROFES501< 

Walter Gentile do Mello 
Os artigos de Josué MonteHo e Dom Marcos Barbosa, 

recentemente publicados no Jornal do Brasil, apreciando 
e louvando a figura humana e a obra encantadora de 
Cla~ival, dispensariam qualquer outra palavra de seus 
admiradores. Focalizaram grande parte do acervo cultu
ral e artístico das maravilhas reveladas pela fecunda cu
riosidade de uma inteligência brilhante e original. Entre 
muitas oütni.s obras citaram a Arte e SOCiedade nos Ce
mitérios Brasileiros, O Rio Barroco e o Rio NeoclássicO, 
Nordeste Histórico e Monumental. 

Seja-me agora d:ido apresentar alguns aspectos da per
sonalidade de Clarival do Prado Valladares que bem 
comprovam que a inteligência- humana não tem limi
tações estanques. 

De volta dos EUA em 1974, após concluir a miilha re
sidência mêdico-cirúrgica e cursOs de pós-graduação, fui 
nomeado por indicação do meu tio e amigo Paulo de 
Lyra Tavares, chefe do SerViço de Clínica Proctológica 
do H. S. E. Naquela êpocajâ residia aqui o Valtadares, 
que trabalhava na Bayer, exercendo atividade técnico
científica no camPo da difusão_de medicamentos daquela 
organização. 

Certo dia, ao encontrar-me casualmente com meu 
querido amigo e colega de turma, perguntei-lhe se não 
aceitaria trabalhar no recém-fundado Hospital dos Ser
vidores do Estado. Respondeu-me de forma evasiva que 
se sentia impossibilitado de assumir qualquer função mé
dica, por estar afastado da profissão. 

Convenci-me logo depois que a sUa riegatiVã estava li
gada principalmente ao episódio da afecção pulmonar 
que o acometera há anos passados. Mesmo assim, insisti 
para que ele se preparasse, pois o concurso se aproxima
va e, ao meu entender, relevante seria a colaboração que 
ele poderia vir a prestar àquele Hospital ainda em fase de 
organização. 

Para tanto, pus de imediato à sua disposição a minha 
biblioteca. transmitindo-lhe ao longo de uma convivên
cia sumanamente agradável, pela sua vibrante capacida
de de dialogar, toda aquela experiência que eu vivera na 
améríca. Fi-lo naquele estado de espírito em que um ir
mão busca ajudar o oi.ltfo, entuSiaSrriando-me cada vez 
mais diante de siiã capacidade de apreensão e do gosto 
com que ele se reenfronhou nos assuntos médicos. 

O resultado do concurso a mim não surpreendeu: ex
celentes notas e elogios especiais de toda a banca exami
nadora. 

Em pouco tempo, Clarival se projetava como um bom 
médico na especialidade que ele ampliava com as luzes de 
sua capacidade intelectual, tendo contributdo com ensi
namentos apreciáveis e esclarecedores e vários trabalhos 
originais em revistãs médicas. _ 

Havendo herdado do pai, o Prof. Antônio-dõ~ Pr~do 
Valladares, a tendência para fazer neologismos, contri
buiu com vários termos que passaram para a literatura 
universal comQ, "bariolitos" (do qual publicou um arti
go), Q. "sinal do papel rasgado" (Radiologia), ... ulcerose 
retocólica", sobre o qual fez um minudo5o e esclã.rece
dor estudo de retocolite ulceraiiva, além de muitos ou
tros. 

Esteve na Harvard Univer_sity, em Mãssachusett, de 54 
a 56, como dileto aluno e assistente do Prof. Benjamim 
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Castleman na cadeira de Patologia Médica. Ali aper
feiçoou sobremodo os seus conhecimentos da matériã, 
apres-entando trabalhos de instimável valor profissional 
que repercutiram de maneira extraordinária quando de 
seu regresso dos EUA. 

De volta para a Bahia, _lá defendeu teses de doutora~ 
menta e de docência em anatomia patológica, tendO sido 
nomeado chefe de Patologia da Faculdade de Medicina 
daquele Estado, onde posteriormente, por circunstâncias 
de ativid_ades e vocação, foi nõmead9 professor de His
tória da Arte na Escola de Belas Artes na Universidade 
da Bahia,, "por notório saber". 

Regressou em 1962 ao Rio,- Cofio assessor do Prof. 
Edgard Santos. Ainda nos deu a honra de seu convívio 
como médico do Hospital dos Servidores, ãciliii.Ulando 
ainda nesse tempo o ensino de História da Arte na Esco
la de Belas Artes e na Biblioteca Nacional. 

Membro do Conselho Nacional de Cultura; 
distinguem-se como relator de numerosos processos con
cernentes à educação nacional, nele imprimindo o sinete 
de sua vibrante capacidade de comentar e de concluir 
pelo que de melhor pudesse ele oferecer, com seus conhe
cimentos para a melhoria dos padrões do ensino univer
sitário. 

Uma das últimas homenagens por ele recebida foi o 
título de Cidadão Carioca Honorário. - -

Perde o Brasil com o seu desaparecimento uma das su
midades no campo da arte popular e da arte barroca. 
Apaga-se assim a luz que iluminou algumas gerações no 
culto do ensino cristalino no exercício _de aulas que nor
malmente se tornavam atração de todo o corpo discente, 
poiS -de-outras classes convergiam alunos para ouvi-lo e 
aplaudi-lo como um dos grandes expositores que este 
País já produziu, só comparável ao inesquecívil e tam
bém saudoso Prof. Francisco Clementina Santiago Dan
tas. Rendo~lhe aqui pelo afeto, pela admiração e pelo 
respeito, a homenagem que lhe é devida pelo que ele re
presentou na sua grandeza para todos nós outros, médi
cos e amigos. Ao tomar c_onhecimento através de Erica 
sua querida esposa, de sua morte, após uma luta de 15 
anos para sobreviver à cardiopatia que lhe avassalava o 
coração desde os 50 anos, senti que no meu peito doía al
guma coisa, além da angina que me aflige: era a dor da 
perda irreparável do colega e do confidente_. 

Walter Gentile de Mello, é médico ex·chefe de Serviço do Hospital dos Ser· 
vidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. 

Jornal do Brasil, terça-feira, I 7-5-83 

CLARIVAL 

Josué Montello 

De minha cadeira, no plenário do Conselho Federal 
de Cultura, estou a ver-lhe a figura compacta, que sere
corta de perfil contra a claridade da sala. NingUém mais 
atento ao que se passa à sua volta. Um por um, ele ouve 
os companheiros. Por fim, com a mão direita erguida à 
altura dos olhos, pede a palavra. 

E o Presidente: 
-Tem a palavra o Conselheiro Clarival Valadares. 
Clarival fala pausado, fluentemente, sem uma nota, 

sem um roteiro. Falará durante minutos, trinta, uma ho
ra, num fio uniforme de frases límp'ídas, cítándo nomes, 
datas, com a segurança de quem houvesse estudado o 
p~mtO~ N_~ verdade, ~i_scorre assill} por fluência natural. 
Tem o seu assu_nto na ponta da língua, e pode falar por 
toda a tarde, sem uma pausa, para dizer o que sabe. E 
como esse ·saber corresponde ao exercício de_toda uma 
vida, a figura calma, que a enfermidade empalideceu, po
deria ir assim pelo tempo adiante. 

AfonsQ ArínoS observou-me, numa dessas ocasiões, 
admirando-lhe a precisão e a nitidez expo"sitiva: 

-_O Clarival sabe mais do que pode. 
NáreaiTdade, podia. Durante 15 anos bateu-se contra 

a enfer·m-idade. E como era médico, tinha consciência de 
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seu estado. Com a prestimosa colaboração de Luís Viana 
Filho e do Embaixador Gibs:on Barbosa, ao tempo em 
que Magalhães Pinto e_"'tava à frente do Ministério das 
Relações Exteriores, conseguimos mandá-lo para os Es
tados Unidos, de onde voltou, daí a dÕis meses, Com 
uma fisionomia risõnha e o coração refeito. Mas só are
moção do aneurisma não lhe bastou - recorreu ao 
marca-passo, e prosseguiu o seu caminho, estudando, es
crevendo, falando, como se estivesse em plena forma físi
ca, com a saúde da mocidade. 

Mais de uma vez, olhando-lhe a figura serena, a ouvir 
um companheiro, segredei a Gilberto Freyre, que senta 
ao meu lado: 

- O Clarival está na pis~ çsquentando os motores. 
Daqui -a Pouco, levantará vôo. 

E é nes~a ascensão tranqUila, levado pela palavra elo
qUente, que hei de vê-lo pelo resto da vida. Um compa
nheiro em ascensão, pairando acima dos problemas do 
mundo, para pensar apenas na arte pura, que está à nos
sa volta, e ele sabia ver com olhos idôneos. 

O aluno de Harvard, que poderia ter desdobrado toda_ 
uma vida de homem de ciência, fez-se o historiador e o 
crítico de arte quase como quem recolhe um compromis
so de família- compromisso que seu irmão, José Valia
dares, não pôde levar adiante, por ter sido abatido de 
s1.iJ::presa num desastre de avião. Clarival redobrou de 
trabalho, e todas as suas horas passaram a ser de pesqui
sas e de estudos, continuadamente, porfiadamente, em li
vros, palestras, congressos, debates, no desempenho de 
uma missão. 

E que livfosl Livros para serem lidos, olhados e admi
rados, en;~- cad!il texto, em cada página. Porque Clarival 
do P_rado Vall_adares fazia de seus livros uma obra de 
arte- na monumentalidade da apresentação, na elegân
cia do texto, no sentido estético da coordenação das ilus
trações. Tudo tinha um sentido, nos seus elementos 
constitutivos. Da fotografia ao quadro. Da escultura ao 
ornato arquitetônico. 

Dizia François Mauriac que o Cemitério ê: o único lu
gar do mundo onde não encontramos os nossos mortos. 
E é verdade, porque eles ali não estão, como imagem, 
como figura viva. Vamos enc_ontrá-los nos lugares em 
que efetivamente viveram. E só eSses lugares suscitam em 
!19S as recordações que lhes restituem a vida por um mo-

--menta, nos relances do olhar, n~s lucilações da saudade. 
Ora, o nosso querido Clarival desmente, agora, com o 

seu exemplo, a conclusão de Mauriac, graças aos dois 
volumes magistrais que dedicou à arte dos cemitérios. 
Durante bom tempo, para documentar-se, circulou ele 
entre túmulos, admirando aqui uma escultura, adíailte 
uma lápide, mais adiante uma alegoria, e construiu assim 
uma obra realmente magistral, numa linha aproximada à 
do estudo que Gilberto Freyre chegou a empreender- e 
de que nos deu notícia em alguns de seus livros - sobre 
túmulos e covas rasas, como complemento à sua visão 
sociológica da sociedade patriarcal brasileira. 

Daí podermos aTirmar que, ao contrário do que dizia 
Mauriac, ser-nos-á possível reencontrar Clarival do Pra
do Valladares no cemitério, em me"iõ às recordações de 
sua fiiura inconflúidíVel, a olhar uma coluna partida ou 
a admirar a torso de uma esculturajà a preparar-se para 
assestar a máquiila com que documentarâ a obra de arte. 

Assim Clarival tetomou a obra que Roberto de la Size
ranne levou a termo no começo deste século, com seu es
tUdO TUmulo Solemnia, incluído em Le Miroir de la Vie, 
sob a invocaç-lo deste verso de Virgílio. 

Et statucnt tumulum et tumulo sollemnia mittent. 
Dói reconhecer que Clarival ainda não dera por termi

nado o seu trabalho. A despeito da saúde frágil tinha ele 
o sentido e o gosto dos monumentos. E era com essa vo
cação das grandes obras que se debruçava à mesa de es
tudOs, Para er&Uer os livros fundamentais que passaram 
a alicerçar as histórias da arte brasileira. 

No enúmto, vale tarribém reconhecer que Clarival 
conseguiU concluir algUmas das obras básicas com que 
sonhOu, e que são, hoje, imprescindíveis, em qualquer 
blbTIOteCaSõfire·a Ci.Jltrira do mundo ocidental. 
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A melancólica certeza de que não tornarei a ver o 
companheiro admirãvel, recortado contra a claridade da 
tarde, na sua cadeira do Conselho Federal de Cultura, 
consterna-me profundamente. Mas de pronto me conso
lo ao reconhecer que Clarival marcou a sua passagem 
por este mundo com uma obra que lhe dará perenidade 
ao nome. 
Jornal do Brasil 20-S-83. 

CLARIVAL 

Dom Marcos Barbosa 
Celebramos ontem a missa de sétimo dia não em me

mória como alguns imaginam, mãs em sufrâgio de _Cl_ati
val do Prado Valladares. Pois a _misSa é sempre celebrada 
como memória da morte e ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. E, se fazemos na missa a memória de quem 
morre, não é para lembrá-lo aos homen_s (corno se faz 
numa Academia ou qualquer outra instituiÇão cultural), 
mas para lembrâ-lo a Deus: "Memento, Domine ... " Ou, 
como se diz agora em português: "Lembrai-vos do vosso 
filho Clarival, que hã sete dias chamaste à vossa pre
sença; concedei-lhe que, tendo participado da morte de 
Cristo pelo batismo, partícipe ig-ualmente da sua ressur
reição". 

Aliãs todos podemos constatar, pela sua obra, que a 
morte não era para Clarival- não obstante o seu amor 
e entusiasmo pela vida -a "indesejada das nações" ou 
um terna a evitar. Jamais diria, como Stendhal, "Si la 
mort est inévitable, oublions-la ... " Ao contrãrio. Ao 
mesmo tempo que voltava os seus olhos d_~ crítico e ã. ob
jetiva de sua mãquina para as ·mai'avilhas qUe encontra
mos em o Rio Barroco e O Rio Neoclãssico, em Aspec
tos da Pintura Religiosa nO Brasil, em Nordeste Históri
co e Monumental, baixava-os também para a realística 
contemplação dos túmulos em sua obra monumental 
Arte e Sociedade nos Cemitérios Brasileiros. Conta-nos 
ele a história dos nossos túmulos. Que foram primeiro as 
goelas dos selvagens antropófagos, antes que aprendes
sem a louvar a Deus com Nóbrega e Anchieta, e a nutrir
se não de corpos humanos, mas do Corpo de Deus na eu
caristia. Vieram depois os supultamentos nas naves da 
igreJa, marcado simplesmente porlãpides quase à flor do 
chão. Como vieram com os cemitérioS obrigatoriamente 
ao ar livre (e contrastando com a singeleza dos cemi
térios das Irmandades mineiras), as atulhadíssimas ne
crópoles onde a vaidade humana a partir da metade do 
século passado, tenta inutilmente vencer a morte com 
seus ostentatórios mausoléus. __ Não, Clarival não tinha 
medo das sepulturas, das quaiS tirava üfnTa:s Hções da vi
da. 

Mas, se to_dos podem constata.: que ele não ti_nha 
medo da morte, capaz de debruçar-se tanto tempo sobre 
os túmulos, posso testemunhá-lo de outro :uwdo, como 
seu confidente e confessor. Por três vezes o assisti em 
momentos que ele julgava ~erem talvez os derradeiros. 
Chamava-me para levar-lhe a sagrada comunhão e a 
unção dos enfermos, e recebia-me na mais absoluta sere
nidade. Agradecendo a Deus quejã lhe vinha prolongan
do a vida mais que a dos irmãos, de coração igualmente 
frágil, experimentava a convicçãO de sobreviver como 
tantas vezes aconteceu, para dar prosseguimento à sua 
obra, que mesmo naqueles instantes o fazia vibrar. A úl
tima vez que o vi enfermo (vimo-nos depois na Acade
mia, onde recebeu a Medalha João do Rio, e ainda no 
Mosteiro por toda uma tarde) foi na véspera de sua últi
ma viagem aos Estados Unidos, mais uma vez em busca 
da saúde, que realmente lhe foi concedida por alguns me
ses. 

Dessa vez darival (que ouvia todos os dias o meu En
contro Marcado pelo rádio) desejava_ do seu confessor, 
além dos sacramentos, uma consulta. Sabia ele que eram 
grandes as possibilidades de vir a morrer fora da pãtria. 
E, nesse· caso, poderia ele, como católic_o, deixar por-es
crito que desejava ser cremado para poupar aos parentes 
e amigos as dificuldades e despesas da transferência de 

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

um cotpo? Respondi-lhe que a Igreja, que sempre admi
tiu a cremação nos países em que era adotada, como a 
India, só a condenou no Oriente quando se pretendeu 
introd!.l~i-la num contexto materialista e anti-religioso. 
Com o tempo, constando a Igreja que certas circunstân
cias podiam ·aconselhá-la e que nem sempre consistia 
num ato de descrenç.a, foram os fiéis liberados para 
adotá-la. Partiu Clarival sereno, voltou _com vida, lançou 
ainda uma grande obra e realizou em sua amada Bahia a 
exposiÇão de fotos que ainda veremos no Rio e em São 
Paulo. 

Ao dedicaf-Ine um exemplar rle seu Nordeste Histórico 
e Monumental, escreveu e;le;, ''Fiz-este livro pensando em 
meu confessor Dom Marcos Barbosa, para que Deus me 
dê" urii. poUco de tempo a fim de chegar ao 3_'1 _e..:_~ volu
mes". Deus não ouviu o intercessor tão indigno que ele 
escolhera naquele -29 de janeiro de 83~ Lev~:m-o quando 
jã nos ácostumáramos a vê-lo levantar-se de novo e reto
mar a pen:i e a máquina fotOg'râfica. Mas. se não lhe 
pude obter mais alguns meses ou anos de vida, sei que 
obtendo agora para ele a vida eterna_ Pois o que ofereço 
para issO é JJ próprio Sacrifício Eucarístico, onde Cristo 
se torna, pafa os que crêem, Caminho, verdade e Vida 
para sempre. Sim, esperamos que Clarival, que tanto 
amou as belezas divinas refie-tidas nesta terra, vale ainda 
escuro, vale de lágrimas, possa percorrer agora, des
lumbrando, o claro vale do céu. 
A Tarde- Seguilda-Feira, 16 de maio de 1983 

CLARIVAL PARTIU DEIXANDO l)M 
RASTRO DE CRIATIVIDADE 

__ Reynaldo Brito 

O telefone toca e do outro lado da linha um· cidadão 
informa que o mestre Clarival Prado Valladares estava 
morto~. "Ele morreu por volta das 15 horaS, no Rio de 
-J3.neiro, devido a problemas respíiatórlõs. O seu sepulta
me"nto será amanhã, sábado, no Cemitério São João Ba
tiSta". Fiquei quase mUdo e 'num esforço maior ainda 
consegui saber alguns detalhes; iriclusive da possibilida
de futura de seus restos mortais serem trasladados para 
Salvador, como era seu des((jo. 

O velho se rOi. É verdade. Mas, não se foi como um 
cometa, deixando apenas por algumas horas ou minutos 
o rastro de sua cauda luminosa. O velho se foi deixando 
atráS- de si uma obra monumental feita com garra e mui
ta capacidade. O Vefho Se fOi, ·mas ficou aqui marcada a 
sua figura esguia, calma e perspicaz. Um homtmi molda
do para cuidar e descobrir coisas nobres, grandiosas. Foi 
neste contato com o monumental da arte existente neste 
país que Soube trabalhar e acima de tudo_ redescobrir. 
Assim, obrigou, como conseqüência, uma presença 
maior de órgãos religiosos, privados e o próprio governo 
a daiem 1.iina afenção maior a muitas obras de art~ que 
poyCHfm templos e -outros monumentOs históricos. 

Não sou de_sua geração. Mas tive a oportunidade de 
manter vários coritatos e conversamos muito sobre o seu 
trabalho e, principalmente, venho acompanhando sua 
obra e sentindo sua força interior. Mesmo doente, conti
nuava trabalhando, ajudado por sua mulher f:rica, a fi
lha Kátia e, atê o seu neto Marco Antônio. Unidos 
saíam por este país afora em busca de plastificidade reve
lando aos brasileiros a riqu~za inesgotável das obras de 
arte. _ 
- .. "Reunir do acaso aquilo que as mãos de outrem fize
ram em consagração à imagem de Deus", uma afir

-mação que norteou muito o seu trabalho, que em grande 
parte tem uma ligação muito profunda com os sentimen
tos de religiosidade de nosso povo. 

Q_v~lhO:_~_ra médico. Aliãs, tinha se formado _!:m medi
-Cina, e até especializou-se em patologia. Porém, desde 
1957 que sua paixão maior não era o estetoscópio que 
ausculta os pacientes, e, sim outro. "estetoscópio" que 
auSculta o palpitar das figuras, linhas retas e curvas. e o 
colorido forte ou ténue das obras .de arte. Era um des
cobridor ou redescobridor, pois saía à procura de tesou-
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ros, que muitas vezes estavam à vista, mas os insensíveis 
passavam e nunca imaginaram ou dedicaram-lhe a im
portância merecida. Foi assim que aconteceu com o_Cas_-_ 
telo da Torre, aqui mesmo na Praia do Forte, tão perli
nho de nós, mas que lhe dedicaram importância maior 
depoís que ele passou a divulgá-lo. Aí algumas providên
cias foram tomadas evitando que as intempéries do tem
po não o destruíssem totalmente. 

Também, esteye freqUentando os cemitérios, e atraVés 
de um financiamento do Conselho Federal de Cultura, 
em 1972, ptoduziu.. "Arte Cemiterial Brasileira", onde 
aparecem destacados importantes monumentos fú
nebres, que passavam despercebidos por muita -gente li
gada a arte. São obras de artistas anôili-mos, que foram 
por ele ressaltadas. 

Era assim o velhol Gostava de descobrir coisas, às ve
zes, tidas como ruín~. esquecidas nos tetos_ das igrejas, 
nas sacristias, ao ar livre e mesmo nos cemitérios. Lugar 
que só fr_eqüenta quem icaba de perder um ente querido 
ou mesmo àquelas pessoas que guardam consigo sauda
des de algu_ém que jã morreu há algum tempo. 

___ Agora, o velho repousa num cemitério, onde bus-cou 
ínsp"iração para o seu próprio trabalho. Porém, mesmo 
morto tem um desejo ainda por ser cumprido, ou seja, 
que seus restos mortais sejam transladados para Salva
dor, sua terra natal, e também, seu ponto de partida para 
a construção da obra grandiosa, que legou a este país. 

Clarival morreu aos 65 anos de idade. Diplomado pela 
Faculdade de Medicina da Bahia. Em 1941, mudou-se 
para o Rio, ingfessando em 1949 no quadro do Hospital 
dos Servidores do Estac;Jo. Em 1952, ã convite do reitor 
Edgard Santos, voltou a Salvador como assistente do di
retor do SerViço da Anatomia PatológiCa do Hospital 
das ClínicaS. Defendeu tese de doutoramento também 
em 52 e fez curso pós-"graduação na Harvard University, 
em Boston. Em 1965, tornou~se docente de Anatomia 
Patológica na Universidade Federal da Bahia. Mas nessa 
épócã jã iilCiaVa a"tividades de pesquisa em arte que o 
projetariam como um dos mais prestigiosos críticos do 
país. Em 1967, escrevelJ. "Riscadores de Milagres", pes
quisa- sobre-desenhistas de ex-votos, e_em 1972 conquis
tou o Prêrriio Crítica de Arte Cóm o livro."Arte e Socie
dade nos Cerriitérios do Brasil .. editado pelo Conselho 
Federal de Cultura. De 1970 a-1912 perCorreu as cidades 
históriCas de Minas Gerais documentando, através da 
fotografia, os seus monumentos históricoS outras obras 
rle arte de importância. Na Argenina, editou um livro de 
pesquisa sobre a arte de Di Cavalcanti que não foi, entre
tanto, traduzido no BrasiL No final do ano passado, 
lançou dois livros nós quais reuniu volumosa parte de 
suas -pesquisas, .... Nordeste Histórico e Monumental" 
.e"OS 400 anos do Mosteiro de São Bento da Bahia". Era 
o último filho sobrevivente do casal António Prado 
Valladares e D. Clarice Valladares. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Não há 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária da próxima 
segunda-feíra, dia 20 de junho, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

Discussào~·em turno úniCo,-da Redação Final (oferCci
da pela CÕmis-sâQ. d~ Redação em seu Parecer n~' 564, de 
19-83); do ProjetO d.e ResOlUção n~' 3, de-1979, que autori
za a Prefeitura Municipal de Porto 'Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, a c_ontratar operação de crédito no 
valor de CrS 25.000.000,00 (vinte e cirico milhões de cru
zeiros). 

2 

Discussâ03 çm turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissã«? de Redação em seu Parecer n<l' 565, de 
1983), do Projeto de-Res_olução n9104, de 1982, queau-
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toriza a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crêdito no valor 
de CrS 34.668.015,32 (trinta e Quatro milhões, seiscentos 
e sessenta e oito mil, quinze cruzeiros e trinta e -dois cen
tavos). 

3 

Discussão, em turno únicO, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redaçã.o em_seu Parecer n\'1 525, de 
1983), do Projeto de Resolução n<~_58, de 1983, queauti:f
riza a PrefeitUra Municipal de Itaueira, Estado do Piauí, 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
13.391.000,00 (treze niilhões, trezentos e noventa e um 
mil cruzeiros). 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /7 horas e 20-nibiuto$) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. RO
BERTO CAMPOS NA SESSÃO DE 15-6-83 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUJJ.UCADA POSTERIORMENTE. 

O SR. ROBERTO CAMPOS'(PDS - MT. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
eu estava inscrito pãra falar, porquejã antecipava o pÍ'a
zer da gostosa dissertação do nobre SenJ;~.dor Fe_m_ando 
Henrique Cardoso. Todas as vezes que debatemos, é visí
vel o esforço, de parte a parte, para encontrar áreas de 
contradição. Porque as ãú:aS_ de concordancia são bas
tante maiores do que as áreas de antagonismo. N ás so
mos como dois duelistas que entram em duelo ao som do 
hino da concórdia ou da Ode à Paz de Beethoven. 

O eminente Senador várias vezes indicou que as po
sições que eu criticava nãõ podem ser identificadaS como 
posições do PMDB. Ele tem razão, eu não fiz um discUr
so contra o PMDB. Nem fiz um discurso a favor do 
PDS. COfiO já tíve -Q(;a__sião.d~ d~r, discursei a favor de 
um novo partido, o partido do bom senso nacional. 
Alias, o bom senso, ao contrário do comentário. frívolo 
que talvez me atribua o nobre Senador, é o mais raro dos 
sensos. Assim falou Ruy Barbosa: "O senso comum é o 
menos comum dos sensos." 

O-ilustre Senador, ao longo de sua dissertação, talvez 
tenha cometído coniígO ulna ligeira injUS:tíça.- Nunca 
atribuí a onda inflaciotiâria, ·exclusivamente, aos salários 
e, nem sequer predominantemente. Qualquer economis
ta de meia pataca, saberá que as causas da inflação va
riam no curso do tempo. Durante a II Guerra Mundial 
foi a escassez de importações. Logo após a guerra, uma 
explosão de investimeiitãs. Ao- tempo de Kubítschek, 
por exemplo, o grande fator de inflação foi a realização 
do programa de metas e a construção de Brasília. Porque 
Juscelino Kubitschek abraçou claramente o "plano de 
metas" que Lucas Lopes e eu arquitetamos, porém, não 

' aceitou o programa de estabilização e austeridide fiscal 
que havíamos também sugerido. No período de 1951/63, 
o salário foi uma das causas dominantes de inflação. De 
64 a 67, a inflação s-alarial foi contida, mas persistia ain-

• da um déficit público. No perfodo de 74 a 79 a causa da 
inflação passou a ser eminentemente o choque externo 
do petróleo, não adequadamente absorvido ao qual se 
seguiu um programa enorme de investimentos. Houve 
uma combinação de choque externo com hiperiilflação 
interno de investimentos. Os salários pouco ou nada 
contribuíram para isso. Foram até, digamos, um fator 
passivo. A partir de 1979, os dois fatores cOoperanteS fo~ 
ram: a política salarial que, continuo a dizer, foi irrealis
ta e cruel para os assalariados e, certamente, o enorme 
crescimento do setor público. 

Lembro, ainda, que esse debate sobre causas de in~ 
fiação é dos mais antigos debates da economia. Se ele 
não existisse, jâ se teria deScoberto a adequada terapêutí=
ç_a __ e,__infl_açã_Q._S_e_ria_a_p_cm_as _uma __ leml:l:r_ança. 
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O ilustre Senador se referiu, também ao problema da 
explicação das causas da inflação em termos de inflação 
de custos e inflação de demanda. ~outra antiga contra~ 
vérsia. 

Talvez, seja mais fáCil aprendermos as dificuldades 
conceituais do problema, se definirmos duas coisas. A 
primeira-dessas coisas, por exemplo ê a noção de déficit 
em conta-Corrente no balanço de pagament6. O Brasil 
tem um déficit de balanço de pagamentos. Isso denota, 
por definição, a existênciã de um excess-o da demanda 
global, em relação à produção interna. A indagação 
cabível é se esse excess-o de procura estarâ ou não con
centrada no selar público de economia. Pode-se até dizer 
que oosetor privado da economia vem-se comportando 
antiinflacionariamente. b o setor público que tem exa
cerbado-O déficit. E algumas comprovações estatísticas, 
mais ou-meno_S óbvias, podem ser citadas. O déficit em 
Cõntã -C:QrreiJ.te é estimado geralmente, em cerca de 5% do 
PIB. O Fundo Monetârio estimou o déficit do setor 
público em 16,9%. Assim para quC o déficit em conta 
corrente, no balanço de pagamento, seja de apenas 5%, é 
preCiso que o setor piiVã.do esteja enormemente deflacio
nado, pela invasão do setor público. 

O que temOs rio momentO, portanto, é uma co~mbi~ 
nação de uma polftica salãrial irrealista, que, insistO em 
dizer, está provocando o desemprego e, uma enorme in
chação do déficit público, produzida pela hipertrofia de 
gastos ·públicos. 

O _nobre Senador referiu-se a aparente unilateralidade 
-da minha colocação, pois que apontei os perigos da se
mestralidade rígida, como um dos fatores de_desempre
go; mas não teria mencionado que, naqueles casos em 
que as _empres?-5 tenham ciclos de vendas mais rápidos e, 
portanto presumível de enfrentar cargas salariais em 
períodos mais curtos, devesse haver um encurtamento do 
período salariaL O que advoq_ueiTõi a livre negociação. 
O encurtamento do prazo de reajuste é algo que poderá 
emergir da livre negociação. Se as tmpresas têm uin ródi~ 
zio râpido de receita e podem, ao fim de dois, tfês ou 
quatro meses, dar reajustes salariais, sem aumentar 
preços (porque isto causaria inflação e destruiria o rea
juste salarial), sem recorrer a um endividamento ruinoso 
e sem despedir empregados por Deus do céu, que o 
façam! Não terei senão elogios, pois serão empresas de 
grande sensibilidade_ S_C?cíal. 

O que não podemos é impor às empresas- um crono
grama rígido, pela simples observação de que o fluxo de 
vendas e a sazonalidade são absolutamente indiferentes 
às leis que a Câmara faça, que o Senado edite, ou que o 
Executivo promulgue. São essas as reaJidades do merca
do. Acrescentei que a alternativa seria o regime marxiSta. 
Lá há uma forma sutil de desemprego: nos campos de 
concentração, ou nos apartamentos de intelectuais de
sempregados. O resto_ estâ empregado na polícica, no 
exército e_ na burocracia. Mas não é forma de vida que 
queiramos, certamente. aceitar. E muitos dizem: mas 
não há inflação. nesses regimes. Há inflação, sim, apenas 
ela se revela de outra forma. Que é o mercado negro se
não umas das, mais cruéis foima_s d_e inflação1.a qual a 
política salarial dos países socialistas'? Tod_o_s nós sabe
mos que, por longos períodos de tempo, os salários fica
ram congelados, na Chi ria por 12 anos, na União Sovié
tica por 10 anos. Isto porque o regime, extremamente au
toritário e repressivo, o permitia. Essa atitude não seria 
compatível com nossa sociedade, porque exige uma dis
ciplina de consumo que só pode provir de processos fér
reos de racionamento da procura. Temos tido vârias ·pri

·vaç_ões ·de líberdade política, mas o Brasil ainda é. um 
país fortemente consumista, no sentido econômíco. 

O Senador Severo Gomes pediu uma explicação do 
fato de que há aparentes oscilações no preço do manga~ 
nês num sentido descendente, mesmo em épocas de con
juntura internacional favorável, o que talvez indicasse 
uma conspiração de certos países, presumivelmente os 
industrializados, para fazer baixar o preço daquele mi~ 

-neiio. EsSe ·upa de raciodnio parece-me- com perdão 
da_pa1a'ir:a -~--tJm_ p®c_o __ primitivo_~ Oe __ Q_t.Jtr.a. __ man_eirª-.. 
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teríamos que chegar à conclusão de que, nos períodos em 
que sabem os preços internacionais, oc_orre súbita explo
são de generosidade dos países capitalistas e, nos perfo
dos de decréscimo de preços um retorno ao capitalismo 
selvagem e espoliativo. Não é nada disso. 

O Sr. SeverO Gomes- V. Ex• me permite'? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Se V. Ex• me permite 
terminar o raciocíniO, terei prazer em aceitar o aparte. 

O raciocfnio é o seguinte: não houve nenhuma conspi
ração contra os preços de manganês do Brasil. O Brasil é 
apenas üm dos exportadores de manganês; outro grande 
exportador é a União Soviética, que talvez tenha mais 
capacidade do que nós de resistir à espoliação. porque 
tem mísseis nucleares. Um terceiro exportador é a lndia 
e, um quarto exportador ê o Gabão. Alguma coisa sus
peita existiria se somente os preços do manganês hrasilei
rõ tivessem baixado. A Expoliação para o fato de que 
ril-ésri\0 -em períodos de prosperidade ocorreu uma relati
va queda dos preços -de manganês, pode ter resultado de 
redução de procura, em função do progresso tecnológi
co. Houve, por exemplo, a disseminação da mistura de 
óleo no carvão, reduzindo a necessidade de manganês. 
Vários apuros tecnológicos dos altos fornos redundaram 
na redução do consumo de manganês. Isso é corrigueiro 
no comércio internacional. Muitos produtos podem bai
xár te-fupOfafi"ilm-énte de preço, porque se descobriu no
vos processos tecnológicos de economizar insurrios. 

As oscilações de preços e matérias-primas são, tam
bém, uma questão controverSa na história econômica. A 
escola CEPAL- Comissão Econômica para a América 
Latina- celebrizou-se procurando identificar, ao _longo 
da história, uma tendência .. permanente" da baixa de 
preço·. Ora,~ isso não é fácil de comprovar tecnicamente e 
mais dilicil ainda aceitar essa baixa de preços sistemática 
cónio resultante de uma grande conspiração para opri-. 
rri"if Os países subdesenvolvidos. 

No meu tempo de Ministério em 1964, os preços deca
re·esta-v·am em trinta-e nove centavos, por Iibvrajpeso do 
tipO Santos quafro; há poucos anos chegaram a dois 
dólares e, agora estão, se não me engano, no nível de um 
dólar e dez. Que significa isso'? Será que naquele tempo o 
merCado internacional era safado e, agora se tornou 
bonzinho? Vamos deixar dessas criancices. Não há nada 
disso. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Severo Gomes. 

O Sr. SeverO Gomes - Em primeiro lugar, Senador 
Roberto __ Campos, eu não fiz nenhuma referência a ne
nhuma conspiração de nações industrializadas com re
lação ao preço do manganês. O que eu quis dizer é que os 
preços baixaram em 1964 até 1973. Segundo lugar: o que 
o manganês é um recurso muito mal distribuído na face 
da terra; nós encontramos manganês no Brasil, na União 
Sul-Africana. A lndia praticamente não participa mais 
do mercado exportador, porque onde havia jazidas de 
manganês, na lndia, hoje hâ apenas alguns buracos. E a 
União Soviética tem, ta-mbém, importan~s jazidas de 
manganês. O que eu quis dizer é que hâ ul'n oligopólio
e me esqueci de falar no Gabão. Um oligopóli~, quer di
zer, muito poucas, duas ou três empresas, na área oci~ 
dental, é que controlam o comércicr do manganês no 
mercado capitalista ocidental. A União Soviética tem 
participado de uma maneira modesta nessas expor
tações. Em terceiro lugar, V. Ex• faz referência às ino
vações tecnológicas que deviam ter provocado - seria a 
~usa - a redução do consumo do manganês e, portan~ 
to, com isso a queda dos seus preços. Nada obstante, es~ 
távamos assistindo à queda desses preços no período 
mais râpido do desenvolvimento da economia interna
cional. E os preços mais baix.os foram atingidos nos anos 
69/70, em torno de dezenove dólares a tonelada. Ora, 
para mostrar que o problema da inovação tecnológica 
não estava reduzindo tanto o mercado, eu gostaria de fa
zer referência aos preços posteriores a 1973. Em 1974, ao 
te_n1p_o em_ q!!_e_c:u~~st_ava_Jlq_Mi_ni_s~ri9_cl~ JJ?c!ústri_a_~ _dº 
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Comércio, acompanhando esses preços, procurei um di
reter de empresa, exportadora de manganês, com argu
mentos de que realmente aqueles preços não deviam es
tar correspondendo a um livre jOgo-do mercado, mas que 
aquilo seria um preço de transferência; e que eu-teria de 
propor à SIDERBRÁS que comprasse toda a produção 
de manganês, e ela se encarregaria de exportâ-la até com 
ganhos para a empresa exportadora, porque ela não pre
cisaria ter escritórios em Nova York, toda essa parafer
nália de quem está disputando mercado. Simplesmente, 
aconteceu o seguinte, Senador Roberto Campos: em 
1975, os preços foram para 52 dólares a tonelada; em 
1976, para 61 dólares a tonelada; em 1977, para 49 dóla
res a tonelada. 

O SR. ROBERTO CAMPOS -V. g,, propõe a 
criação de uma .. Manganesbrás"? 

O Sr. Se-vero Gomes- Não, eu não propus a criação 
de uma "Manganesbrás". O que eu queda era livrar o 
País-da espoliação de que estava sendo vítima, e segun
do, que ficou patente em seguida, quando os preços subi
ram no meio da crise internaCIOnal, quer dizer, em 
1974/1975, qUando a economiã dos países-desenvolvidos 
estava em recessão e' quando havia uma enorme capaci
dade ociusa em toda a siderurgia mundial, foi exatamen
te aí que oS preços subíram. Será que teriam eles abando
nados as conquistas tecnológicas que teriam permitido 
no espaço, no interregrio anterior, deprimir os preços do 
mercado internacion-al? 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto. Faz soar a cam
painha) - Senador Roberto Campos, quero comunicar 
a V. Ex• que está falando dentro do tempo exato de ora
dor inscrito, e não como Líder. V. Ex• é o orador seguin
te ao Senador Fernando Henrique Cardoso, e poderá fa
lar durante uma hora, porque o fará como orador inscri
to. Houve um engano_da Mesa ao dar a palavra a V. Ex•, 
como Líder, quando V. Ex• .é o orador seguinte e dispõe 
de uma hora. 

O SR. ROBERTO CAMPOS ~-Sr.. Presidente, nunca 
pretendi ser Líder e aguardo a oportunidade para falar. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A palavra estã 
com V. Ex• 

O SR. ROBERTO CAMPOS....:.. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. Não queria inVadir o tempo reservado a ou
tros oradores. Estava iilsCritri e· pensei q!Tejá tiVCsSe che
gado a hora de afligir o público com esse- debate. 

Gostaria de felicitar o Senado_r Severo Gom-es pelos 
seus esforços para contra-res_tar tendências do mercado 
internacional. Se S. Ex• teve êxifo nessa experiência, eu 
sugiro que a repita várias vezes n-õ ti:)cailfe-a oütrõs pro
dutos, porque isto certamerüe traria- vantagens para a 
economia nacional. Eu preferiria;-elitretàiltõ,--c:onTiar-nas 
forças do mercado. 

Voltando ao que disse o nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso, gostaria de -indicar, no tocante ao 
FMI, que é um pouco apressado descrevê-lo como uma 
instituição voltada para interesses capitalistas e-por eles 
governado. Lembramos que a China acabou recente
mente, de ingressar no Fundo MonetáriO Internacional, 
e não me consta que tenha aderido ao capitalismo. A 
Hungria e a Romãnia também não tomaram a saudável 
decisão de desertar do campo socialista; no entanto acei
taram, e estão executando programas de austeridade 
acordados com o Fundo Monetário Internacicinili. A Po-
lônia também é membro do FMI. 

A verdade é que o Fundo Monetário Internacional 
deixou de ser um clube capitaliSta - se é que jamais õ 
foi. A verdade é que o Fundo Monetário Internacional 
não é mais sequer um clube de países industrializados. 
Pela última contagem que tinha, os pafses membros 
eram 134, mas parece que agora abrange 143 países. 
Como só existem 22 países desenvolvid_os no mundo, to
dos industrializados, conclui-se que a vasta maioria dos 
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pãises- mi::mbros do Fundo Monetário Internacional se 
compõe de países em desenvolvimento, tão angustiados 
como o nosso,- pelos sofrimentos que provêm da explo
são demográfica - coisa que aparentemente não preo
cupa o n-obre Senador :-·da explosão inflacionáda, da 
insuficiênCia de poupança interna e do inadequado ge-
renciamento financeiro. 

_O Sr. Fernando Henrique Card_oso -_-V. Ex~ me permi
te um aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Pois não. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Eu, naturalmen
te, sei que o Fundo Monetário Internacional se compõe 
de todos os países. Não sabia que ele já estava disppsto 
até a ajudar com mais ênfase os países socialistas. Mas 
este novo elemento só adicionava ao meu argumento. Se 
é assirri, com maiS forte- razãó- riós pOdemos exigir do 
FundO uma política diferente, discutir com o Fundo com 
fuais energia. De modo que o que disse V. Ex• mostra 
que eu tenho razão, de que é possível; justamente eu não 
transformei o Fundo num fantasma, num demônio, mas 
acredito que ele tenha certas regras, certas normas que 
ele- trata de salvaguardar. E essas normas, essas regras 
têm a ver com o comércio internaciõnal que, quanto eu 
saiba, mesmo quando feito entre países capitalistas e so
cialistas, se _faz dentro de um regime de mercado. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Associo-me à -suges
tã~ do n~bre Senador em_ favor de uma discUsSãO-dura C 
severa cOirt".o Fundo Monetário. Não estou aqui piua de-
findei- õS -asPectos espeCíficos deSsa negociação óe que_ 
não participei, nem desejo particiPar: Já sofri suficíeti.te-
inente nO'Passado, em negociações Semelhantes, e acredi
to ter contribUídO para uma substancial melhoria do en
foque do Fundo Monetário, através de vâriaSjuStas que 
entretive cq_m essa-organizaçàO~ que acredito útil, porém 
não iri1pecável. -

O nobre Senador subestimou a existência de demõ
nios. Ele, aparentemente, não tem medo de demõni_os. 
Eu me coloco na posição do espanhol que dizia: "Yo no 
creo en_brujas, pero que las hay, hay". NãO ci"eio em bru

--x.as, mas que elas existem, existem". E as bruxas que citei 
são, infelizmente, extraordinariamente verdadeiras. 

Passemos a uma das questões levantadaS - foram 
tantos os temas e eu não quero abusar da paciênCia da 
Casa- que ê o_tema da Informática. O ilustre Senador 
reconheceu, acredito, a justeza da minha posiçã(l, ao ad
vogar que se faça uma proteção baseada não na criação 
de oligopõlios e cartórios induStriais, e sim~ em técniCas 
rãcionais de tarifação, de taxas cambiaiS adequadas e de 
incentivos" à pesquisa e ao desenvolvimento. o· que me 
pã:re-ce qtie ek su bstirila-é o grau de intervenção pertur
Oidora que está ocorrendo no mercado da Informática. 
se analisar o problema com mais profundidade, verifica
i-ã.ciue companhias com predominância de capital nacio
nal - 51%- que operam no ramo de telecomunicações 
·e que se nadoffaHzaram em obediência a dispositivos do 
Góvernó, - -es1ão hoje proibidas de consumar o casa
mento tecnológico mais freqüente de nossa época, que é 
o datelecomuni~ação com Informãtica- aquilo que os 
francesses, com sua preciosa imaginaçãu-semântica, cha
mam: 1a telemátique- a telemátíc3.. Firmas hoje nacio
-nalizadas, com 51% de capital, votante em mãos nacio
nais, estão proibidas de ingressar n·o campo da Informá

. _tica. E se o quiserem fazer estão obrigadas a·constituirem 
empresas com capital 100% nacional. 

Estabeleceu-se, __ portanto, uma distinção que nem a 
Constituiçà_o, nem qualquer lei impõe obrigação de se 
nacionalizar totalmente o capital no caso, maioria nacio
nal criou-se no caso uma discriminação entre "empresa 
nacional" e empresa "genuinamente" nacional, 
atr_dgando-se a Secretaria Especial de Informática (SEI) 
o direito de julgar do g·r.au de castidade nacionalista das 
empresas, o que me parece francamente não só um ab
surdo econômico, mas um insulto à orden:t legal. 
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O Sr. GrabrieJ Hermes - V. Ex• me permite, nobre 
Senador, interromper V. Ex•? 

O S~. l!OBERTO CAMPOS- Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, quero pedir 
desculpas realmente por esta interrupção, mas ela vai ter 
sentido. Priineiro, quero" congratular-me com V. Ex•, 
pelo de útil que foi o seu discurso para a Nação e, sobre
tudo, para o Senado, também para os Senadores da 
Oposição, que aqui vêm se ·manifestando, analisando o 
discurso de V. Ex• Eu afirmo que estão prestando um 
serviço ao Brasil, que todo o País está atento e que isto 
vai despertar, também, nos responsáveis pela condução 
da nossa difícil situação financeira e- econômica, mais 
atenção. CongratulaçõeS a V. Ex• e congratulações aos 
Setiádores da Oposição. Mas a minha interrupção, nobre 
Senador, foi a propósito do manganês de que falou o 
nobre Sena-dof severo Gomes. Eu queria rapidamente 
introduzir no discurso de V. Ex•, uma passagem~ fui en

- tusiasta quando o Governador do TerritóriO -do Amapã, 
Yanary Nunes, fez acordos após as pesquisas, para que 
se explorasse o manganês do Amapá. Era eu, nessa altu
ra, Presidente do Banco da Amazónia, que tem sede no 
meu Estado do Parâ. EmpOlguei-me e devo dizer a V. 
&.-~-Cfue áfê-ltitei"para que se fizessem fodos aqueles acor
dos. E, hoje, eu olho com tristeza -que, da exploração no 
Amapá do manganês, não fica talvez nem a estrada de 
ferrO em condiçõ~ de servir àquela região. Agora, com 
segurança eu afirmo a V. Ex', é um buraco terrível para 
o Brasil. Veja minha decepção do que ocorreu, e eu par
ticipei há 30 anos, e 30 ary.os depois. Por isto ãchei opor
tuno que se Lembrasse eSSi assunto e tenho receio, eu que 
sou entusiasta do que se está fazendo com o nosso ferr-o e 
demais minéfiOs, inclusive e acentUadamente a bauxita, 
de que temos menor quantidade na ãrea Amazónica. 
acentuadamente no meu Estado. Isso, realmente, recla
ma muito cuidado por parte de todos_nós, Para com o 
futuro para que, daqui a 3_0 anos, quando possivelmente 
talvez poss-amos passear por este plenãrio assim como 
uma sombra para ouvir o que dizem, não apenas nos cri:. 
tiquem, mas não joguem, sobre nós, mágoas os que esti
Verem-aqtii,--daqui a 30 anos. Realmente o problema de 
minério é- um problefnã-inuito sérip. Somos dominados 
porum trust. Agora mesmo o ferro, que jã é vendido por 
um preço ridículo, chegamos a vender, no ano passado, 
uma tonelada de ferro, que temos que minerar, com to;. 
das as despesas que ocasiona, descer até um porto, no 
caso Tubarão, e jogar n-o Japão, tudo isso para colocar o 
ferro ao preço de, há dois ou três meses, 20 dólares uma 
tonelada. Chegou a custar 14 dólares e hoje baiXaram 
para 18 dólares a ton.elada. Não há necessidade de expli
caçÕes, nerri eu iria provoCar isSo dentm do discurso de 
V. Ex• ·que é específico, mas apenas para chamar a 
atenção dos responsãveis por esses fatQS e entre os res
ponsãveis estamos nós, Senadores, nobre Senador. 

-O SR. RU"BERTO CAM"POS- Sr. Presidi:nte, farei 
apenas um comentário final as palavras do meu prezado 
amigo Fernando Henrique Cardoso, um Sociólogo de 
a_lto coturno, conhecido internacionalmente. E é curioso, 
que parta de um EconomiSta para um Sociólogo, um 
apelo para que não tenha medo da liberdade de merca
do. Permita. que a livre negociação salarial prevaleça; Ao 
contrário do que se pensa, os sindicatos não são uma 
mistura de órfãos com retardados mentais. Eles são per
feitamente capazes de formular e defender suas reivindi
cações. E não estão proibidos de fazer greves. Muito 
pouca gente, em verdade, leu a Lei de Greve. Ela não 
proibe greves. Exige aPenas-um quorum qualificado. Na 
primeira assembléia, é -preciso que haja dois terços dos 
votos. Na segunda convocação basta um terço dos pre
sentes para decidir sobre a instauração de greves. O_que 
realmente é proibido são greves dos serviços públicos. 
Essa é uma característica que crescentemente se verifica 
em outras legislações internacionais, -porque uma greve 
nos serviços públicos não é uma greve contra o patrão. Ê 
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uma greve contra a sociedade, que atinge inocentes que 
nada têm a ver com a querela entre patrões e operários.-

Vamos acreditar um pouco na liberdade, Se quisermos 
consolidar nossa liberdade política teremos que pensar 
em termos de liberdade econômica também. As duas coi
sas se complementam e raramente se conflitam. 

O Sr. Carlos Lyra- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Com prazer. 

Q_ Sr. Carlos Lyra - Nobre Senador Roberto Cam
pos, nobre Senador Fernando Henrique Ci:trdoso. para 
mim, um novato nesta Casa, é nlaraVilboso ver uma dis
cussão em nível tão elevado. Aqui, recordo-me, eu que 
gosto de ler um pouco da Filoso_lia da Ci.S.ncia, de uma 
discussão em Louvain, na Bélgica, entre um cérebro 
como Einsten e um homem como Niels Bohr. Discutiam 
o Determinismo Universal, se existia o Determinisnio ou 
não. E o l'Jiels Bohr batia-se pela Teoria dos Quanta, em 
que o Universo não era Determinista. NO final de sua, 
discussão, Einstein virou-se para ele e disse: .. Isto aqui 
não ê lógicO"? Ele parou, e disse para Einsten: .. 0 Sr. 
não está pensando, isto aqui não é racional ... Todos dois 
saíram e. atê hoje, acabei de ler em Cientific American, 
que ainda não há uma fesposta para isso. No entanto, 
Senador Roberto Campos, Senador Fernando Henrique 
Cardoso, uma coisa quero dizer; todos dois têm muíto de 
Pascal, o homem que disse que o coração tem razões que 
a própria razão desconhece, porque para mim existem 
duas classes de. homem: os -que odeiam e constroem e os 
que amam e constroem. O discurso de ambos é de que 
ama e constrói a N ação_b_rasileira. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito obrigado. 
(Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. RO· 
BERTO CAMPOS NA SESSÃO DE 16-6.83 E 
QUE, ENTREGUE À ReVISÃO DO QRADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, infelizmente não estava presente durante a maioi' 
parte Po _discurso do eminente Senador Pç_Q.ro Slmgn. 
Mas. o que ouvi, preocupou-me bastante. Até porque, 
há váriaSTnaCurácias na sua Colocação, Uma dela:i,_ por 
exemplo, é dizer que a lei da greve é ''contra a greve". 
Duvido que o Senador Pedro Simon tenha analisado_._ 
cuidadosamente, essa peça legal. 

A lei em causa permite greves, sujeitas apenas· a urh 
rito que é freqUentemente prescrito também na legis
lação de outros pa[ses. Este rito visa impedir que a greve 
seja votada apenas por minorias ativistas. Em primeira 
convocação, por 2/3 dos presentes, admitindo-se que, 
numa segunda convocação, apenas 1/3 dos membros do 
sindicato possam determinar a greve. E a razão é sim
ples. Minorias atiVistas,---,::-ideiologicamente motivadas 
costumavam, em 1963, convocar greves para lugares dis
tantes, prolongar o debate até altas horas <ia noite, e 
quando se rarefazia a assembléia, tomar então a decisão. 
Não eram decisões de sindicatos. Eram decisões de ati
vistas, interessados no poder político, e não no bem-estar 
do operariado. Como resultado disso, no primeiro tri
mestre de 1964, houve 90 greves- 3 greves por dia: Foi 
por isso que se instituiu' o-rifo democrático de votação 
majoritária. 

Um segundo dispositivo- da lei, é que haja um período 
de resfriamento, após" a decisão da greve, e antes de ins-
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taurado o dissídio. Isto ~iste também nas legislações de 
vâdos pa[ses. EspeCificamente, a Inglaterra teve que en
frentar hã poucos anos atrâs o mesmo problema, que nós 
enfrentamos em 1964 - greves politicamente motivadas 
por minorias ãtivisbs. Com isso, vârios elementos trots
kistas. nem stalinistas, nem comunistas ortodoxos, lo
graram empolgar a direção· de alguns sindicatos. 

A solução encontrada na _Inglaterra, onde o Correio 
funciona, foi exigir um-voto jJoS:tat; As greves teriam qije 
ser decididas por maioria dos operários, seja por votação 
direta nas assembléias, sçja por voto postal. Quando isso 
foi feito, duas coisas aconteceram. Primeiro. verificou-se 
que a minoria não_ era representativa da vontade da 
maioria. Eram ativistas poUticos. E verificou-se, em se
gundo lugar, diminuíu enormemente o número de gre
ves, porque muitas delas eram politicamente motivadas. 

Se o Senãdor Pedro Sirrion se <tebruçar para ler a lei de 
greve atentamente, verilicarã que não são_ proibidas as 
greves. Só são proibidas as greves nos serviços públicos. 
Isso também é comum nas legislações internacionaiS. E a 
razão é, uma greve nos serViçOs públicoS. não é uma gre
ve destinada apenas a reivindicar vantagens dos patrões. 
E: a rigor uma punição, um castigo, imposto à toda socie
dade inocente, que nada tem nada a ver, especificamente, 
com conflitos setoriais entre empregado e patrões. 

O nobre Senador Gueiros. me acusou de ser contra os 
salários. b um engano. Eu sou contra o desemprego. E 
todas as prOpostas de lei que apresentei foram destinadas 
a minorar o desemprego. Esse sim, é um salário zero. 
Deixamos de demagogia. 

Todas as leis salariais irrealistas. que se tornam inexe
qíiíveis no _mercado beneficiam alguns já empregados e 
levam outros ao salário zerO do desemprego. A diferença 
entre nós é que eu sou franCo, e digo·que é melhor en
frentar _Q~ problemas reais do mercado. E o Senador 
Gueiros prefere que haja o salârio zero do desemprego. 
S. Ex• não o diz explicitamente. Ninguém o diria explici
tamente; isso é brutal. MaS é conSC:qílência da prática de 
atitudes irrealistas, como o Decreto-lei -nq 2.012 que, 
aliás: se não ·me engano. mereceu severa reprovação do 
PMOB, naquela época. Foi um projeto do Governo. De
pois o PMDB mudou de idéia e subitamente passou a 
exibir- um fervor passional por um decreto que havia re
jeítado. Isso provcl, de um lado, contradição, o qUe não 
seria qualidade útil, mas, por outro lado, prova uma ca
pacidade de reavali~ção, Que esPero que o PMOi3 conti
nue tendo ao longo dessa nossa peripécia diftcil. 

Gostaria, ainda, de mencionar dois e três outros pon
tos, também o Senador Hélio Gueiros, tentou- me incut..: 
par simplesmente por haver perguntado, na Co~üssão de 

-Ffnã.nças, se havia ou não Sido retirado urn _dispositivo 
sobre o piso salarial em projeto referente a enfermeiros e 
biomédicos. Meu propósito era apenas informar-me. 
porque-o dispositivo era inconstitucional, e assim o pro
nunciou a Comissão de Constituição e Justiça. 
Satisfazendo-me de que não havia inconstitucionalidade, 
não objetei ao projeto, apesar de ele conter uma cláusula 
visivelmente absurda. Estabelece a obrigatoriedade. para 
estabelecimentos que tenha mais de trinta funcionãrios. 
a obrigatoriedade de instalação de crçehes. Suponhamos 
que todos os empregados sejam solteiro~. Seria a in~(ls
tria pbrigada a estabelecer creches? E se vinte e cinco, ou 
vint~ e oito forem solteiras, qual seria a ut_ili.;J_ade da cre
che? Patentemente é uma coisa absurda! E eu não quero 
legislar coisas que não Serão cumpridas. As leis são feitas 
para serem cumpridas. 

O nobre Senador Pedro Simon rile acUsou de acultura
do, ou transculturado, porque aparentemente tenho al
guma convivência com a civilização européia, 
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Quero dizer que a minha cultura- se i&- que tenho al
guma cultura - pois me considero bastante inc1,1lto, e 
gostaria de aprender muito mais - é greco-romana; fui 
seminarista em seminário católico. Durante dez anos 
aprendi Latim, Grego e Humanidades. Minha cultura é 
greco-romana. Isso não é .. Primeiro Mundo" nem "Ter
ceiro Mundo ... Isso era o ó:nico mundo então existente, e 
está na raiz da nossa cultura ocidental. Hole há muito 
mais diversidade. Fala-se num primeiro mundo, num se
gundo mundo, num terceiro mundo; num quarto mun~ 
do. num quinto mundo. Jâ hoje se costuma subdividir os 
países em cinco mundos diferentes. De modo que, essa 
mania terminológica de contrapor o "primeiro mundo .. 
ao "terceiro mundo" é francamente obsoleta. Os ârab~ 
são hoje o terceiro mundo, Bangladesh será talvez um 
quinto ·muiido. O Brasil poderã ser enquadrada no Sul 
como primeiro mundo, no Nordeste como quarto mun
do. 

Mas, o problema todo é que os diferentes mundos, OU· 

tros que o primeiro mundo, nos rejeitam. Os chamados 
terceiro mundistas consideram que o Brasil já é um pafs 
semi-industrializado, senão mesmo industrializado. São 
Paulo e o extremo-sul _do Pa_ís, melhor se descrevem 
como regiões desenvolvidas num País desenvolvido. O 
Brasil ~ um País desenVolvido, com regiões subdesenV:ol
vidas. Por isso nós não temos essa identificação quC se 
quer criar, nem económica, neril emociona[, nem cultural 
com O terceiro mundo, de vez que 50% de nossa pro· 
dução eX-portada, são manufaturas. Nós jâ somos um 
País semi-industrializado. E isso já é reconhecido. Os 
pafses do terceiro mundo dizem que não querem que o 
Brasil continue se beneficiando do sistema geral de prefe
rências dos países industrializados. Querem que o Brasil 
não mais --receba, nas mesmas condições que eles, os fi. 
nanciamentos do Banco Mundial, porque jã nos coriside
ram promovidos a um grau diferente. E, numa espécie de 
estranho masoquismo, insistirmos em nos inserir num
tefceíró mundo, que talvez nem mais exista, porque além 
dele, já existem- o quarto e o quinto mundos. Os a\lt8nti· 
cos terceiro-mundistas nos rejeitam. Não entendo, real. 
mente, o porquê desse estranho masoquismo. 

Gostaria de acentuar, finalmente, que a minha posição 
em matéria de salários é pela livre negociação. Gostaria, 
também, de pedir ao nobre Senador Pedro Simon, se me 
for pernÜtido fazer-lhe um pedido, que não considere os 
sindicatos como clubes de órfãos ou débeis-mentais, in
capazes de negociar. Eles sabem negociar e sabem nego
ciar bem._ Posso inclusive confidenciar algum~ coisa. 
Disseram-me os Ministros oCuim Netto e Ernane Gal
vêas que, paradoxalmente, as grandes objeções à livre 
negociaÇão salarial provêm das multinacionais. São as 
multinacionais que rião querem a livre negociação. E por 
quê? ~ fácil de compreender. Elas receiam que cada ne
gociação se transforme numa confrontação em termos 
d~ nacionalismo e empresa estrangeira, Consideram a li
vre negociação algo perigoso. As multinacioilais preferi
riam a continuação da legislação atual, com uma regra 
unifôrrTte para todas as empresas, pOrque então não se 
colocaria o problema do nacionalismo. Ao contrário do 
que pensam S. Ex•s. os Senil._dores Simon e GueirOs, _o 
foco de oposição ao instituto da livre _negociaç1i.o vem 
muito _menoS dos_ sin!ficatos do que das multinacionais, 
receíosas de que a barganha salarial, corriqueira e cor
rente na vida da empresa - como incidente normal do 
trabalho - sé torne uma controvérsia nacionalista. A 
realidade é ~atamente o contrário do que V. Ex•s pen
sam. Mas o direito de pensar é de todos. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
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1.1 -ABERTURA 

1.1.1- Comunicação da Presi
dência 

-Inexistência de .. quorum" 
para abertura da sessão. 

1.1.2- Designação da 01-dem do 
Dia da próxima sessão. Encerra
mento. 

1.2- EXPEDIENTE DESPA
CHADO 

1.2.1- Ofícios do Sr. ]9-

Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos_dos seguintes pro
jetas: 

- Projeto de Lei da Câmara t\9 
83/83 (n~ 6.239/82. na Casa de_ori-

SUMÁRIO 

gem), que autoriza o Departamen
to Nacional de Obras Contra as Se
cas- DNOCS, Autarquia vfncUla
da ao Ministério dõ -Interior, a 
doar o _imóVel que menciona, situa
do no- Município de Cariús, nO ES
tado do Ceará. · -- - · 

- Projeto de Decreto Legislati~ 
vo n" 8/83 (nl' 130/82, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ~ex
to do Tratado da Amizade e Coo
peração entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o 
Governo ela República do Equa
dor, conclufdo em Brasília a 9 de 
fevereiro de 1982. 

-Projeto de Decreto Legislati
vo n~' 9/83 (n"' I32/82,_naÇ_âmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to do Protocolo de Pronogaç~o do 
Acordo entre_o Comércio Interna.-_ 
cional de Têxteis (_Acordo Multi-

fibras), assinado em Genebra, a 9 
de fevereiro de 19_82, que inclui as 
.. Conclusões Adotadas pelo Comi
tê_ de Têxteis em 22 de dezembro de 
1981". 

1.2.2 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

2 - DISCURSOS PRO FERI
DOS EM SESSÃO ANTERIOR 

__ Do Sr. José Lins, proferidos 
na sessão de .1.6-6-83 

3~-ATAS DE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE
LIDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAs·· CO
MISSÕES PERMANENTES . 
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TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 1983 

Ata da 3' Reunião 
em 20 de Junho de 1983 

1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Marcelo Miranda. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Eunice Michiles -
Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João Castelo -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto - Humberto Lucena- Nilo Coelho - Guilher
me Palmeira - Luíz Cavalcante - Albano Franco -
Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- João Calmon- José lgnâcio
Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos....:.. 
Fernando Henrique Cardoso- José Fragelli- Marce
lo Miranda- Affonso Camargo- Pedro Simon- Oc
tavio Cardoso 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senado. 
res. Entretanto, não há em plenário o .. quorum" mínimo 
regimental para a abertura da sessão. 

Nos termos do§ 2" do art. 180 do Regimento Interno, 
O Expediente que se encontra sobre a mesa será despa
chado pela Presidência, independentemente de sua leitu
ra. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, de
signa·ldo para a sessão ordinãria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Em regime de urgência- Art. 371, '"c", do Regimen
to Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n~' 35, de 1979 (n"' 1.657(75, na Casa de origem), que 
autoriza o Governo Federal a instituir a Fundação Uni
versidade Federal de Campina Grande, e dã outras pro
vidências. tendo 

PARECERES FAVORÃVE!S, sob n•s. 909 e910, de 
1981, das Comissões: 

- de Educa~o e Cultura; e 
- de F'inancas. 

· (Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e_ Justiça, de Educação e Cultura e de Finanças, 

. .sobre as _emendas de plenárió.) 
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(Em regime de urgência- Art. 371, "c", do Regimen
to Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n~' 5, de 1983 (n~' 15/83, na Câmara dos_ Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo Con.stitutivo do 
Banco Africano de Desenvolvimento, celebrado em Çar
tum, a 4 de agosto de 1963, emendado pela Resolução n~> 
5/79, ãdotada pelo Conselho de_ Gove_rnador~ em 
Abidjan, a I 7 de maio de_l979ldependendo de parç_ceres 
das Comissões de Relações Exteriores e--de Eco_nomial. 

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 564, de 
1983), do Projeto de Resolução n~> 3, de 1979, que autori
za a Prefeitura- Municipal de Porto Alegre~ Estado do 
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr525.000.000,00_(vínte e cinco milhões d_e_~l,l
zeiros). 

4 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 565, de 
1983), do Projeto de Reso_luçào n~ 104, de 1982, que au-_ 
toriza a Prefeitura Municipal de Canoas, E~tado do Rio 
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no_yalor 
de CrS 34.668.015,32 (trinta e quatro milhões, seiscentQS 
e sessenta e oito mil, quinze cruzeiros e trinta e dois cen
tavos). 

5 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 525, de 
1983), do Projeto de Rt:sol1,1ção n~' 58, de 1983; que a:utoM 
riza a Prefeitura Municipal de Ttaueira, Estado do Piauí, 
a contratar operação de_ crédito no valor de Cr$ 
13.39l.OOO,OO (treze mTihões,-trezenlos e noventa e um 
mil cruzeiros). 

6 

Discussão, em seguildO turno, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i' 141, de 1982 {n'i' 6.756/82, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a criação e transformação de car
gos e empregos na Secretaria do Tribunal Federal de ReM 
cursos, e dá outras providências, tendo · 

PARECERES, sob nYs. 384 e 385, de 1983> das Comis
sões: 

-de Servi~ Público Civil, favorável; e 
-de Finanças, favorãvel, com voto vencido dos ScmaM 

dores Amaral Peixoto e Roberto Campos. 

7 

Discussão, em turno úníco, do Projeto de Lei do Sena
don~' 96, de 1983, de autoria da Comissão Diretora, que 
reaju~ta: os a:tuais valores de vencimentos e proventos 
dos servidores ati voS e-inativcis do Senado Federal, e dá 
outras providêpcias, tendo 

PARECERES, sob n'i's. 568 e 569, de 1983, das Comis-
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurid1cidade; e 

-de Finanças, favorável. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~' 161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legis
lação Social como conclusão de seu Parecer n9 993, de 
1981 - com voto __ vencido, em separado, do Senador 
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Franco Montara, e voto vencido do Senador Humberto 
Lucena), que autoriia o Poder_ Executivo a alienar à Em
presa Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Can
deias Ltda., a área de 33.000 hectares, no Território d~ 
Rondônia, para a implantação de projeto de bovinocul~ 
tura, tendo . 
PARECERES~ sob n9s. 994 e 995, de 1981, das Comis~ 

sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

ju_ridiciQ;tde~ e_ _ _ . 
_ ~ --d_e ~grieultura, favorável, com voto_ vencido do Se-_ 

nadar- Leite Chaves. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'i' 44, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de s~u- Pa._recer n_~' 427, de 1983, que a uM 
toriza o Gõv~r-rio- dõ Estado de Mato GrosSo a elevar em 
Cr$ 1.474.771.069,23 (um bilhão, quatrocentos e setenta 
e quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, sessenta 
e nove cruzeiros e vinte e três centavos)_o_m_ontante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n'i' 428, de 1983, da Comissão ---
_:_de ('QnStiÍuição e justiça, pela con-sfítucionalidade e. 

juridicidade. 
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69 32'_ 09" e !ongitude de 39'i' 29' 36" dá 1,1ma deflexão à_ 
direita de 85-942'D e rumo de 29 17' NE mede 206,u'm 
atê o ponto 5; com uma latitude de 6'i'32' 16" e longitude 
de 399 29' 36" dá uma def1exão à direita de 979 20'D e 
rumo de 809 23' SE mede 263,30 até o ponto 0=0; com 
uma latitude de 6<:> 32' JS" e longitude de 39'i' 29'45" onde 
dá_ uma deflexão ã direita de 81~> 23'P pãra obter o rumo 
de 19 00' SO do ~ado 0=0 jl, ficando assim fechado o perí
metro calculado analiticamente com uma área de 7,0000 
ha _(set~ hec_~ares). 

-A-rt. 2'i' ~~ dgaç-ão~!ornar-se--ã nula, f(_epleno di_reito, 
se às construçõi;s, no todo ou ern parte, vier a ser dada 
destinação diversa da prevista no art. 1~> desta lei ou se 
não for observado o prazo nele fixado, hipótese em que 
ocorrerá a reversão dos imóveis ao patrimôníO do 
DNOCS, independentemente de qualquer indenização, 
inclusive por benfeitorias realizadas. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 211, DE 1982 

-EXCelentíssimoS senhores Membros do Congresso Na-
ciOiiát: -

Nos termos do art. 51 da Constituição tenho a honra 
o sR~ _PR"ES(i:>ENTE (Marcelo Miranda)- Estã en- -d~ submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên-

cefrada <i-reunião. _c - _- --cías, ªcompait_hado de Exposição de Motivos do Senhor 

(Levanta-se a reun'tãó às 14 horas e 46 mlnittos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TER
MOS DO § 2• DO ART. 180 DO REGIMENTO 
INTERNO 

OFICIO 

Ministro de ~stado do Interior, o anexo projeto de lei 
que ''autoriZa o Departamento Nacional de Obras Con
tra as seca:S (DNOCS), Autarquia vinculada ao Minis~ 
tério do Interior a doar o imóvel que menciona, situado 
no Município de Caríús, no Estado do Ceará". 

Brasília, 24 de maio de 1982. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 42, DE 3 DE MAIO 
DE 1982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DO INTERIOR. Do Sr. 19-Secretãrio da Câmara dos Deputados enca-

_minha..ndo_à LevisãQ do Senado autógrafos _dos seguintes . Excelentfs_símo Senhor Presidente da República 
=- pfõjero;: - __ -_-_ --- - -_ -:-- ---=--- ------;:- -Teoh_o_ a h,onr~_de submeter_à~elevada apreciação de 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 83, DE 1983 
(N'i' 6.239/82, na Casa de origem) 

Autoriza o Departamento Nacional de Obras Con
tra as Secas- DNOCS, Autarquia vinculada ao Mi
nistério do Interior, a õoar o imóvel que menciona, si~ 
tuado no Município de Carhis, no Estado do Ceará: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I Y O Departamento Nacional_ de Obras Contra 
as Secas- DNOCS, fica autorizado a doar ao Municf
pio de Cariós, no Estado do Ceará, mediante escritura 
pública, uma ãrea de terra de sua propf!~ade, com 
7,0000 hã (set~ hectares), destinada à construção de um 
Centro Comunitário, de uma Escola de Ensino de 1~> 

Gtau, de uma Quadra de Esportes e de um Hospital Ma
ternidade, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data 
em que for firmada a respectiva escritura. 

Parágrafo único. A ârea de terra, objeto da autori
zação de que trata o caput deste artigo,limifa~se ao-norte 
com, terras do DNOCS e com a rua Agostíriho de-Pauta; 
ao sul, leste e oeste, com terras do DNOCS e apresenta a 
seguinte descrição: partindo do ponto de apoio estação 
ferroviária, hoje Hospital de Cariús, com uma latitude 
de 6~> 32' 15" e longitUde de 39'i' 29'45" mede 58",00m até 

- o vértice 0=0, início do perfmetro di área soiidtadi; Com -
-latitude de 6~> 32' 15'' e longitude de 39'i'29' 45" obtém 
uma deflexão à direita de 81~> 23'0 e rumo de {9 00' SO 

---'-=-mede 278,48m até o vértice 1; com uma latitude de 
6'i' 32' 06" e longitude de 39~> 29' 4_5"_ dá uma deflexão à 
direita de 979 37'D e ru_mo de 819 23' NO mede 219,00m 
até o vértice 2; corri uma latitude de 6'i'32' 07" e longitu
de de 39'i'ot9' 38" dá uma deflexão à direita de 87~> 01'0 e 
rumo de 51' 38'. NEmede 77,80[n _!J.té o vêrtice3i com uma 
latitude de 6~> 32' 09~' e tmlgitude deJ99 29' 38" dâ Uma 
deflexão à esquerda de 89'i' 03'E e rumo de 83'i' 25' NO 
mede 54,50m até o vértice 4; com uma latitude de 

v-ossa Ex.CelêriCia o anteprojeto àe lei, em anexo, que au
torizã o- Departamento Nacional de Obras Contra as Se
cas- DNOCS- a doar uma área de terras, de sua pro
priedade, ao Município de Cariús, Estado do Ceará, 
para a construção de um Centro Comunitário, de uma 
Escola de 1 'i' Grau, de uma Quadra de Esportes e de um 
Hospital Maternidade. 

A terra, que sefá objeto de doação está localizada na 
faixa seca do açude público "Poço dos Paus", na zona 
urbana da cidade de Cariús, necessária ao plano de seu 
desenvolvimento. 

O DNOCS,. atráves da Resolução n9 2.572, de 31 de 
março do corrente ano, do seu Conselho de Adminis
tração, já se manifestou de acordo com a doação do imó
vel, Iilclusive éidoiando todas as_ providências que devem 
anteceder o ato alienatório. 

Resta, tão-somente, a expressa autorização legislativa, 
para que se possa praticar o ato jurídico ora proposto o 
que me leva a solicitar, de Vossa Excelência, o encami

- nbament_()_ do incluso anteprojeto de lei à deliberação do 
Congresso Nacional. 

Queira aceitar, Senhor Presidente, os protestos do 
meU mais profundo respeito.- Mário David Andreazza. 

(Às Comissões de Assuntos Regionais e de Fi
nanças.} 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 
' 1983 

(N9 130/82, na Câmara dos Deputados) 

Aprova _<! __ t~?Cto do Tratado de Amizade e Coope
ra<:ão entre ó Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador, concluí
do em Brasília a 9 de fevereiro de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~> Fica aprovado o texto do Tratado de Amiza
de e Cooperação entre o Governo da República Federa-
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tiva do Brasil e o Governo--da República do Equador, 
concluído em Brasília a 9 de fevereiro de 1982. 

Art. 2<:> Este decreto legislativO entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 150, DE 1982 

Excelentíssimos Senhores Memb[os do Congresso Na
cional: 

Em conformidade com o djsposto no art. 44, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Ex.celências, acompa
nhado de Exposição de Motiyos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exterío!es, o -texto do Tratado de 
Amizade e Cooperação entre o Governó da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Equa
dor, concluído em Brasília a 9 de fevereiro de 1982. 

Brasília, 19 de abril de 1982. --Joio Figueiredo. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS WDAM-II/DAl/69/900 

(B46) (40), DE 12 DE ABRIL DE 1982, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE
LAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Exce(ência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar _a Vossa Excelência o 

anexo Tratado de Amizade e Cooperação entre o Gover- -
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Equador, assinado em Brasília, no dia 9 de 
fevereiro passado, por ocasião da visita ao Brasil do _Pre
sidente Osvaldo Hurtado Larrea. 

2. Trata-se de documento que, pela tleJ!.ibilidade e 
característica de acordo-quadro, visa a sistematizar a 
ampla área das relações entre os dois países, alêm de es
tabelecer diretrizes básicas de cooperação e prever a ins
titucionalização, por ínstrufnentos cOmplementares, de
mecanismos própriOs para a consecução dos objetivos 
nele fixados. 
~ O. .referido Tratado estabelece, em seu Artigo II, a 

criação de uma Comissão- de Coordenação Brasileiro
Equatoriana, que terã por finalidade fortalecer a coope
ração entre os dois países, analisar e acompanhar o de
senvolvimento de assuntos de interesse mútuo relativos à 
política bilateral, regional ou multilateral, e igualmente 
propor aos dois Governos as medidas que julgue perti
nentes, sobretudo nos seguintes canipos: 

a) projetas .econômicos. de importância para as re
lações bilaterais e multilaterais, como aqueles relaciona
dos com a infra-estrutura, complementação industrial e 
programas de inversões mlltuas; 

b) intercâmbio comercial e medidas para assegurar 
seu inc-remento" e diversificação; 

c) aperfeiçoamento dos meios de transporte entre os 
dois países; 

d) cooperação têcnica e intercâmbio cultural, cientí
fico e tecnológico; 

e) realização de estudos e programas de cooperação 
em todos os campos para promover o desenvolvimento e 
a conservação de seus respectivos territórios amazôni-. 
cos. 

4. Tendo presente a crescente importância do papel 
que a Amazônia deve desempenhar oomo elementos de 
união entre os países que a integram e como ponto focal 
de um vasto processo de cooperação, sob a êgide do Traw 
tado de Cooperação Amazónica, o Tratado de Amizade 
e C'Ooperação consigna a decisão das Partes Contratanw 
tes de outorgar a mais alta prioridade à execução dos di
versos projetas acima relacionados. Constituindo-se desw 
sa forma em marco significativo nas relações Brasil
Equador, o referido ato internacional proporcionará ele
mentos para que a cooperação mútua se.desenvolva e 
frutifique de fornia harmônica e sistemática, dentro de 
entendimento e boa_ vizinhança, em beneficio do estreita
mento dos laços que unem os dois países. 

5. À vista do exposto Senhor Presidente, creio que o 
Tratado de Amizade e Cooperação em apreço mereceria 

DIÂIÜO D(YCON(ilfESSO NACIONAL (Seção 11) 

ser submetido à aprovação do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição Federal. 
Caso Vcissa Excelência concorde com o que precede, 
permito-me submeter à alta consideração, o anexo proje
to de Mensagem ao Poder Legislativo, acompanhado do 
texto do Tratado em apreço. 

Aproveito a oPortunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fUiido respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro. 
TRATADO DE AMIZADE .E COOPERAÇÃO EN-

TRE O GOVERNO DA REPOBLlCA FEDE
RATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA DO EQUADOR 

O GovernO-da República Federativa do Brasil e o Go-
vetnõ da Repúblíca do Equador; . 

Inspírados p'elo propósito de reafirmitr os fraternos 
laços de amizade que unem o Brasil e o Equador; 

Cbnsct:ente ·das· esforços que desenvolvem ambos os 
países no sentido de incremeritar a cooperação entre paí

-ses em vias de desenvolvimento; 
Empenhado em tornar ainda mais fortes os vínculos 

que unem as ii.ações da América Latina e asSim êOntri
buir paia a sofid.á.dedade ·e integração rigioilais; 

Desejosos de ampliar a: cOoperação PolitiCa. econômí
ca, comercial, cultural, científica e têcnicit: entre os dois 
Estados e a cooperação para o desenvolvimento e con
servação- dC seus- respectivos territóriOS amazô'nicos; 

PersuadidOS da fecundidade do diâlogÕ político, entre 
os dois Governos', sobre temas "de interesse comum, 

Resolvem concluir o presente Tratado: 

Artigo I 

As Partes Contratantes convêm em instaurar e aper
feiçoar mecanismos de efitendimento e cooperaçãq sObre 
assuntos e interesse c-omum tanto no plano bilateral 
como no region~J e multilateral. 

Artigo II 

Para alcançar os objetiVos previstos no Artigo I, as 
Partes estabelecem uma Comissão de Coo"rdenação 
Brasileiro-Equatoriana, sem prejuízo da utilização de 
outros mecanismos de mútua conveniência. 

Artigo 1!1 

A ComisSão de Coordenação Brasilciro-Equat<;triana 
terâ por finalidade fortalecer a cooperação entre os dois 
países, analisar e acompanhar o desenvolvimento de as- _ 
suntos di-in-terêsse comum referentes à política bilateral 
regional ou multila~eral, e igualmente propor ao_s ~Cspec
tivos Gover'n9s âs medidas QUe julgar pertinentes; espe
cialmente nos .seguintes campos: 

a) prqjetoS econômicos de importâÍlcia para as re
lações bilateral e multilateral, como os relativos a infra
estrt.i.tUiã, ·compfêmentaÇão fndllstri<il e pl-ogram~s de in-
-verSõeS ffiiltuas; - . - . --

b) jntercâmbio comercial e medidas para assegurar 
seu incremento e diversificaÇão; 

c) aperfeiçoamento dos meios de transporte entre os 
dois países; 

d) cooperação técnica e intercâmbio ·cultural, cientí
fiéo e tecnológico; 

e) a realização de estudos e programas de coope
ração em to.dos os campos para promover o desenvolvi
.rnento e a conservação de seus respectivos territórios 
amazônicos. 

Artigo IV 

A Comissão de Coordenação Compor-se-â de uma 
seção de cada Parte, presidida pelos Ministros dãs Re

_laçQeS'EXtefiõtes óu seuS Representantes Especiais, e in:. 
~.e&Tada por Delegados designados pelos respectivos Go
vernos. A Comissão de Coordenação reunir-se-i alterna-
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damente no Brasil e no Equador, em data acordada por 
via diplomática. 

A Comissão de Coordenação incorporará, como Sub
Comissões, às Comissões Mistas Especificas existentes ou 
que venham a ser criadas e poderá ademais estabelecer 
grupos de trabalho nos campos que estime conveniente. 
As SubcomissõeS e os grupos de trabalho submeterão 
seus relatórios e os resultados de suas atividades à Co
missão de Coordenação. 

Artigo V 

O presente Tratado entrará em vigor na data da troca 
dos instrumentos de RatifiCaçãO e terá vigência indefini~ 
da. Qualquer das Partes Contratantes poderá denunciá
lo; a denúncia surtirá efeito noventa dias após o recebi~ 
mento-·aa itolifiCação respectiva. 

Fe,ito em Brasília, aos 9 .dias do mês de fevereiro de 
1982, em dois exemplares originais nos idiomas portu
guês e espanhol, sendo ambos ·os textos igualmente au~ 
tênticos. 
_ Pt;:]o Goverilo._da República Federativa do Brasil: RS
miro Saraiva Guerreiro - Pelo Governo da República 
do Equador: Luis Valencia Rodríguez. 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Econo
mia e-de Eâu'Cação e Cultura.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 09, DE 
1983 

(N9 132/82, na Câmara. dos Deputados) 

AjJrovã o- texto do Protocolo de ProiToiação do 
Acordo sobre o Comércio Internacional de Têxteis 
(Acordo Multífibras), 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__Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto do Protocolo de Pror
rogaçãO do Acordo sobre o Comércio Internacional de 
Têxteis (Acordo Multifibras), assinado em Genébra~ a 9 
de fevereiro de 1982, incluindo as "Conclusões Adotadas 
pelO Comitê de Têxteis em 22 de dezembro de 1981". 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor. na 
data de sua publicação. 

MJ;:NSAGE!\1 N• 98, DE 1982 

Excelentíssimos Senhores Membros.do Congresso Na-
·aonal: · · ·-

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituição Federal, tenhO a honra de submetei. à· 
elevada consideração de Vossas Excelências, acom,pa~ 
nhado de Exposição de Motivos d_o Senhor Ministr.o de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do Protocolo de 
Porrogação do Acordo sobre o Comércio Internacional 
de Têxteis (Acordo Multifibras), assinado em Genebra a 
9 de fevereifo de 1982; que inclui as "COi:tclusões Adota
das pelo Corriitê de TêxteiS em. 22 de dezembro de 1981". 

Brasflia, 29 de março de 1982. -João Figueiredo-. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPC/DAI/-. 
SAL/44/665.5 (030), DE 15 DE MÀRÇO DE 
1982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇ0ES EXTERIORES 

A sua Excelência o Senhor 
-João -:Bapitsia de- Otiveira Figueiredo. 
Presidente da República. 

Senhor :presidente, 
O Comitê; de Têxteis ·do- ACOrdo Geral sobre Tarifas 

Açluaneiras e CQrn_ércio (GATT) concluiu, em 22 de de
zembro de 1981, o Processo de revisão do Acordo.sobre 
o Comêrcio Internacional de Têxteis, conhecido como 
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Acordo Multifibras, aprovando, por consenso; o texto 
do anexo Protocolo de Prorrogação com vigência de 1 '? 

de janeiro de 1982 a 31 de julho de 1986. O novo instru
mento acordado, que substitui o Protocolo de Prorro
gação de 1977, expirado em 31 de dezembro último, re
sulta, com efeito,-de longas negociaçõeS iniciadas cm de-
zembro de 1980, ein ft.iilção das quais puderam ser supe
radas as principais divergências entre os grupos de países 
exportadores e imporfadores. 

2. O Acordo Multifibras do GATT, originalmente 
firmado em 1974, inclusive pelo Brasil, se destina a pro
mover um crescimento ordenado do comércio interna
cional de produtos têxteis, à luz não apenas da conve
niência de evitar SituaÇões de desorganização de meraca
do nos países importadores, mas, também, da necessida
de de resgurdar os interesses dos países exportadores, 
particularmente dos países em desenvolvimento. S_ob sua 
égide, são celebrados arranjos bilaterias para regular o 
nuxo comercial de têMeis entre uns e outros pil.fses, den
tre os quais se ressaltam os que temos firmados com os 
Estados Unidos da América, com a Comunidade Eca:nô
mica Européia, com a Áustria e com a Suécia. - -

3. Havendo-se caracterizado como instrumento efi~ 
caz na regulamentaçil.o do comércio mundial de têxteis, 
estabelecendo princípios e critérios equilibrados para 
ado_ção de eventuais restrições às importaçãos, o Acordo 
Multifibras original fõí antes prorrogado pelo Protocolo 
de Extenção de 1977, que introduzindo a denominada 
clãusula de "afastamentos razoáveis" acabou por possi
bilitar a ocorrência de; çx:~s_os protecionistas, contrários 
ao espírito e disposiÇões do texto original. 

4. Por oposição ·a essas circu-ristãhcias, e mercê de 
atuação amplamente coordenada, com ativa partici
pação brasileira, os ·países exportadores em desenvolvi
mento lograram agora, de modo geral, uma revisão do 
quadro multilateral que orienta as negociações bilaterais 
em condições mais çlaras e f~voráveis que as previamen
te contempladas no Protocolo de 1977. Não obstante 
ainda conter aspectos dos pafses em desenvolvimento, o 
novo Protocolo apresenta, como uma de suas caracterís
ticas pri-ncípais, -ã exigênCia de consentimento mútuo 
para a eventual aplicação, no plano bilateral, de níveis 
ou condições distinta,s das estipuladas no Acordo Multi
fibras originaL Além disso, como resultado dos esforççs 
por atribuir maior precisão aos termos de aplicação do 
Acordo, os países exportadores em desenvolvimento ob
tiveram, entre outros pontos, a eliminação do conceito 
de "afastamentos razoâveis", e parâmetros mais definiM 
dos e rigorosos para- casos de eventuais restriçõeS laiftó 
às clâusulas de flexibilidades na utilização de quotas, 
quanto à previsão-de taxas de crescimento anual para os 
contingentes negocíados. 

5. Ao longo de todo o processo de renegociação do 
Acordo Multifibras, e especialmente em sua fase concluM 
siva, em Genebra, a cujo consenso associou-se a Dele
gação do Brasil, nossas posições foram objeto de perma
nente coordenaçã_o promovida por este Ministério, por 
intermédio de_deliberações do "Grupo Têxtil" barasilei
ro, de que particíPãril-oS Ministérios da Fazenda e.daJn
dústria e do Comércio, a Cai-fê:ira de Comércio Exterior 
do Banco do Brasil S.A., a Confederação Nacional das 
Indústrias e o Conse_lho Nacional da Indústria Têxtil. O 
novo protocolo de Prorrogação reflete em linhas gerais 
as principais posições recomendadas no seio do referido 
Grupo. O Representante Permanente do Brasil em Ge
nebra, e Chefe da Delegação Barasileifa às citadas nego
ciações, Embaixador George Alvares Maciel, foi em con
seqUência autoriiado a aSsinar aquele instrumento mul
tilateral, em 9 de fevereiro de 1982, ad referendum do 
Congresso Nacional. 

6. Nessas condições encaminho à alta apreciação de 
Vossa Excelêtlcia o anexo projeto de Mensagem Presi
dencial para que Vossa Excelência, se assim houver por 
bem, submeta à aprovação do Poder Legislativo, nos ter
mos do Artigo 44, Inciso I, da Constituição Federal, o 
Protocolo de Porrogação do Acordo sobre o Comércio 
Internacional de Têxteis. 

- DIÃR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Ramiro Saraiva Gueirreiro. 

PROTOCOLO DE P.RORROGAÇÃO DO ACORDO 
SOBRE COM~RCIO INTERNACIONAL DE 
TEXTEIS 

As Partes do Acordo sobre o Comércio Internacional 
de Têxteis (doravante chamado "O Acord_o~' ou 
"AMF"), 

Procedendo de conformidade com o Parágrafo 59 do 
Artigo lO do Acordo, e 

Reafirmando que os termos do Acordo relativos à 
com-petência do Comitê de Tê"'teis e do Órgão de Vigi
lância de Têxteis permanecem inalterados, e 

Confirmando os enteridimentos consubstanciados nas 
Conclusões adotadas pelo Comitê Têxteis em 22 de de
zembro de 1981, cópia -das quais se encontra inclusa. 

Acordam no seguinte: 

1. O prazo de validade do Acordo, estabelecido no 
Artigo 16, será prorrogado por um período de quatro 
anos e sete meses, atê 31 de_julho de 1986. 

2. Este Protocolo será depositado junto ao DiretorM 
Geral das partes c_ontratao_t~s GA TI._ E~ tará abertQ à 
aceitação, mediante assinatura ou outro procedimento, 
pelas Partes do Acordo, por outros Governos que acei
tem o Acordo o_u a ele adirJ:Jm nos termos das disposições 
-do seu Artigo 13 e pela Comunidade Econômica Eur_opéia. 

3. Este Protocolo entrarâ ~m vigor a 19 de janeiio de 
1982 para os pafses que o tiverãin aceito até aquela data. 
Para o país que o aceitar em data posterior entrarâ em 
vigor na çiata dessa aceitação. 

Feito em Genebra, aos vinte e dois dias do mês de de
zembro de mil novecentos e oitenta e um, em uma única 
cópia nas línguas inglesa, francesa e espanhola, sendo 
cada texto autêntico. 

CONCLUSOES ADOTADAS PELO COMITll 
DE TEXTEIS EM 22 DE DEZEMBRO 

DE 1981 

I. As Partes do Acordo trocaram opiniões sobre o 
futuro do Acordo Multifibras. 

2. Todas as Partes identificaram na cooperção mú
tua o fundamento do Apordo e a base para se tratarem 
problemas, de forma a promover as finalidades e objeti
vos do AMF. As Partes enfatú:!iranl que -os objetivos pri
mordiais do AMF são os de assegurar a expansão do co
mêrcio de produtos têxteis, partiCularmente para os paí
ses _em desenvolvim~nto~ e progresSivamente alcançar a 
redução de barreiras comerciais e a liberação do coméri
co rhu:ndial de têxteis, -eVh~ildo, ao mesmo tempo, ei·eitos 
desestabilizadores em mercados específiCoS- e--sObie -liM 
nhãs específicas de produÇão, tanto nos -países impOrta
dores quanto exportadores. Nesse contexto foi reiterado 
que um dos principais objetivos na implementação do 
Acordo é promover o desenvolvimento económica· e ·so
cial dos países em desenvolvimento e g:ifantir aumento 
substancial em suas receitas de exportção de produtos 
têxteis, possibilitando-lhes espaço para uma parcela 
maior no comércio mundial desses produtos. 

3 Os Membr_os do Comitê de Tex.teís reconheceram 
haver continuando a verificar-se uma- tendência de si
tuação satisfatória nó Comércio mundial de produtos 
têxteís, e que- fal situação, caso" não seja adequadamente 
enfrentada, poderia resultar em detrimento dos países in
tervenientes no comércio iriternacional de produtos têx
teis, sejam eles importadores ou exportadores, ou am
bos. Essa situação poderia afetar negativamente as persM 
pectivas de coperação Internacional no campo comer
cial, e poderia repercutir indesejavelmente nas relações 
de comércio em geral, e no comércio dos países em de
senvolvimento em particular. 

4. ObservouMse o fato de que um declínio na taxa de 
crescimento do consumo per caplta em têxteis e cori
reçções pode constituir elemento relevante para o ressur-
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gimento ou exacerbação de uma situação de desorgani
zação de mercado. Observou-se, outrossim, o fato de que 
os mercados domésticos podem ser ·afetados por fatores 
tais que modificaÇões tecnológicas e mudanças na prefe
rência do consumidor. A esse respeito, recordou-se que 
os fatores apropriados para determinação de uma si
tuação de desorganização de mercado, como referida no 
Acordo, estão relacionados no Anexo A. 

5. Acordou-se que quaisquer sérios problemas sobre 
o comércio têxtil englobados no âmbito do Acordo di:::
vem ser resolvidos por intermédio de consultas e nego
ciações conduzidas segundo as correspondentes dispo· 
sições do mesmo. 

6. O Comitê tomou nota do papel importante e da 
disposição expressa por certos países exportadores ora 
predOminantes na expOrtação de produtos têxteis em toM 
das as três fibras cobertas pelo Acordo no sentido de en
contrar e contribuir para soluções mutuamente aceitâ
veis, nos casqs de problemas espec(ficos relativos a limi
tes restritivos particularmente elevados, fora do campo 
de aplicação do Acordo tal como prorragado pelo Protow 
colo. 

7. Os Participantes recordaram que medidas de sal
vaguarda somente poderão ser invocadas se existir uma 
situação d~ desorganização de mercado- tal como defi
nida no Ane?CQ A- ou de risco efetivo. Tendo em conta 
que o artigo 6"' prevê que, na aplicação de tais medidas, 
sejam oferecidas aos países em desenvolvimento, espe
cialmente novos e pequenos supridores e produtores de 
algodão, condições mais favoráveis que a outros países, 
o Coinitê atribui especial atenção ao posterior § 12. 

8. Com respeito à definição de desorganização de 
mercado C()ntida no Anexo A do Acordo, os Participan
tes toffiaram a devida nota de que dificuldades têm ocor
rido em sua aplicação prática, levando a desentendimen
to eiltre países exportadores e importadores o que tem 
acarretado um impacto negativo sobre o funcionamento 
do Acordo. Conseqüentemente, e com vistas a superar 
tais dificuldades, os Participantes acordaram em que a 
disciplina do Anexo A e os procedimentos dos arts. 39 e 
4~> do Acordo devem ser inteiramente respeitados, e em 
que solicitações de Providência segundo tais artigos de
vem ser acompanhadas de informações factuais específi
cas relevantes. Os Participantes acordaram, ademais, em 
que a situação prevalecente quando tal providência foi 
solicitada deve ser periodicamente revista pelas Partes 
interessadas, sendo o Órgão de Vigilância de Têxteis 
prontamente informado das resultantes modificações se
gundo o disposto nos arts. 39, § 99, efou 49, § 49 

9.. Recordou-se que, em casos excepecionais onde 
'haja ressurgimentO ou eXaCerbação de uma situação de 
desorganização de mercado tal como referida no Anexo 
A, e§§ 2~> e39do Anexo B, uma menor taxa decrescimen
to positiva para um prOduto em particular de uma fonte 
em particular poderá ser acordada entre as Partes de um 
arranjo bilateral. Conveio-se, ademais, em que, nos ca
sos onde tal arranjo tenha levado de uma quota ampla
mente Utilizada com um alto nível de contingenciamento 
para o produto em questão de uma fonte em particular, 

-respondendo esta por uma larga parcela do mercado de 
têxteiS e c_onfecções do país importador, a Parte exporta
dora no arranjo em apreço poderâ concordar com quais
quer soluções mutuamente aceitáveis no tocante a fiexi· 
bilidade. 

10. Foi expressa a opinião de que dificuldades efeti
vas podem ser causadas, em países importadores, por au
mentos bruscos e substanciais nas importações, como re
sultado de diferenças significativas entre gi"andes níveis 
de quotas negocíados de acordo com o Anexo B, por um 
lado, e as importações reais, por outro. Nos casos em 
qUe essas· difuculdades significativas derivem de grandes 
quotas longamente subutilizadas, e causem ou ameacem 
causar sérios e palpáveis danos à indústria doméstica, 
um país exportador poderâ concordar com soluções ou 
arranjos mutuamente satisfatórios. Essas soluções ou ar
ranjos deverão prever compensação eqUitativa e quanti· 
fiCã.Vel a-o país exporfador, a ser acordada por ambas as 
Partes interessadas. 
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II. O Comitê reconheceu que países com pequenos 
mercados, um nível excepcionalmente alto de impor
tações e um nível proporcionalmente baixo de produção 
doméstica estão particularmente expostos aos problemas 
relacio'nados com importações determinantes de desor
ganização de mercado, tal como definida no Anexo A, e 
que seus problemas devem ser resolvidos com espírito de 
Cqüidade e flexibilidade, de modo a evitar danos a uma 
produção de têxteis minimamente viável naqueles países. 
No caso desses paisCs, as disposições do art. lt, § 2'~, e 
Anexo B, § 2t, devem ser levadas a efeito plenamente. Os 
países exportadores poderão, no caso dos países men~o
nados neste parãgrafo, concordar com quaisquer arran
jos mutuamente aceitáveis a prop6sito do § S• do Anexo 
B, atribuindo-se consideração especial às preocupações 
de tais países quanto a se evitareni prej.uízos à viabilida
de mínima de sua produção de têxteis. 

I 2. Os países pã.rticipantes manifestaram-se cons
cientes dos problemas causados pelas restrições sobre ex
portações dos novos e pequenos supridores, da mesma 
forma que sobre exportações de têxteis de algodão dos 
paises produtores de algodão. ReafU'Dlaram seu cOinpro
misso com a letra e o espírito do art.69 do Acordo e com 
a efetiva implementação desse artigo, em beneficio da
queles países. Com essa finalidade concordaram em que: 
a) restrições às exportações procedentes de pequenos e 
novos supridores devem ser normalmente evitadas. Para 
fins do artigo 6~> § 3~>, parcelas de iniportações de têxteis e 
as de importações de confecções podem ser tomadas se
paradaniente; 

b) restrições às exportações de novos e pequenos su
pridores devem, com relação ao art. 69, § 29, ter em conta 
possibilidades futuras para o desenvolvimento do comêr
cio e a necessidade de permitir importaÇões em quantida
des comerciais; 

c) Exportações de têxteis de algodão procedentes de 
páíses produtores e exportadores de algodão devem rece
ber consideração especial. Nos casos em que se apliquem 
restrições, tratamento mais favorãvel deve ser atribuído 
a tais países em termos de quotas, taxas de crescimento e 
flexibilidade, face à importância d~se comércio para os 
mesmos, consideradas as disposições do Anexo B; 

d) as disposições do Anexo B relativas a circunstân
cias e casos excepcionais devem ser moderadamente apli
cadas às exportações procedentes de novos e pequenos 
supridores e ao comércio de têxteis de algodão dos países 
em desenvolvimento produtores de algodão; 

e) quaisquer restrições dirigidas às exportações pro
cedentes de novos e pequenos supridores e de países pro
dutores de têxteis de algodão deverão levar em conta o 
tratamento às exportaçõt$ similares de outros Partici
pantes, do mesmo modo que de não Participantes, na 
forma do art. 89, § 39. 

13. O Comitê recordou que deve ser considerada a 
questão de tratamento especial e diferencial atribulvel ao 
comêrcio"-referido no art. 69, § 69. 

'14. Os participantes acordaram em cooperar plena
mente com o tratamento de problemas relacionados com 
burlas ao Acordo, à luz do disposto no art. 89, Acordou
se que a ação administratiVa cilbfvel, referida.no art. 89, § 
29, deve, em princípfo, quarido houver evidência dispon-í
vel para determinar o verdadeiro país de origem, e as cir
cunstâncias permitirem, incluir ajustes nos dêbitos às 
quotas existentes de modo a refletirem o verdadeiro pafs 
de origem. Quais<iuer desses ajustes, juntaritente com a 
oportunidade e amplitude dos mesmos, deverão ser deci
didos por consultas entre as Partes envolvidas, com vis
tas a alcançar uma solução mutuamente satisfatória. Se 
tal solução não for alcançada, qualquer dos Participan
tes envolvidos poderã refletir o assunto ao úrgão de Vi
gilância de Têxteis, segundo o disposto no art. 89, § 29. 

15. Perseguindo o objetivo de liberalização comer
cial que o Acordo incorpora, o Comitê reafirmou a ne
cessidade de controlar políticãs e medidas de ajustamen
to e o processo de ajustamento autônomo, nos termos do 
art. !to,§ 49. Com eSsa fmalidade, o Comitê decidiu que 
um Subcomité deve ser estabelecido para realizar ativi
dades previamente executadas pelo Grupo de Trabalho 
sobre medidas de AjUstamentO, e para fazer uma revisão 
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periódica da evolução dos processos de ajustamento au
tônomo e das políticas e medidas para facilitar o ajusta
mento, bem como da produção e comércio de têxteis 
com base no material e informações a serem fornecidos 
pelos países participantes. O Sub.comitê reportará perio
dicamente ao Comitê de Têxteis, possibilitando a este o 
preenchimento de suas obrigações previstas no art. 10, § 

2•. 
16. Os países participantes reafirmaram seus com

promissos com os objetivos de expansão do comércio, de 
redução de barreiras ao dito comércio e de progressiva li
beralização do comércio mundial de produtos têxteis, ao 
mesmo tempo em que reconheceram que tais objetivos 

. também dependem significativamente de questões que 
ultrapassam o âmbito do Acordo, como no cas-o da re
dução de tarifas. 

17. No contexto da eliininação progressiva de res
trições com base no Acordo, deverá ser dada atenção 
prioritâria a alguns setores do ~mércio, como, por 
exemplo, .. tops de lã", e supridores para os quais o 
Acordo estabelece tr:atam,.mto especial e mais favorãvel, 
na fonna do art. 6' 

18. Os Participantes i'eãfrrmaram a importância do 
funcionamento cfetivo de dos órgãos do Acordo, o Co
mitê de Têxleis, em suas respectivas áreas de éompetên· 
cia. Nesse contexto, os Participantes enfatizaram a im
portância das responsabilidades do Órgão de Vigilância 
éomo previsto no art. 11 do AMF. 

19. Os Participantes reafirmaram, outrossim, que o 
papel do úrgão de Vigilância é o de exercer suas funções 
confonne estipUlado no art. 11,-de forma a ajudar a asse
gurar um fuitciollamento efetivo e eqUitativo do Acordo, 
e promover os seus objetivos. 

20. O Cómitê reconheceu a necessidade de uma es
treita cooperação entre os Participantes, para atenuar, 
de fato, as responsabilidades do Órgão de Vigilância. 

21. Os Participantes observaram, outrossim, que, 
não sendo possível a algum participante ou participantes 
aceitar as conclusões ou recomendações do Órgão de Vi
glância, ou subsistindo problemas entre as Partes após 
aquelas recomendações, os países interessados poderão 
recorrer ao disposto no art. 11, §§ 89, 9' e 10. 

22. Os PartiCiPantes reafirmaram a importância do 
art. 7~> para a real operatividade do Acordo. 

23. Entendeu-se que, para assegurar o funcionamen
to adequado do AMF, todos os Participantes devem evi
tar medidas sobre têxteis cobertos pelo AMF que trans
cendam o conjunto de disposições do Acordo, antes de 
esgotados os recursos previstos no AMF. 

24. Tendo em vista a natureza evolutiva e cíclica do 
comércio de têXteiS;- e -a importância, tanto para paises 
importadores quanto exportadofes, da resolução de 
problemas de maneira construtiva e eqUitativa para o in
teresse de todas as Partes envolvidas, e com base nos ele
mentos mencionados nos anteriores§§ 19 a 23, os quais 
substituem totalmente ~queles adotados em 14 de de
zembro de 1977, oComitêdeTêxteisconsiderouque,em 
seu presente formato, o Acordo deve ser prorrogado por 
um perlodo de quatro anos e sete meses, sujeito a confir
mação pela assinatura, a partir de 22 de dezembro de 
1981, de um Protocolo com tal propósito. 
CONCLUSÕES ADOTADAS PELO COMITE 

DE TEXTEIS EM 22 DE DEZEMBRO 
DE 1981 

1. As Partes do Acordo trocaram opiniões sobre o 
futuro do Acordo Multifibras. 

2. Todas as Partes identificaram na cooperação mú
tua o fundamento do Acordo e a base para se tratarem 
problemas, de forma a promover as finalidades e objeti
vos do AM F_. As Partes enfatizaram que os objetivos pri
mordiais do AMF são os de assegurar a expansão do co
mércio de produtos têxteis particularmente para os pai
ses em desenvolvimento, e progressivamente alcançar a 
redução de barreiras comerciãis e a liberalização do co
mércio mundial de têxteis, evitando, ao mesmo tempo, 
efeitos desestabilizadores em mercados específicos e 
sobre linhas específicas de produção, tanto no_s paises 
jmportadores quanto _exportadores. Nesse contexto, foi 
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reiterado que.. um dos principais objetivos na implemen-. 
tação do Acordo é promover o des"Cnvolvimento econó
mico e Social dos países em desenvolvimento, e garantir' 
aumento substancial em suas receitas de exportação de 
produtos têxteis, possibilitando-lhes espaço para uma 
parcela maior no comércio mundial desses produtos. 

3. Os Membros do Comitê de Têxteis reconheceram 
haver continuado a veriftear-se uma tendência dó ti
tuação insatisfatória no coméfcio mundial de produtoS 
têxteis, e que tal situação, caso não seja adequadamente 
enfrentada, poderia resultar em detrimento dos países in
tervenientes no comércio internacional de produtos têx· 
teis. • sejaril eles importadores ou exportadores, ou am
bos. Essa situação poderia afetar negativamente as pers-
pectivas de cooperação internacional no campo comer
cial, e podCi-ia repercutir indesejavelmente nas relações 
de comércio em geral, e no comércio dos países em de
senvolvimento em particular. 

4. Observou-se o fato de que um declínio na taxa de 
crescimento do consumo per capita em têxteis e con
fecções pode constituir elemento relevante para o ressur
giinento ou exacerbação de uma situação de desorgani
zação de mercado. Observou-se, outrossim, o fato de que 
os mercados domésticos podem ser afetados por fatores 
tais que modificações tecnológicas e mudanças na prefe
rência do consumidor. A esse respeito, recordou-se que 
os fatores apropriados para determinação de uma si
tuação de desorganização de mercado, como referida no 
Acordo, estão relacionados no Anexo A. 

5.-- Acordou-se que quaisquer sérios prob.lemas sobre 
o comércio têxtil englo_bados no âmbito do Acordo de
vem ser resolvidos por intermêdio de consultas e nego
ciações conduzidas segundo as correspondentes dispo· 
sições do mesmo. 

6. b Comitê tomou nota do papel importante e da 
disposição expressa por certos Países exportadores ora 
predominantes na exportação de produtos têxteis em to
das as três fibras cobertas pelo Acordo no sentido de en
contrar e contribuir para soluções mutuamente aceitã
veis, nos casos de problemas especrficos relativos a limi
tes restritivos· particUlarmente elevados, fora do campO 
de aplicação do A-cordo tal como prorrogado pelo Pro
tocolo. 

7. Os Participantes reCordaram que medidas de sal
vaguarda somente poderão ser invocadas se existir uma 
situação de desorganização de mercado- tal como defi
nida no Anexo A- ou de risco efetivo. Tendo em conta 
que o art. 69 prevê que, na aplicação de tais medidas, se
jam oferecidas aos países em desenvolvimento, especial
mente_ novos e_ pequenos supriodor~ e produtores de ai-_ 
godãÕ, condiçõ~s mais favoráveis que a outros países, o 
Comitê atribuiu especial atenção ao posterior § 12. 

8. Com respeito f definição de desorganização de 
mercado contida no Anexo A do Acordo os Participan
tes tomaram a devida nota de que dificuldades têm ocor
rido em sua aplicação prâtica, levando a desentendimen
tos entre paí~es eXportadores e importadores, o que tem 
acarretado um impacto negativo sobre o funcionamento 
do Acordo. Conseqüentemente, e com vistas a superar 
tais dificuldades, os Participantes acordaram em que a 
disciplina do Anexo A e os procedimentos dos arts. 39 e 
4' do Acordo devem ser inteiramente respeitados, e em 

·que solicitações de providência segundo tais artigos de
vem ser acompanhadas de informações factuais especrti
cas relevantes. O.s Participantes acordaram, ademais, em 
que a situação precalecente quando tal providência foi 
solicitada deve ser periodicamente revista pelas Partes 
iil.tCreSSadas, sendo o Órgão de Vigilância de Têxteis 
prontamente informado das resultantes modificações se
gundo o disposto nos arts. 39, § 9, ejou 49, § 4. 

9. Recordou-se q~e, em casos excepcionais onde 
haja ressurginlentO ou exacerbação de uma situação de 
desorganização- de mercado tal como referida-.no Anexo 
A, e§ 2 e 3 do Anexo B, uma menor taxa de crescimento 
positiva para um produto em particular de uma fonte em 
particular poderã ser acordada entre as Partes de um ar
ranjo bilateral. Conveio-se, ademais, em que, nos casos 
onde tal arranjo tenham levado em consideração o cres
cente impacto de uma quota amplamente utilizada com 
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um alto nível de contingencianiento para o produto em 
questão de uma fonte em particular, respondendo esta 
por uma larga parcela do mercado d<; têxteis- e con
fecções do país írii"pói-tador, a Parte exportadora no ar
ranjo em apreço poderá concordar com quaisquer so
luções mutuamente aceitáveis no tocante a flexibilídade. 

lO. Foi expressa a Opinião de que dificuldades efeti
vas podem ser causadas, em países importadores, por au
mentos bruscos e substanciais-nas im:Poitações, como re-
sultado de diferenças significatiVas entre 8randes riíveis 
de quotaS negociadas de acordo com o Anexq 8, por um 
lado, e as importações reais,- pOr Outro. Nos casos em 
que essas dificuldades significatiVas derivam de grandes 
quotas longamente subutitizadas, e causam ou ameacem 
causar sérios e palpáveis danos ·à indústria domêstica, 
um país exportador poderá concordar com soluções ou 
arranjos mutuamente satisfatórios: Essas soluÇões ou ar~ 
ranjas deverão prever compensação-eqiiitativa e quanti
ficável ao país exportador, a ser acordada por ambas as 
Partes interessadas. 

II. O Comitê reconheceu que países coriJ. pequenos 
mercados, um nível excepcionalmente alto de impor
tações e um níVel proporcionalente baixo de produção 
doméstica estão particularmente expostos aos problemas 
relacionados com importações determinantes de desor
ganização de mercado, tal como definida no Anexo A, e · 
que seus problemas devem ser resolvidos com espírito de 
eqUidade e flexibilidade, de mo~o a evitar danos a uma 
produção de têxteis minimamente viável naqueles pafses. 
No caso desses países, as disposições do art. 1~', parágra
fo 2, e Anexo B, parágrafo 2, devem ser levadas a efeito 
plenamente. Os países- -eXPortadores poderão, no caso 
dos países mencionados neste parágrafo, concordar com 
quaisquer arranjos mutuamente aceitáveis a pfópõSffO 
do § 5 do Anexo B, atribuindo-se co_nsideração especial 
às preocupações de tais países quanto a se evitarem pre
juízos à viabilidade mínima de sua produção de têxteis. 

12. Os países participantes ma-nifestarãm~se- cOiiS
cientes dos problemas causados pelas restrições sobre ex
portações dos novos e pequenos supridores, da mesma 
forma que sobre exportações de têxteis de algodão dos 
paíSes produtores de algodão. Reafirmã.ranúeu compro
misos c_om a letra e o espírito do art. 69 do Acordo e com 
a efetiva implementação desse artigo, com benefício da~ 
queles países. Com essa- finalidade, concordaram em 
que: . ____ _.:_ _______ _ 

· a) restrições às exportaçõ.es procedentes de pequenos 
e novos supridores devem ser norffialmente evitadas. 
Para fins do artigo 6~', § 3, parcelas de importações de 
têxteis e as de importações--de confecções podem ser to
madas separadamente; 

b) restrições às exportações de novos e pequenos su
pridores devem, com relação ao art. 61', § 2, ter em conta 
possibilidades futuras para o desenvolvimento do comér
cio e a necessidade de permitir importações em quantida-
des comerciais; - -

c) exportações -de têxteis de algodão procedentes de 
paíse.c; produtores e exportadores de algodão devem rece
ber consideração especial. Nos casos em que se apliquem 
restrições, tratamento mais faVorável deve ser atribuído 
a tais países em termOs de quotas, taxas de cresciJilento e 
flexibilidade, face à ínlpoitância desse comêrcio para os 
mesmos, consideradas as disposições do Anexo B; 

d) as disposiÇões do anexo B relativa.s a circunstâncias 
e casos excepcionais devem ser moderadamente aplica
das às exportações procedentes de novos e·pequenos su
pridores e ao comércio de têxteis de algodãO dos países 
em desenvolvimento produtores de algodão; 

e) Quaisquer restrições dirigidas às exportações pro~ 
cedentes de novos e pequenos supridores e de países pro
dutores de têxteis de algodão deverão levar em con_ta o 
tratamento às exportações similares de outros Partici
pantes, do mesmo modo que de não ParticipanteS, na 
forma do art. 8~', § 3. -

13. O Comitê recordou que deve ser considerada a 
questão de tratamento especial e diferencial atribuível ao 
comércio referido no Artigo 69, § 6. 

14. Os Participantes acordaram em cooperar plena~ 
mente com o tratamento de problemas relacionados com 
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burlas ao Acordo, à luz do disposto no Artigo 81' 
Acordou-se que a ação administrativa cabível, referida 
no Ai'iigo 81' § 2, deve, em princípio, quando houver evi~ 
dência disponível para detenninar o verdadeiro pafs de 
origem: e as circunstâncias permitirem, incluir ajustes 
no$ _débitos às quotas existentes de modo a refletirem o 
verdadeiro pafs de origem. Quaisquer desses ajustes, jun
tamente com a oportuli1dade e ainplitude dos mesmos, 
deverão ser decididos por consultas entre as Partes en
vOlvidas, cóm vistas a alcançar unia solução mutuamen
te satisfatória. Se tal solução não for alcançada, qual
quer dos Participantes enVolvidos pode:rá referír o aSsun
to ao Úrgão de Vigilância de Têxteis, segundo o disposto 
no-Artigo 81', § 2. -· 

15. Perseguindo o·objetivo de liberalização comer
cial que o Acordo incorpora, o Comitê reafirmou a ne
~Síaãde-ae controlar-polít:ic-ãs e inedidas de ajustamen
to <lutônonú), nos termõs do Artigá l~', § 4: Com essa fi
nalidade, o Comitê decidiu que um Subcomitê deve -ser 
estabelecido para realizar atividades previamente execu
tadas pelo Grupo -de Trabalho sobre Medidas de Ajusta~ 
menta, e para fazer uma revisão periódica da evolução 
dos processos de ajustamento autónomo e das pOlíticas e 
medidas para facilitar o ãjusta:mentO, Oetil cõniO da pro
dução e comércio de têxteis, com ba_se no material e in
formações a serem fornecidos pelos países participãntes. 
O Subcomitê reportará periodicamente ao Comitê de 
Têxteis, possibilitando a este o preenchimento de suas 
obrigações previstas no Ai'tigo TO, § 2. 

16. Os países participantes -reil.firmarãm seUs com
promissos com os objetivos de expansão do comêrcio, de 
redução de barreiras ao dito comércio e de progressiva li~ 
beralizaçào do comércio mundial de produtos têxteis, ao 
mesmo tempO ém que reconheceram que tais objetivos 
também dependem significativamente de questões que 
ultrapassam o âmbito do Acordo, como no caso da re
dução de tarifas. 

17._ No contexto da eliminação progressiva deres
trições com base no Acordo, deVerã sei' dada atenção 
prioritária a alguns setores do comércio, como, por 
exemplo, .. tops de lã", e supridores para os quais o 
Acordo e:Stã.belece tratamento especial e mais favorável, 
na forma do art. 61' 

18. OS- Participantes reafirmaram a importância do 
funcionamento efetivo de dois órgãos do Acordo o Co~ 
mitê de Têxteis e os ·Orgãos de vigilância de Têxteis, em 
suas respectivas ãreas de competência. Nesse contexto, 
os Participantes enfatizaram-a importância das respon
sabilidades do Úrgão de Vigilância, como previsto no 
Artigo II do AMF. 

19. Os Participantes reafirmaram, outrossim, que o 
papel do úrgão de vigilância é o de exercer suas funções 
confOrme e&tifil,!lado no Artigo 11, de forma a ajudar a 
assegurar um funcionamento efetlvo e, eqaitativo do 
Acordo, e promover os seus objetivos. 

--20: O Comitê reConheceu a necessidade de uma es
treita cooperação entre os Participantes, para atenuar, 
de fato, as responsabilidades do Órgão de Vigilância. 

21. Os Participantes observaram, outrossim que, não 
sendo possível a algum participante ou participantes 
aceitar as conclusões ou recomendações do Orgão de Vi~ 
gilância, -ou· sUbs1stind0 problemaS -entie as Pãites após 
aquelas recomendações, os países interessados poderão 
recorrer ao disposto no Artigo 11 parágrafos 8, 9 e lU. 

22. Os Parti_cipantes reafirmaram a importância do 
Artigo 7'~ para a real operatividade do Acordo. 

23. Entendeu~se que, para assegu"!'ar o funcionamen
to adequado do_AMF, todos os PartídP<intes devem evi
tar- inedidris- Sobre tê-xteis CObertos pelo AMF que trans
ceildam o ConJunto de dísposições do Acordo, antes de 
esgotados os recursos previstos no AMF. 

24. Tendo em vista a natureza evolutíva e cíclica do 
com é-feiO- de têxteis, e·-a impOrtância, tanto para países 
Importadores quanto exportadores, quanto exportado
res, da resolução de problemas de maneira construtiva e 
eqUitativa pata o interesse de todas as Partes envolvidas, 

-e CO.n1 base- nOs-elementos mencionados nos anteriores 
parágrafos de 1 a 23, os quais substituem totalmente 
aqueles adotados em 14 de dezembro de 1977, o Comitê 
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de Têxteis considerou que, em seu presente foi-matO, o 
Acordo deve ser prorrogado por um perfodo de quatro 
anos e sete meses sujeito a confirmação pela assinatura, a 
partir de 22 de dezembro de 1981, de um Protocolo com 
tal propósito. 

PROTOCOLO DE PRORROGAÇÃO DO ACORDO 
SOBRLCOMÊRCIO INTERNACIONAL DE 
TEXTEIS 

As Partes do Acordo sobre o Comércio lnternaciona.l 
de Têxteis (dor_ayante chamado "O Acordo'' ou 
"AMF"), 

Procedendo de conformidade com o§ 5 do Artigo lO 
do_ Acordo, e 
__ fteafirmando qu~ os termos do_ Acordo relat_ivqs _à 
competência do Coinitê de Têxteis e do Orgão d(: Vigi
lância de Têxteis permanecem inalterados, e 

Confirman-do os entendimentos consubstanciados nas 
ConcJusões ad.otad_as pelo Comitê de Têxteis em 22 de 
dezembro de 1981, c_ópia das quais se encontra inclusa .. 

Acorda-m no seguinte: 
L O prazo de validade do Acordo, estabelecido no 

artigo 16, serã prorrogado por um perfodo de quatro 
anos e sete meses, até 31 de julho de_t986. 

2.- Este Protocolo serâ depositado junto ao Diretoi
GeraLdas_Partes Contratantes do GATT. Estará aberto 
à aCeltaÇào, medíante assinatura ou outro procedimento, 
pelas Partes do Acordo, por outros Governos que acei
tem o Acordo ou a ele adirani. nos termos das dispoSições 
do seu artigo 13 e pela Comunidade Econômíca EUropéia. 

3. Este Protocolo entrará em vigor a 111 de janeiro de 
1982 para os países qUe o tiverem aceito até aquela data. 
Para o país que o aceitar em data posterior entrará em 
vigor na data dessa aceitaçiio. 

Feito em Genebra, aos vinte e dois dias do mês de de
zembro de .mil nOvecentos e oitenta e um em uma única 
cópia nas línguas inglesa, francesa e espanhola, sendo 
cada texto autêntico. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Econ()
mia.) 

PARECERES 

PARECER N• 584, DE 1983 

Da Comissão de Constituh:ão e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n9 32, de 1983, que "dá nova reo
dação ao art. 113 do Regimento lntemo do Senado 
Federal, referente às atribuições da Comissão de Se-
gurança Nacional". 

Relator: Senador Carlos Chiarem 

De autoria do eminente Senador Henrique Santillo, 
vem a esta Comissao para ser api'eciado o Projeto de Re
solução n~' 32, de 1983, que tem por objetivo introduzir 
alterações no art. 113 do Regimento do Senado Federal. 

As alterações colimadas destinam~se especificamente 
dispor que a Comissão de Segurança Nacional do Sena
d~ Federal pas~a a te!, além das atribuições vigentes, 
tam~érrt a de "fiscalizar as atividades do Serviço Nacio
nal de Informaçõ_es". Essa frase, que aqui grafamos as
peiida, é proposta Pãra ser inserida no referido art. 113 
do Regimento Interno do Senado Federal, in fine. 

Argumenta o ilustre Senador Henrique Santillo que 
sua proposição tem por .objetivo principal contribuir 
para a recuperação das atribuições do Po_der Legislativo, 
salientando ser necessârió "restabelecer os valores demo-::. 
cráticos em um momento em que o próprio Congresso 
Nacional parte em busca da recuperação de sua identida
de perdida". 
~ de se notar, preliminarmente, que o art. I 13 do Re

gimento Interno, ao disciplinar as atribuições da Comis
são de Segurança Nacional, é explícito, no sentido de 
que sua competência é de natureza opinativa, isto é, a ela 
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cabe opinar sobre as matérias ali arroladas. Essa prefa
ciai se faz necessária porque O acréscimo sugerido pelo 
eminente Senador Henrique Santillo ao·art. 113 do Regi
mento Iilterno, foge completamente dessa prerrogativa, 
vez que pelas disposições vigentes cabe à Comissão de 
Segurança Nacional opinar, enquanto que, se aprovado 
o Projeto de Resolução em exame, pelo acréscimo suge
rido ao art .. 113, in fine, passa a mesma CorriiSsão a ter 
também função fiscalizadora, especificamente quanto ao 
Serviço Nacional de Informações. 

Embora esse aspecto de a Comissão :Pas~ar- a· ter 
função fiscalizadora, além das normais e vigentes, possa 
ser admitido, cumpre destacar o fato de que atribuição 
dessa natureza ê deveras inusitada, mesmo em relação a 
outras Comissões, as quais, de regra, opinam, 
manifestam-Se, emitem pare.cer, soOre as matérias de sua 
competência. Nunca, entretanto, fiscalizam. 

Com isso não queremos dizer que a Comissão de Se
gurança Nacional do Senado Federal não possa ser in
vestida dessa competência. O que entendemos é que o lu
gar de fixação dessa atribuição, se for o caso, não é o R e .. 
gimento Interno desta Casa Legislativa. -~--

Com efeito, se buscarmos analisar as atribuições do 
Poder Legislativo, constantes da Constituição FC:deral, 
vamos encontrar a norma contida no art. 45, que dispõe, 
verbis: 

.. Art. 45. A lei regulará o processo de fisc~li
zação, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, dos atos do Poder Executivo, inclusive os 
da administração indireta." 

Em nosso modo de entender, portanto, o processo de 
fiscalização·dos atos do Poder Executivo, pelo Poder Le
gislativo, deve ser regulado por lei. 

Pensamos ser o caso presente. O Poder Legislativo não 
tem ainda poderes para fiscalizar o Serviço Nacional de 
Informações porque o processo correspondente não foi 
ainda objeto de lei. S preciso que haja uma lei dispondo 
sobre essa matéria, a fim de que possa haver a desejada 
fiscalização. 

No caso, pelo art. 45 da Constituição Federal, o desi
derato do ilustre Senador Henrique Santillo, poderia ser 
conse~uido através de projeto de lei normal. 

Desta forma, por entendermos que a proposição sob 
exame contraria disposição da Carta Magna~- votamos 
pela sua não aprovação, em face de sua demonstrada in
constitucio.nalidade. 

Sala da Comissão, 15 de junho de 1983.- Murilo Ba
daró~ Presidente - Carlos Cbiarelli, Relator - José lg
nácio - Guilherme Palmeira - Passos Pôrto - Severo 
Gomes- Marcondes Gadelba - Martins Filho. 

PARECERES N's 585, 586 e 687, de 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara 1;111 79, de 1981 
(nll 3.247-B, de 1980, na Cas~ de origem), que "dis
põe sobre a obrigatoriedade de aplicação em projetos 
específicos dos critérios e financiamentos de organis
mos governamentais e daqueles-provenientes de Incen
tivos fiscais". 

PARECER N' 585,.DE 1983 
Da Comissão de Constituição e _Ju~ça 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O presente Projeto, de autoria do nobre Deputado 
Salvador Julianelli, estâ bem definido na sua _ementa em 
epigrafe. Pretende, em suma, impedir, as distorções na 
aplicação de recursos públicos a projetas especificas, o 
que, segundo o Autor, ainda ocorre por omissão legal. 

Com tal objetivo. a- propcisiçã·o cria várias penalidades 
para o infrator que não investir o dinheiro público, do 
qual foi beneficiário, exclusivamente no ptõjeto que sus
citou a liberação do crédito ou finan_cjªmento._ 

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Relatando_a matéria na Comissão d.e_fiscalização fi
nanceira e To PJ, ada de Contas, registrou o Parecer do 
Deputado .PtiiX~'to Fil,ho, num dos seus trechos: 

"Em condições normais, poder-se-ia afirmar que 
ele (o projeto) versa sobre o óbvio: recursos conce
didos com finalidade específica, evidentemente, não 
poderiam ter outra destinação. Tantas, contudo, 

-- - são as irregUlaridades que a prática costuma revelar, 
na _admil~istração p~b~ic~, que a proib~ção le~a.! pre
teõdida-encontrã raZãO de ser." · · · 

O PLC nll 79/81 fo-rigualmente apreciado, com Pare
cei favOrável;-na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados. 

Nada há a acrescentar aos argumentos jâ expendidos 
na outr~ Casa do Congresso, o que me leva a opinar pela 
aprovação do Projeto sob exame. 

Sala das Comissões, 111 de abril de 1982 . ....,...Aderbal Ju.._ 
rema, Presidente - Tancredo Neves, Relator - José 
Lins - João Calmon -::- Almir F_into - Bemardino Viana 
- __ Martins Filho -Lázaro Barboza. 

PARECER N' 586, DE 1983 

Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Procedente da Câmara dos Deputados o Projeto de 
Lei n9 79/81 é submetido ao exame desta douta Comis
são de Econ_omia. 

Com as sanções necesSãrias ao cumprimento da lei, a 
proposição determina que todo crédito ou financiamen
to concedidos por órgãos da administraçãO pública, dire
ta ou indireta, ou recurso proveniente de incentivo fiscal 
terão que ser aplicados exclusivamente no projeto para o 
qual foram liberados. 

O autor da proposição, o ilustre Deputado Salvador 
Julianelli, apreseitf.a argumentos em favor de sua iniciati
va, cujo teor transcrevemos a seguir: -

.. A sistemática do crédito público, no entretanto 
tem sido seguida com algumas p&Juenas distorções, 
no que diz respeito à sua efetividade. Assim é que, 
ao Se-verificar a necessidade de maior desenvolvi-

- -menta_ de um 'determinado setor económico, um vo
lume de recursos é destinado para financiar a ati vi-

- dade privada daquele setor, que em ·muitos casos 
não aplica os recursos destinados rigidamente nos 
projetas que deram origem ao crédito ou financia
mento, preferindo, com certeza para obter maior 
rentabilidade, sem maiores riscos, investir' nO-mer
cado de capitais, em imóveis ou gastãr erri bens de 
consumo, que não promovem o esperado desenvol-

- -Vimento do setor para o qil"al fOi o recurso destiita~ 
do. 

e _ex.atamente para sanar as distorções assinalaw 
das acima, que apresentamos a presente proposição. 

Como exeinplo das facilidades de desvios que po
dem existir, por força da inexistência de I-lação 
mais rígida que regule a matéria, poden1Cl\ "tar o 
crédito agrícola. O Decreto Q" 58.380, de lO de maio 
de 1966, que aprova o regulamento da lei que insti
tucionaliza o Crédito Rural, no seu art. 13, estabele
ce como exigência essencial para as operaçõ_es de 
crédiTO rural, a apresentação de orçamento de apli
cação nas atividades específicas, ~ntretanto, deixa 
de estabelecer Sanções pela utilização do crédito 
noutrOS-gastoS." 

Não temos dúvida quanto à importância da propo
sição. Lamentável é, porém, que se tenha de recorrer a 
penalidades legais para evitar os abusos que se verificam 
na aplicação dos recursos públicos coercitivamente- arre
cadados da nação pelo Estado, tanto mais quando ê no· 
t6ria a escasseZ deSses recursos diante das ilimitãdas ne
cesSlda<ies di População. 
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Tal crime deve s-er rigorosamente punido, não só pelo 
retardamento de programas mais prioritários, bem como 
pela frustra(:ão dos almejados beneficies sociais dos pro
jetos governamentais, quando estes não são racional
mente executados. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n9 79/81, COIIJ a Emenda proposta pelo 
nobre Senador José Fragelli. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1982. -José Rl
cha, Presidente - Luiz Cavalcante, Relator- Bernardi
no Viana- Affonso Camargo - Milton Cabral -José 
Fragelli - Gabriel Hermes. 

Emenda nl' 1-CE 

Emenda proposta pelo Senador José Fragelli, aprova-· 
da pela Comissão de Econoinia, à ementa do Projeto de 
Lei da Câmara nll79, de 1981, Que passa a ter a seguinte 
redação: 

.. dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação dos 
crêditos e finaridámentos de organismos governa

_mentais e daqueles provenientes de incentivos fis-
- -cais, exclusivanúmte -rios proje.to.S ·parã oS -c(Üais fo

ram concedidos." 

Sala das Comissões; 16 dejunbo de 1982. -José Fra
gelli. 

PARECER N' 587, DE 1983. 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Com o presente projeto, o ilustre Deputado Salvador 
Juliliilelli pretente estabelecer a o_brigatória aplicação de 
crêditos, finaciamentOs ou recursos provenientes de in
ceritivos- fiscais, em projefos para os quais tenham sido li
berados. 

Como _sanções para os infratores 1ia medida, 
e:stab~leç::~m-se as seguintes penalidades_: 

"I .:..... lião se bCnefidãrão de nenhum outro em
préstimo de organismo oficial de crédito e nem po
derão utilizar recursos de incentivos fiscais, por um 
período de 10 (dez) anos; 

TI- terão que saldar todos os débitos, vencidos 
e vi_nceildos, relativos ao crédito ou finaciamento 
cuja aplicação foi desviada, no prazo de 30 (trinta) 

- - -dias contados da constatação da irregularidade." 

Além das citadas penalidades fiscais, o projeto estabe
lece a aplicação, aos infratores, da sanção prevista no 
art. -171 do Código- Penal Brasileiro. 

Em arrimo da proposiçâo, seu ilustre Autor alega que 
ocorrem frenqüentemente desvios de recursos provenien
tes de créditos, financia"inentOs e incentivos fiscais, os 

. quals deixam de ser empregados nos projetas que. lhes 
deram origem para servirem a especulações mais rendo
sas no mercado de capitais, no de iinóveis ou em bens de 
consumo. 

Como exemplo prãtico do que afirma, o Autor do pro
jeto destaca que, nas operações de crédito agrícola, ale
gislação especificã -Decreto n~' 58.380/66 - não esta
belecê'Qualquer sanção para aqueles que desviam os re
cursos, de suas finalidades, embora estejam subordina
dos a orçamentos de aplicação. 

As Comissões de Constituição e Justiça e de Economia 
não vislumbraram, no âmbito de suas competências, 
qualquer óbice ao acolhimento do projeto. 

Contudo, o ·exame atento da matéria revela-nos a re
dundância do preceituado no projeto, em confronto com 
as prescriçõês legais relativas à espécie. De fato, as nor
mas vigentes prescrevem proibição para operar no crédi
to rural, quando-o tomador não atenda a outras exigên~ 
cias a critério do Banco Centrai. De outra parte, vale as
sinalar que os Decretos-lei n"S 167 de 1964 e 413 de 1969, 
fixam sarições, no âmbito do crédito rural e industrial, 
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precisamente nas hipóteses de indébita aplicação do cr~
dito. 

Assim sendo, o projeto sob exame promove, a rig~r~ 
um verdadeiro bis in idem na ãrea da penalogia referente 
a créditos rurais, fato que desaconselha a sua aprovação. 

Em face do exposto, o nosso voto é no sentido da _re-
jeição do projeto. _ 

Sala de Comissão, 9 de junho de 1983. -ltamQ" Fran, 
co, Presidente -José Fragelli, contra - Carlos Lyra -
Gabriel Hermes, Relator ~-Jorge Kalume- Jutaby Mit
galhiies - Pedro Simon, vencido, com voto em separado 
- José Lins - Roberto Campos. -

VOTO EM SEPARADO. VENCIDO, DO 
SR. SENADOR PEDRO SIMON: 

Sob exame da Comissão de Finanças o proJeto de lei 
da Câmara que dispõe sobre a obrigatoriedade de apli
cação em projetas específicos dos critérios e financia
mentos de organismos governamentais e daqueles prove-
nientes de incentivos fiscais. -

A proposição é de inicia_tiva do ilustre Deputado Sal~ 
vador Julianelli, que sustenta em sua justificativa: 

.. Um dos mecanismos bastante utilizados pelo 
Governo, como-=- gestor 'ou coordenador da nossã 
economia global, é o critério público, que é utiliza~ 
do ou com recursos próprios do Governo, ou por 
meio dos 'incentivos (lscais oferecidos pelo Setor 
Público, na sua condíÇão de arrecadador dos tribu~ 
tos. 

A Sistemática do crédito público, no entretanto, 
tem sido seguida com .algumas pequenas distorções, 
no que diz respeito à sua efetividade. Assim ~ que, 
ao se verificar á neceSsidade de maior desenvolvi~ 
mento de um determinado setor econômico, um vo~ 
lume de recursos é destinado para financiar a ativi
dade privada daquele setor, que em muitos casos 
não aplica os recursos destinados rigidamente nos 
projetas que deram origem ao crédíto ou financia
mento, preferindo, com certeza para obter maior 
rentabilidade, sem maiores riscos, investir no mer,; 
.cado de capitais, em imóveis ou gastai em bens de 
consumo, que não promovem o esperado desenvol
vimento do setor para qual foi o recurSQ destinado. 

~ exatamente para sanar as distorções assinala
das acima, que apresentamos a presente proposição. 

Como exe~plo das facilidades de desvios que po
dem existir, por força da inexistência de legislação 
mais rfSi,da que regule a matéria, podemos citar o 
crédito a8rícola. O Decreto n' 58.380, de 10 de maio 
de 196.6,- que-aprova o regularriento da lei que insti
tucionaliza o Crédito Rural, no seu art. 13, estabele
ce como exigência essencial para as operações de 
crédito rural, a apresentação de orçamento de apli
cação nas atividades especificas, entretanto, deixa 

. de estabelecer sanções pela utilização -do crédito 
noutros gastos. 

Conforme in[oriiüi.Ções obtidas junto ao _Banco_ 
do Brasil relativamente ao assunto, a única sanção 
existente quanto ao não-cumprimento do que esta_
belece o art. 13, referido acima, é a anotação na fi~ 
cha cadastral do financiamento, para uso em futu
ras operações de crédito. 

Quanto às operações executadas pela Comissão 
de Fi~anciamento da Produção (CFP), somente 
com relação a algumas existem sanções, pelo des.vio, 
inclusive as previstas no art. 171 do Código Penal. 

Acredito que o projeto de lei ora apresentado, ve
, nha, a Curto prazo, trazer uma maior eficácia na 
aplicação dos créditos, financiamentos e quaisquer 

· outras formas de recursos p6blicos entregues à íni
. ciativa privada, em beneficio tanto do setor agríco

la, industrial ou mesmo de serviços, não sendo des
viado para outros· fins, mesmo de menor risco e 
maior rentabilidade para o investidor privado." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Na Câtnara dos Deputados a matéria obteve apro
vação do Plenário, após tnimitar pelas Comissões de 
COn~tituiçãO ·e Justiça, de Sei-viços· Público e0 de Fiscali
zação Fil;1anceira e Tomada de Contas. 

Já no Seila:do Fe~eral manifestaram-se as Con;tissões 
de Çonstitq!Ç~ e Justiça e de Economia, pela aprovação 
do projeto. 

__ ópjetiYa ~-prpposiç~o imp_edir as distOrÇões verifica
das Õa aPiícã.ção de -recursos públicos-destinado_s a proje
tas específicoS, ocorrentes pela falta de texto legal que 
aplique punição aos mencionados desvios. 

Estabelece o projeto vãria.s_ penalidades ao infrator 
que não utilizar os recursos liberados no projeto~cíu~ gCt;, 
rou a liberação do crédito. · 

A inici3tiva é oportUna e conveniente, preenchendo la
cuna- exiStente em nossa legislação. 

Sob o aspecto financeiro competência regimental des
ta Comissão- é de se destacar que o momento presente 
está a exigir seriedade na aplicação dos escassos rectJnos 
de_ que dispõe o Poder Público, numa Nação-com enor
mes necessidades no seio da sua população. 
_D_ev~rn. assim, os desvios ser punidos com rigor, para 

que se alcance maior racionalização na aplicação dos re~ 
cursos governamentais, realizando as metas sociais pro
jetadas. Esta a finalidade do projeto, que merece nosso 
apoio . 

O _nobre Senador José Fr~gelli apresentou a Emenda 
n' 1-CE alterando a emenda do projeto, com a seguinte 
redação: 

"Dispõe Sobre a obrigatoriedade de aplicação 
dos créditos e financiamentos de organismos g·over
namentais e daqueles provenientes de incentivos fis
cais, exclusivamente nos projetas para os quais fo
ram concedido." 

A emenda proposta aperfeiçoa o texto coritJ.âo na 
emenda, tornando-a mais clara, e que deve ser aprovada. 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela apro~ 
vação do projeto com a Emenda n' 1-ÇE. 

Sala da Comissão, 9 de junho de 1983. - Pedro SI~ 
moº. 

-pARECER N• 588, DE 1983. 

Da Comissão de Educa~o ; Cuttufa, sobre o Pro~ 
jeto de Lei da Câmara 11" 26, de 1983, (o9 4.901-B, de 
1981, na Câmara dos Deputados) que "complementa 
normas gerais sobre desportos e dá outras providên
cias''. 

Relator: Senador Gastão Mi.iller 

O-projeto em exame, de autoria do ilustre Deputado 
Mârcio Macedo, tem como objetivo tornar ·coicidentes 
as eleições e os mandatos ·dos dirigentes esportivos, para 
com esta medida alcançar o sistema de sufrágio direto e 
secreto nas escolhas_ internas destas associações._ 

Em sua justifiCativa o autor do projeto diz qUe: 

.. ~ importante ressaltar que o Presidente das as
. sociações desportivas, passará a ser eleito pelo voto 
.direto dos associados, cotuiiderando que a eleição 
para· Presidente será concomitante com a eleiçãO 
para o Conselho Deliberativo. 

Na verdade, nem sempre o Presidente de uma as
sociação desportiva é eleito pelo consenso da as
sembléia geral do quadro social da associação~ o 
que vale dizer que nem sempre o Conselho Delibe
rativo interpreta o desejo da maioria do_ quadro so
cial. 

O Presidente eleito diretamente pela assembléia 
geral, terá, evidentemente, legitimado o seu manda~ 
to, com uma sustentação muito mais autêntica. 

Hã que se notar, que o Conselho Deliberativo 
continuarã com as suas outras atribuições legais, in~ 
tocáveis." 

A Egrégia Comissão de Educação e Cultura da Câma
ra dos Deputados opinou, por unanimidade, pela apro~ 
vação do Projeto .. como fórmula mesmo de aprimorar o 
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nosso processo democrático, além de estimular a partici~ 
paç~O do associado nas entidades desportivas que inte
gram, possibilitando o desenvolvimento do esporte no 
País e colaborando com a sua moralização ... 

Isto posto, considerando que a fórmula proposta, pelo 
autor do_ projeto, espelha, verdadeiramente, a vontade 
da maioria e aprimorã. o nosso processo democrático, 
além de estimular a participação do asSQCÍado nas enti
dades espOrtivas, somos, no âmbito de nossa competên
cia, pela sua aprovação. 

Sala daComissão, I~ de Junho de 198"3. -Joio CaiM 
mon, Presidente - Gastio Müller, Relator - ·Álvaro 
Dias - Eunice Michiles - Fernando Henrique Cardoso. 

PARECER N• 589,.DE 1983. 

Da COmissão de Constituição e Justiça, sobre o 
&ojeto de Lei da Câmara n' 25, de 1981 (n' 6-B/79, 
na Casa de origem), que "introduz alterações na Lei 
nQ 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - C6dlgo de Pro
cesso Civil, no que se refere à arrematação de bens 
penhorados". 

RelatOr: Senador Hélio Guelras 

o pi'ojeto em exame, originãrio .da Câmara dos Depu
tados, manda acrescentar parãgrafo ao art. 687, do Có~ 
digo de Processo Civil, no sentido de eliminar formalida
des no pro-cesso de execução, no que respeita à publi
cação de editais, quando os bens penhorados e que de
vam ser levados à arrematação tiverem valor inferior a 
vinte vezes o maior salãrio~mínimo vigente, determinan
do, no caso, qu_e o preço da arrematação não pode ser 
menor do que o da avaliação. 

A matéria, por sua peculiaridade, se exaure no âmbito 
da Comissão de Constituição e Justiça, à qual compete 
manifestar~se, conclusivamente, também sobre o m~rito 
da proposição, por determinação regimental. 

A me_ai~a é da competência legislativa da União, na 
fonna do qUe dispõe o art. 8', XVII, b, da Constituição 
Federal e não-ofende a nenhuma das restriçQes do seu ar
tigO 57, que estabelece normas pertinentes à iniciativa 
daS leis. Ademais, inCxistein senões -a serem reparados 
quanto à sua compatibilidade com o estatuto adjetivo <;i
vil brasileiro e Técnica Legislativa. 

O objetivo específico-da medida proposta ê evitar en
cargos demasiado onerosos para o executado e exeqUen~ 
te no caso que especifica, sem que isso importe em res~ 
triçãO ao direito de um e de outro ou de terceiros. 

Somos, assim, pela aprovação do projeto. 
Sala da Comissão, 15 de junho de 1983.- Murllo Ba

daró, Presidente - Hélio Gueiros, Relator Passos Pôrto 
- -Alfredo Canipos - Marcondes Gadelha - Carlos 
Chiarem - Guilherme Palmeira- José Ignácio. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO· 
SE UNS NA SESSÃO DE 16-6·83 E QUE, EN· 
TREGUE À REVISÃO lJO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSI±: RICHA (PDS- CE~ Para encaminhar a 
votação.)- Sr. Pre:sidente, desejo informar a este Ple
nãrio que houve um entendimento entre o Líder do PDS 
e o Líder do PMDB, isso é: com o partido do nobre Se-
nador Itamar- Franco, para a votação em regime de ur
gência, desse projeto. 

E isso se justifica. O projeto~ como bem disse S. Ex', 
refere-se à construção de uma estação de tratamento de 
água à execução de redes coletoras e ligações prediais de 
esgotbs Sanitários, à execução de redes coletoras, inter~ 
ceptores e ligações prediais de esgotos sanitãrios de Cei
lândia e à execução do sistema de esgotos sanitários da 
cidade satélite de Brazlândia. 

A estação de tratamento do rio Descoberto foi projeto 
da há anos e vem sendo construída paulatinamente na 
medida das necessidades. e das possibilidades do erário 
ptíblico. 
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A justificativa diz, claramente., à pâgina 2 do velho 
avulso: 

Entretanto, para que o Distrito Federal possa 
fornecer aos seus usuários água absolutamente se
gura, é necessário que haja uma estação de trata
mento bem projetada, construída e operada, bem 
como as demais unidades que compõem os sistenlas 
funcionem a contento. 

Esta situação no entanto, mostrou-se bastan~e 
vulnerâvel quando da ocorrência das últimas chuvas 
que se precipitaram no Distrito Federal, durante o 
mês de fevereiro. Em decorrência de~te fato, as á
guas da Barragem do Rio Descoberto, em função 
do carreamento para o lago, de material granular 
(areia, argilas, silte, etc.) de sua bacia, aliada a uma 
inversão têimica ocorrida na massa hfdrica, 
apresentam-e totalmente fora dos padrões de pota
bilidade, principalmente no que se refere a cor e tur
bidez. 

Mais adiante: 

Por outro lado, nos defrontaremos com uma si
tuação extremam~nte delicada, caso ocorra nas pró
ximas estações chuvosas, o me~mo fenómeno ocor
rido neste ano ... 

Sr. Presidente, vê-se portanto que a matéria é de carã
ter urgente. Como esse projeto-chegOU à Casa no dia 6 de 
junho corrente e estamos praticaffien_te, Por dez dias para 
terminar este semiperíodo legislativO, pareceu às Líde
ranças que seria conveniente ãpressar o -seU- andamento 
para que, durante o recesso que aí Vem jã tivesse anda
mento a solução dos problemas de água e de esgoto sani
tário do Distrito FederaL 

Era o que eu tinha a infoi'mãr Sr. Presidente, reiteran
do a informação sobre o entendimento de Lideranças 
para essa urgência. (Muito bem!} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE LINS NA SESSÃO DE 16-6-83 E QUE, EN
TREGUE_ À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOS"t LINS (Pela ordem.)- Sr. Presidente, eu 
gostaria de dar um esclarecimento ao nobre Senador Ita
mar Franco. Fui procufãdo pelo Senador Aloysio Cha
ves, que me pediu para substituí-lo, como líder, na reu
nião desta tarde. Dentre as informaÇões que recebi está a 
de um entel).dimen-to entre S. Ex• e-- ó nobte Senador 
Humberto Lucena sobre a votação desse projeto. :Soes
clarecimento que posso dar a V. Ex•. 

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

5~ Reunião, realizada em 4 de maio de 1983 

As dez horas do dia quatro de maio de mil novecentos 
e oitenta e três, na sala de reuniões da Comissão, Ala Se
nador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores Roberto 
Campos, Presidente, Affonso Camargo, Fernando Hen
rique Cai-doso, Gabriel Hermes. João Castelo, Severo 
Gomes, Jorge Kalume. José Lins e Benedito Ferreira, 
reúne-se a Comissão de Economia. Deixam de comparé
cer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Luiz Ca
valcante, Albano Franco e José Fragelli. Havendo nú
mero regimental, o Sr. Presidente declara abertos ostra
balhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. Passa-se, então, à apreciação 
das seguintes matérias, constantes da pauta: PROJETO-
DE LEI DO SENADO N•_Sl/81- Dã nova redação ao 
§ 1'1 do artigo 39 da Lei n'1_5A988, de 14 de dezembro de 
1973, que regulamenta o Direito Autoral no Brasil. Rela~ 
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tor: Senador_ Jorge Kalume, que apresenta parecer favo
rável ao projeto. O Sr. Senador José Lins solicita vista, 
que é deferida pela Presidência. PROJETO DE LEI DO 
SENADO N~> 128/80 - Permite deduções do Imposto 
de Renda das Pess_oas Físicas e Jurídicas, para fins cultu
rais, a partír do exercício financeiro de 1981, ano base de 
1980, e dá outras providências. Relator: Senador Jorge 
Ka.lume, que oferece parecer favorável, com a emenda n9 

I-CE que apresenta. t solicitado vista pelo Sr. Senador 
José Lins e a Presidência o defere. MENSAGEM Nt 
255/82- D_o Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do_ Sr. Minis

tro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do 
Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 75.548_.815,00. Relator: Senador Gabriel 
Hermes, que oferece parecer favorãvel, concluindo por 
um Projeto de Resolução. Não hã debate e a Comissão 
aprova o parecer por unanimidade. MENSAGEM N~> 
249/82 - Do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Santa Bárbara d'Oeste (SP), a contratar 
operação de crêdito no valor de CrS 30.516.357 ,59. Rela
tor Senador Severo -Gomes, que apresenta parecer favo
rável, co-ncluindo por um Projeto de Resolução. Não há 
discussão e a CoiiiiSsão aproVa o parecer do Relator por 
unanimidade. MENSAGEM N' 250/82- Do Sr. Presi
dente da ReP.ública, submetendo à aprovação do Senado 
F~eral, proposta do Sr: Ministro da Fazenda, para que 
seja áutóiizada a Prefeitura Municipal de São Paulo 
(SP), a contratar operação de crédito no valor de CrS 
327.090.064,12. Relator: Senador Severo Gomes, que 
apresenta pare~r favorãvel, concluindo por Projeto de 
Resolução. Não há discussão e a Comissão aprova por 
unanimid?de o parecef do Relator. São aQl?dos,_ em vir
tude da ausência dos Relatores Qs.PLC N' _154/82, PLC 
N• 145/82, PLC N• 108/81. A pedido do Relator é adia
do o PLC N~> 9_6f81. A seguir, o Sr. Senador Affonso Ca
margo solicita a palavra para, primeiramente, dar as 
boas vindas ao Sr. Senador Roberto Campos, Presidente 
desta ComissãO, que, por motivo de saúde, esteve afasta~ 
do das primeiras reuniões deste órgãO. Complementando 
$. Ex• sl,lgere que seja feito um convite ao Sr. Ministro 
Hélio Beltrão para debater as colocações por ele feitas 
no Rotary Club em Salvador. Prosseguindo, todos os 
Srs. Senadores presentes à reunião fazem uso da palavra, 
congratulando-se com a presença do Sr. Senador Rober
-to Campos, destacando que a atuação do nobre Senador 
na direção da Comissão irá propiciar debates de alto 
nível sobre a problemática nacional. O Senador Jorge 
Kal!J.me destaca, também, a atuaçãó do Sr. Senador Se

vero Gomes, ViCC.:Presidente, que, brilhantemente, con
duziu os traba.Ihos-Cfeste órgão durante a ausência do Sr. 
Presidente. Relativamente à questão levantada pelo Sr. 
Senador Affonso Camar-So, os Srs. SelladOres JoSê-Lins, 
João Castelo e Benedito Ferreira discordam da presença 
do Sr. Ministro na ComisSão para tratai- de assUntoS que 
não digam respeito á sua ãrea de competência, acreditan
do que S. Ex• ficará constrangido em abordar temas dife
rentes das atividades de seus Ministérios, vez que proxi
mamente o Sr. Ministro do Planejamento comparecerá 
ao Plenário do Senado, para abordar esses temas. O Sr. 

Senador Affonso Camargo discorda do entendimento de 
_seus ilustres pares, já que o pronunciamento do Sr. Mi
nistro Hélio Beltrão feito em Salvador foi amplamente 
divulgado pelos órgãos de comunicação. Após longa dis
cussão do Sr. Presidente propõe seja alistado o Sr. Mi
nistro Hélio Beltrão como um dos principais contribuin~ 
tes para o debate s_obre desconcentração tributária, que 
será oportunamente P_romovido por esta Comissão. A 
seguir, o Sr. Senador Fe~nando HenriqueCafdoso solici
ta à Presidência a realização de uma reunião extraordi
nária para amanhã, às onze horas, para apreciação de 
projeto que diz respeito aos limites de en-dividamento 
dos Estados. A Presidência defere o pedido e convoca a 
Comissão para a referida reunião. Finalizando, o Sr. 
Presidente agradece à Comissão pela forma tão gentil 
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que o acolheu, esperando que a amizade demonstrada 
sobreviva aos debate~ que, certamente, serão travados. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Francisco Thees Ribeiro, Assistente da Co
missão, a presente Ata que lida e .-provada serã assinada 
pelo Sr. Presidente. 

ANEXO À ATA DA 5' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE ECONOMIA. REALIZADA EM 4-5-83, 
QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORI
ZADA PELO SR. PRESIDENTE. 

Integra ~o apanhamento taquigráfico da reunião 

PRESIDENTE: ROBERTO CAMPOS 

VICE-PRESIDENTE: SEVERO GOMES 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Declaro 
abertos os trabalhos da Comissão, Srs. Senadores. Jâ foi 
distribuída a pauta dos trabalhos e parece-me que os re.
latores dos itens um e dois não estão presentes. Concede
rei então a palavra ao nobre Relator do item 3, Senador 
Gabriel Hermes. 

O SR. RELATOR (Gabriel Hermes)- Sr. Presiden~ 
te, Srs. Senadores. Gostariã. de solicitar o adiamento da 
~eitura do meu parecer a próxima reunião, porque C:mbo
ra o parecer jã _esteja pronto surgiu um aspecto noVo -que 
é preciso observar. - -

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Passa~ 

mos então aos outros itens da agenda. Item quatro, não 
está presente o relator. Item cinco, não estã presente o 
relator. Item 6, não está presente o relator; o item 7, tam
bém não está _presente o relator._ 

O SR. GABRIEL HERMES ........ Sr. Presidente, oRe
lato_r do ite_m_7, o Senador Albano Franco telefonou-me 
para que eu relatasse o projeto, pois S. Ex• não poderá 
estar presente. Trata-se, Sr. PreSidente, de empréstimO 
para o Estado de Sergipe, no valor de Cr$ 75.548.815,00, 
ó projeto mereCeu a ilórma de nossa rotina, que é sempre 
igual para todos os proj_etos da mesma categoria, e nu
merosos, temos relatado em todas as nossas reuniões. De 
modo q~e julgo desnecessário ver esses det~es que são 
conhecidos por todos, a não ser que alguns_dos Srs. Se
nadores que jul~ue necessário. 

Todas as exigências, todos os_detalhes necessários fo
ram obedecidos. Sert.do assim concluiu o Relator por um 
Projeto de Resolução que se vê na página 4, que autoriza 
o GoVerno do Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 
75.548.-815,00, o- montante âe-sua dívida Consolidada in
terna. 1:. esse Q nosso parecer. 

b o item 7 da pauta. O Relator é o Senador Albano 
Franco que pediu-me que o relatasse. :B um pedido de 
empréstimo para Seu Estado que por sinal é um dos Esta
dos mais bem equilibrados da Federação. Obedece a to~ 
dos os requisitos, a todas as exigências e c_onclui o pare
cer por um Projeto de Resolução, favorãvel. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) --Em dis
cussão o parecer do Relator. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em vo
tação-. 

OS _Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.) 

Aproavado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Passa
mos ao item 8, Relator Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES- Sr. Presidente, trata-se 
de autorização para contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 30.519.357,59 pela PrefeítUra Municipal de 
Santa Bárbara d'Oeste (SP). Mensagem do Senhor Presi
dente da República que submete à deliberação do Sena
do. Recursos destinãdos a construção de uma creche~ 
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O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido e o parecer ~ favorãvCl. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Estã em 
discussão o Parecer dO Relator. (Pausa.) NãO havendo 
quem queira discuti-lo, passo a votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer como se encontram (Pausa.) 

Aprovado o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) --Item 9: 
Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES- Trata-se de operação se
melhante para autorizar a Prefeitura Municipal de São 
Paulo elevar em Cr$ 327.090.064,12 o montante de sua 
dívida consolidada. Os recursos tambêril são originários 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento- FAS, desti
nado a ampliação da Escola e __ Educação Infantil do J9 
grau. Temos também o parecer favorável do Banco Cen~ 
trai, do _Departamento de Operação com Titulas de V a~ 
!ores MobilíãriO~. que Conclui' pelo deferimento âõ pedi~ 
do. Meu parecer ê favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Existe ai· 
guma objeção do Parecer do Relator? (Pausa.) 

É considerado aprovado. 
O Senador Jorge Kalume Relator dos itens 5 e 6, está 

agora aqui presente. Pergunto se S. Ex• desejaria relatar 
os itens em pauta. 

Concedo a_ palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME- Trata~se, Sr. Presidente, 
de projeto de autoria do nobre Senador Raimu_ndo Pa
rente, que "regulamenta o Direito Autoral no Brasil". O 
projeto teU, o nosso apoio, e mereceu parecer favorável. 
Se os companheiros que desejarem maiores explicações 
lerei o projeto intefro.-----

O SR. GABRIEL HERMES - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESlPEi'ITE (Rob.erto Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. GABRIEL HERMES- Nobre Senador, gos~ 
taria de saber se o projeto mereceu estudo e aprovação 
da Comíssão de COnstituição e Justiça? 

O SR. JORGE KALUME- A matéria foi aprovada 
pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Educação 
e Cultura. 

O SR. GABRIEL HERMES- Sendo assim, nada te
mos a observar. S o projeto que· limita os direitos auto
rais. 

O SR. JORGE KALUME- E o que redu< o percen· 
tual. ' 

O SR. JOSB UNS- Sr. Presidente, eu peço vista des
se projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Pedido 
de vista do projeto pelo Senacior José Lins que_serã con
cedido. Passamos ao item 6. 

O SR~_JORGE KALUME- O item 6 da. pauta é de 
autoria do nobre Senador José Sarney. Também de cu~ 
nho cultural. Vou _ler todo o Parecer. 

PARECER N• 

De autoria do ilustre Senador José Saroey, é submeti
do ao exame desta Comissão de Economia- o ProjetO de 
Lei do Senado n~' 128 J8Ó. 

A proposição pretende que o Poder EKecuti_vo-i:sJabe
leça uma politica de incentivos fiscais para promover a 
cultura nacional. _ 

Nesse sentido, determina que as pessoas fisicas ou jurí
dicas poderão deduzir do Imposto de Renda devido, até 
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100% (cem por cento) das quantias destinadas a promo
ver a cultura nacional, desde que não ultrapassem os se
guintes fimites: 

a) Pessoas físicas, até 5% (cinco por cento) do valor 
do imposto de"vido 

b) Pessoas juiídicas, até 3% (três por cento) do valor 
do imposto devido. 

O projeto compõe-se de l3 (treze) artigos que versam 
sobre vários aspectos com vistas à sua eficáci~ se trans
formado em Lei. 

Em suã longa justificação, o autor busca fUndamentar 
a -suá iniciativa,' discorrendo sobre o tema "Desenvolvi~ 
menta e Cultura", cuja conclusão é a seguinte: 

uf preciso que o ~tado e o poder Económico 
privado despertem antes que seja tarde e acudam à 
tarefa salvadora de ajudar a cultura, fazendo~a par
te integrante do_ planejamento estatal. 

Não cabe só ao Gov~no a promoção cultural. 
·Ela deve ser de responsabilidade de toda a Nação_. 
Assim, não podemos deixar de lado_ ~s_a parte im~ 
portante da vida, como não se pode deixar de lado 
toda a força e o poderio económico para que sedes~ 
tinem, exclusivamente, aos bens de consumo. Não! 
b necessário congregar a iniciativa privada num 
movimento conjunto no sentido de promover a cul
tura do Brasil, a fim de que_ nos fndices_ de cr_esci
mento económico brasileiro se verifiquem os níveis 
do crescimento cultural. Isto porque também acre~ 
dito_ que _um País sem tradição ~ultural, sem sólida 
tradição histórica e sem COIJ.Struir a sua própria cul
t\ln_, não poderá jamais ser um grande País, por 
maiores que tenhall! os seus índic~ económicos." 

Trata-se- de matéria de grande relevância, tendo em 
vista.a estreita correspondência entre Cultura, Tecnolo
gia e Desenvolvimento. 

Sem dúvida, temos de ter em mente que Desenvolvi~ 
menta é um conjunto de mutações quantitativas e quali~ 
tativas na Sociedade como um todo, seja no campo ecó_:
n6mico, social~ jurídico; inStituCional, cultural, político, 

Dessa fo_r:ma, o aumento da pr~dução e emprego e dos 
níveis de vida da pOpulação, decorrem tanto dos resulta
dos diretos da manipulação de variãveis -eStratê-gicas, 
comó poupanÇa e investimento, cOmO dos valores, incen~ 
tivos, posturas, crenças, cultura e arranjos institucionais 
e de poder da sociedade. 

A nos~o ver, portaÓto, resulta clara a oporttinidã.de da 
~atéria, pois o "Dese~volvimento", é tanto uma realida~ 
de física_ quanto um estado de ~frito, no qual a socieda~ 
de deve ter assegurado, através de: çerta combinação de 
processos econõmico~social e institucional, os meios de 
obter uma vida l)lelhoi". 

Assim sendo s_omos pela aprovação do Projeto de Lei 
do Seriado n~ 128/80, supriini~~Q._ as referências aos 
exercícios passados, através da seguinte -

Suprime-se-a expressão: ''a partir do exercfcio finan~ 
Ceiro del981, ano base! de 1980." -

O SR. JOS~ UNS- Peço a palavra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOS~ UNS -Sr. Presidente, no que pese o 
meu r_espCito pelo parecer do nobre Senador Jorge Kalu~ 
me, eu peço vista também desse projeto. 

O SR. GABRIEL HERMES___; A míilha posição seria -
a mesma, eu _iria pedir vista, pOrq_ue acredito que o proje-
to é" inconstitucional, porque ete versa ... 

O SR. JORÇ:E KALUME_- A ComissãO de Justiça 
que é a indicada para essa anãlise, não diz isso~-
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CY SR. GABRIEL HERMES - I> indicada, mas la
mentavelmente ele versa sobre matéria financeira. Mas o 
meu cOlega pi:diu e eu tenho tempo para ver. Eu iria pe:: 
dit vista exatamente por isso. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- .S conce
dida a vista do processo. Não havendo nenhum outro as
sunto a_ tratar, vou encerrar a presente reunião. 

O SR. AFF;ONSO CAMARGO- Peço a palavra Sr. 
Presidente. 

O SR~PRESJDENTE (Roberto Campos)- Pois não, 
notu:e Senaclor~ 

O SR. AFF;()NSO CAMARGO - Sr .. Presidente, 
quero dar as boas vindas à Comissão, desde o infcio dos 
trabalhos, esperava a presença de V,_ Ex•, e hoje, então, 
para nós é-muito grata sua presença; porque é sinal que a 
sua saúde estâ em ord.em e, evident~mente, _ y. Ex• darâ 
muito- conteúdo a esta Comissão. 

Eu gostaria, complementando, de sintetizar a V. Ex• 
uma colocação que flZCmos na quinta-feira "tlassada, no 
plenário do Senado_Federal, em que insistíamos na ne
cessidade_ de se dar uma atividade mais eficaz, mais con· 
seqüente às comissões permanentes do Senado. Percebe~ 
se e essa é uma retrospectiva dos últimos quatro anos da 
minha presença aqui, de que as comissões exercem algu
mas funções que são ineretites principalmente à apro~ 
vação de pareceres sobre os projetas que tramitam na 
Casa, mas elas ainda são muito ineficientes, em temlos 
de promover os debates das matêrias ou dos problemas 
bra~i1ç_iros que atingem diretamente a COriliSsão. Inclusi
ve; fizemOs na ocasiãO o registrO de um pronunciamento 
feho pdo Sr. Ministro Hélio Beltrão, que nos pareceu do 
maior significado, um pronunciamento feito numa reu
nião do Rotary, na cidade de Salvador, em que S. Ex• se 
preocupava com três pontos: o problema do mercado in
terno, o problema do desperdício e o problema que S. 
Ex• chamou de <:oncentracionismo. São teses das mais 
alta importância e, no caso, concordamos exatamente 
com a opinião expresSa pelo Sr. Ministro da Previdência 
e da Desburocratização; e eu dizia, então: quem sabe se 
nós não estávamos falhando exatamente em motivar, em 
estimular esse debate sobre esses pro_blemas que estão 
exatam_ente colocando hoje em sobressalto toda a popu~ 
lação brasileira, que são as soluções dos problemas eco~ 
nômicos. Dizia eu, também, que nós temos- todo mun~ 
do sabe disso - restrições nas nossas prerrogativas dele
gislar,_e temos também restrições de nossas prerrogativãs 
de-rLScã.llzar. Mas, não temos-qualquer restrição na prer
rogativa de opinar, e se não estamos opinando -como dl:
verfamcis é exclusivamente por culpa nossa. Eu queri~ 
então, objetivamente, propor à Comissão, porque acho 
que n6s temos inclusive que acabar com esse temor de se 
discutir os problemas nas comissões permanentes, por
que o Que se faz nos grandes parlanlentos do mundo das 
nações praticamente desenvolvidas é trazer, e é essa pro~ 
posta que eu faço, o Sr. Ministro Hélio Beltrão, para vir 
explicitar a tstã COniissãO eXãtcimente O se-u -ponto de vis~ 
ta já definido nesse pronunciamento que fez em Salva
dor. Acho que precisamos terminar, inclusive, com um 
~rto preconceito de que sempre que alguém da Opo

--síção pede para um Ministro de Governo vir à Comissão 
ê porque quer armar alguma .. cama de gato" porque 
quer o -constrangimento para o Ministro. E não se trata 
disso, acho que n6s queremos é discutir, porque nós que 
~9JQQ~ _a_çi!Jla _c!9j_ p_~rtido§_ Q!ll~ti_ço~ n_9_~ ~ç-~o~_que_ cf~s~u_
tlr os--problemas da crise eco·nômica brasileira. E eu que~ 
ria objetivamente fazer essa proposta para ·que se fizess.e 
um oonvite ao Ministro. Se S. Ex• estaria disposto a vir 
aqui discutir_es~ problemas, porque são problemas, in~ 
clusive, que nós temos opiniões afins, às expressas por S. 
Ex• Era mais ilo sentido de movimentar a Comissão de 
Economia, fãzer com que ela cumpra os seus objetivos e, 
quem sabe, se desse debate todo poderiam surgir propos
tas qUe o Governo pudesse aceitar. t! a proposta que eu 
faço, objetiva, nõ sentido" de -Que se convide o Ministro 
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Hélio Beltrão para vir, numa data em que S. Ex• aprazar, 
o mais breve possível, para discutir conosco_ basicamente 
o pronunciamento que S. Ex• fez, as idéias qUe express-ou 
em Salvador. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
peço a palavra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR.PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

p SR. SEVERO GOMES- Eu queria, também, dar 
as boas vindas ao ilustre Senador Roberto Campos. Tra
b8.lh8.mos jUntos, já se cruzaram os nossos Caminh~s por 
esses vinte anos de vida pública e posso dar o meu teste-
munho da importância para o Senado_ e para esta Comis
são de sua presença. Seja bem-vindo, Senador Roberto 
ca-mPos, e- também quero razer minhas as palavras, a 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARJ?OSO .,..... ____ -:: __ p_roposta do S:enador Affonso Camargo, de tal mo~o que 
Quero, em primeiio lugar também me congratular pela a nossa Coini~ó -possa re-almente dar passos largos no 
presença do Senador Roberto Campos aqui e mais ainda esclarecimento nos debates das grandes questões que 
por vê-lo remoçado depois de ter emagrecido. Acho que aflingem O País~ n~ma hora crucial como a que estamos 
a presença do Senador Roberto CamPos, na- presidência - vivendo, Muito obrigado. 

desta Comissão, já vai propiciar o início do que foi pro
posto, aqui, pelo Senador Affonso Camargo, Devemos 
realmente aproveitar a oportunidade para transformar 
esta Comissão numa caixa de ressonância das preocu
pações nacionais e com esse mesmo espíritO mencíOnado 
pelo Senador Affonso Camargo, ou· seja~- nós estamos 
num momento da vida nacional em que talvez as idéias 
devam prevalecer mesmo sobre os interesses de partidos 
e, sobre as visões pessoais. Penso_ que o Sen'ador Roberto 
Campos serâ uma garantia nesse sentid~ nessa Comis
são. 

E, ein segundo lugar, - não sei se é regimental, por
que eu sou bastante jejum na matéria neófito que sou no 
Senado - eu queria pedir de público, jã pedi particular
mente ao Senador Roberto Campos a possibilidade de 
nós termos uma reunião amanhã às 1 I :00_ horas aqui, 
porque existe um projeto que teiího que relatar, a respei
to da questão dos limites dos individamentos dos Esta
dos. O Banco Central remeteu-nos e nos deu a possibili
dade de discutirmos o assu-nto, a matéria quê é de- muito 
interesse para vãrios Estados, inclusive, para o Estados 
que eu represento, que é o Estado de São Paulo; Pediria 
então a paciência e a boa vontade, Srs. Senadores, para 
uma reunião aqui, amanhã, se o Senador Roberto Cam
pos concordar. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto CampoS)- Concedo 
a palavra ao Senador José Lins. 

O SR. JOSÉ LINS- Sr. Presidente, quero- nie -cOn
gratular, em nome do meu Partido pela presença de V. 
Ex• no Senado e na Comissão; V. Ex• representa- o mew 
ihor da política, da inteligência e experiência parlamen
tar. O trabalho de V. Ex• pelo Pais, ao longo dos anos, 
devido ao conhecimento que tem de toda problemática 
internacional, pela visão macroeconômica da questão 
brasileira, trará uma enorme contribuição ao Senado e à 
Comissão. Esperamos que V. Ex• encontre um ambierite 
adequado para mais essa experiência que V. Ex• está vi
vendo. Para nós é_ realmente um prazer imenso tê-lo no 
Senado, bem como presidindo esta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME- Er,nbora, Sr. Presidente, 
o Líder José Lins, tenha se manifestado em nome do meu 
partido, do nosso partido, todavia, quero, tambénl, em 
meu nome pessoal me congratular, com o retorno de V. 
Ex• às suas atividades parlamentares. E não poderia dei
xar de render a minha homenagem, também, à maneira 
sábia c_oin que O nosso prezado colega Severo Gomes 
conduziu os trabalhos durante a sua ausência. E quero, 
também, nesta oportunidade endossar as palavras do Se
nador Affonso Camárgo e do Senador Fernando Cardo
so, no sentido em que nós agilizarmos e darmos outra di
mensão a esta importante Comissão, que é a de Econo
mia. Erain essas a-s minhas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - Muito 
obrigado. 

O SR. SEVERO GOMES- Peço a palavra, Sr. Presi-
dente. · 

O SR. GABRIEL HERMES- Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Pois não Senador 
Oabriel_ H~rmes. 

O SR. GABR1EL HERMES- A propósito do convi
te ao Ministro, pois não seria nem uma convocação, te
nho exemplo da Comissão de Minas e Energia, que te
nho a honra de pres-idir. Já ouvimos entre outros respon
sáveis pelos nossos setores de administração, o Ministro 
das Minas e Energia, o Presidente da ELETRONORTE, 
e o- Secretário-Geral do Programa Carajâs. O Programa 
Carajâs é de uma dimensão imenSa, e devo dizer que só 
com relação ao estudo do ouro que nós não temõs nem 
programa e nem política do ouro no Brasil, e temos o 
problema difícil de aproximadamente 400 mil garimpei
ros, na luta contra a nossa necessidade de transformar o 
ouro, finalmente, em pesquisas industrialiZadas. Jã que 
enqua_~to n_ós caminhamos pela área, ho ano passado, de 
24 tonitadas apenas, tiradas do chão, e umas 100 ou 120 
com contrabando, a África do Sul, no ano que produziu 
menos, obteve 12 bilhões de dólares, com 760 toneladas. 

Devo dizer que recebi, nesse período pequeno 2 meses 
de atividades de Comissão - até ontem eu estava <:on
tando- 72 manifestaÇões, não só de empresas conlo de
partamentos-e Instituições relacionadas só com um dos 
minériOs, o oüro. 

De forma que eu me congratulo. Acho que é neces
sário agilizar a Comissão. O povo que nos mandou para 
cá está olhando a nossa atividade. _Eu m«; congratulo e 

-acho que ê muito bom que, na Comissão, haja a oportu
nidade da conversa, digamos, da pergunta, da resposta, 
do debate tranqQ:ilo, sereno, respeitoso, e que não provo
ca aquela quase que tristeza de se fazer uma pergunta no 
plenário,- se ter uma resposta e cessou. 

_Por!,anto, congratulo-me com o convite, o estímulo, 
dando ·o exempl~ do que está ocorrendo ·na minha Co
missão. 

O SR.JOSa. LINS- Sr._Presidente, tendo que me re
tirar, eu gostaria de deixar a minha opinião sobre essa 
resposta do nobre Senador Affonso Camargo. 

Eu estarei de pleno acordo com o convite, a Comissão 
não pode convocar, mas,· o convite ao Ministro Beltrão, 
se for para falar sobre problemas do Ministério de S. Ex• 
Se for para falar sobre assuntos de outros miriistérios, eu 
sou contra. _ 

O SR. JOÃO ÇASTELO- Sr. Presidente, eu gosta· 
ri~_, inclu~ive na pr~sença do Senador José Lins, também 

-de ser solidário aOs demais companheiros, quando fazem 
- vOtos de boãS vindas a V. Ex• qtie, sem dúvida, sê~á um 

grande companheiro na Comissão de Economia, a·presi
dir;í com o Prilh_a_ntismo que sempre têve, e serã muitO ú
til a todos nós pela experiência que, por certo, haverá de 
trazer aqui, no sentido de nos ajudar nas tarefas dificeis, 
sobretudo na época atual. 

Fazendo referência ao problema colocado pelo Sena
dg~José Lins, eu quero diZer a V. ~x•, apenas comple
inentandO, que o ·senador José Lins peilse como eu, de 
que convidar o Ministro Hélio Beltrão para que S. Ex• 
venha a esta Comissão tratar de assuntos de outra ârea, 

Terça-feira 21 2561_ 

seria uma descortesia para com os miniStros daquelas 
outras áreas, sobre cujos assuntos s·. Ex• aqui tratasse. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOÃO CASTELO - Pois não, 

O SR. AFFONSO CAMARGO- O que eu coloquei 
foi o seguinte; O Ministro Hi:lio Beltrão fez um pronun~ 
ciamento público, divulgado pelos jornais de maior ex~ 
pressão no País, em Salvador, em que S. Ex• aborda 
problemas económicos, inclusive analisa aquilo que con
sidera os gargalos da economía brasifeira. Então, um 
pronunciamento da maior importância, feito no Rotary 
de S3.ivador. Elltão, pB.reCe-me que, desde que o pronun
ciamento_ foi público, não hã porque, nós que- somos da 
Comissão de" Economia e o pr-onunciamento de S. Ex• foi 

_ s.abre economia, de que viesse aqui e o repetisse. Não hã 
nenhum tipo de constrangíffiento, Inclusive o Sr. Minis
tro se achar que não deva vir, S. Ex~ não virã. Mas, acho 
que S. Ex• fez um pronunciamento sobre problema eco
nómico, e nada melhor do que a Comissão de Economia 

- -para que S. Ex~ venha aqui explicitar esse problema. 

O SR. JOÃO CASTELO - Ac_ho que o nobre colega 
talvez não tenha interpretado a minha colocação em adi
tamento à colocação_ do colega José Lins. Porque eu 
acho que nós trazennos a esta Comissão o Ministro de 
uma ;írea para tratar de assuntos de áreas completamen
te diversas, áreas de outros ministros, sem trazer aqui an
tes os ministros das ãre_as respectivas, eu acho uma desa
tenção, uma descortesia. 

-Concordo plenamente com o ponto de vista do nobre 
colega. Façamos o seguinte: conVidemos inicialmente o 
ministro da área e depois convidemos o Ministro Hélio 
Beltrão, como qualquer outro ministro para aqui tratar 
de um assunto que já foi tratado anteriormente pelo Mi
nistro competente do setor. 

Essa é a colocação que me parece que foi feita pelo Se
nador José Lins, e que acho que tem razão de ser. Eu não 
quero é que seja dada uma interpretação diferente desta 
Comissã_o,_ nerii do coovite bem intencionado de V. Ex• 
Pelo contrário, estou de acordo com o convite de V. Ex.• 
Agora, quero sugerir que se convide antes então os mi~ 
nistros das áreas _económicas, das áreas fmanceiras, para 
que não se cometa uma desatenção. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOÃO CASTELO - Pois não. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Ocorre é que-o 
Ministro Gaivê~s esteve hã poucoS dias- no plenário d_o 
Senado, e o Ministro Delfim Netto virá nos próxiritos 
rlias ao plenário do Senado. 

O SR... JOÃO CASTELO..:.... V3inõs aguardar. Sugiro 
a V. Ex• que aguardemos a vinda do Ministro Delfim 
Netto, e depois que os dois tiverem vindo ao Senado ... 

O SI-, AfFONSO CAMARGO- Mas, concordo, Sr. 
Presidente, que o convite seja feito aO Ministro Hélio 
Beltrão, após a vinda do Ministro Delfim Netto, e acre
dito que isso já iria ocorrer porque jã CStâ inclusive mar
cada a vinda do Ministro Delfim NettO, eu não sei qual é 
o dia, 

O SR. JOÃO CASTELO- Dia 17de maio. 

O SR. AFFONSO CAMARGd .::..~ El1ião, concordo 
que a vinda de S. Ex• seja depois do dia 17. NãO há 
problema algum com relação a isso. 

O SR. JOÃO CASTELO-- Isso é c-onstrangedor para 
o Ministro Hélio Beltrão. Acho que V. Ex• como eu, que 
somos admiradores do Ministro Hélio Beltrão, não de
vemos--colocã-lo numa situação talvez constrangedora, 
de vir a esta Comissão tratar de assunto que não diz res-
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peito ao SCQ._Ministério. Quero apenas fazer uma ponde
ração a V. Ex• Eu jamais seria contra a· vinda _aqui de 
uma pessoa tão ilustre e de tão prático objetivo cQmo o 
Ministro Hélio Beltrão, porque ouvi-lo é sempre um pra
zer muito grande. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Preoidente, só. 
para então completar a minha proposta. Pensamos na 
vinda de S. Ex• exatamente porqueõs Ministros da área 
econômiCa virão ao plenário -do Senado, mas o nosso de
sejo inicial era de que os Srs. Miriístfos vleSSe_ni à_Comls_
são. Mas por motivos outros, iií.clusive da maioria, ficou 
decidido que viriam ao Pleriârio do Senado. 

InsiSto, porque acho que quando o Minist1o Hélio 
Beltrão lançou publicamente uma análise, inclusive suas 
preocupações com o problema econômico, S. ExJ jog"ou 
o problema na opinião pública. E acredito que a ComiS
são de Economia tent"todo O-direito, até o dever, de pro
mover esse debate, que é altamente salutar para isso. 
Agora, evidentemente, não ·queremos criar nenhum tipo 
de constrangimento de trazer aqui o M inist:i-0 Hélio Bel
trão antes da vinda do Minist.ro Delfim Netto, poderia 
ser na segunda quinzena do mês. Esse problema de datas 
é oportunidade do Ministro, S. Ex• é quem vai estab_ele
cer. 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto .Campos) - Tem a 
palavra V. Ex~ 

O SR. BENEDITO FERREIRA:- Sr. Presidente, a 
par das nossas boas vindas, já expedidas pelo nosso 
Líder, eu gostaria de colocar com V. Ex• e com os ilus
tres colegas, que não vai em míffi, de maneira alguma, o 
entedimento que o Senador Affonso Camãrgo tenha o 
propósito de fazer uma intriga -entre-o- Mínistro Hélio 
Beltrão e os demais ministroS da área econôffiica. Mas, 
se toda vez que um homem piJ.bUco culminado por inda· 
gações de repórteres, qUe ri6S conhecemos, sabemos 
como eles tentam realmente arrancar respostas dos notá
veis, se formos convQcar um desses notáveis porque 
abordou um deterrqi_n_ado tema, que não diz respeito a 
sua área, e S. Ex• não virá aquí COffiO-CRfãôão e sim 
como Ministro de Estado. Sei que o prop6sít0 -do Sena
dor Affonso Camargó'nãO é fazer uma iô.tr1gã:. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Permite_ V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Eu gostaría sõ de 
concluir o raciocínio para que v: -Ex• se situasse. 

O SR. AFFONSO CAMARGO.:... e:que V. Ex• colo· 
cou o problema de repórter, não é o problema de repór~ 
ter. Foi um prOnunciamento feito riumá sole"ii1dade, um 
pronunciamento feitO por escrito, não foi por acaso, fôi 
um pronunciamento que S. Ex• fez deliberadamente. 

O SR. BENEDITO -FERREIRA- Li com uma certa 
superficialidade a matéria, e realmente eu estava imagi
nando que tinha si~o numa entrevista, que S. Ex• tivesse 
tido abordada pela imprensa. Mas, de qualquer forma, 
nada impede que S. Ex•, de público, faça algumas colo
cações que estejam inseridas no contexto da área especí
fica de outro ministério. Mas, creio que trazermos áqui o 
Ministro para tratar de assuntos que não dizem respeito 
especificamente a sua áiêa, e S. Ex• Virã aqui realmerite
na condição de Ministro de :estado, sem dúvida alguma 
deixarã o MinistrO constrangido. E nada impede que o 
Seriador Affonso Camargo, e a Comissão ~ as.sim o cm-_ 
tender que S. Ex• aqui venha para falar sobre as ativida
des específicas dos seus dois ministérios, DC<$burocrati
za-ção e Previdência Social, nada impede que o Senador 
Affonso Camargo lhe indague. Mas, S. Ex• vir aqui con
vidado para o ternário especUic"o de uma matéiiã -que 
não lhe diz respeito, realmente não fica bem. E nós po
deríamos nos poupar e poupar o Ministro desse posicio
namento, que terá conotação, desculpe-me o Senador 
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Affonso Camargo, m:as terá conotação, realmente, de 
uma intriga entre o Ministro, ou pelo menos de ingerên
cia entre o Ministro e a ãrea _que realmente não lhe diz 
respeito. 

De sorte, Sr. Presidente, que a minha proposta, acom
panhando o raciocíniO do Senador José LinS, é que S. 
_Exf aqui compareça para alegria nossa, tratar especifica~ 
mente dos problemas _das ãreas que lhe são pertinentes. 
Agora, sem dúvida alguma, nada irá impedir que nós, 
membros da Comissão, façamos perguntas que realmen-
te acharmos ql!_e são pertinentes.,_ -

Q SR. PRESIDENT.~ (Roberto C~mpos) --:- Parece 
haver duas teses que_ se defronta, a primeiia_é uffi cOnvite 
ao_ Ministro Hélio Beltrão para falar urbi et orbi, como 
parece ter fala~~ no Rotary Club. A_ outra é_a de que o 
convite seja específico, para tratar de assuntos daS ãreas 

--de cOmpetência do Ministro, a saber, Desburocratização 
e Previdência Social. 

O problema não é de precedência, o problema é de 
área de competência. 

Se queremos ouvir um Ministro de Estado ele deve fa
lar sobre a sua área. Se quísermos ouvir um cidadão o 
problema é diferente, podemos ouvir vários cidadãos 
sobre-Os mais diversos assuntos. Desejaria cÇ>locar o 
problema num outro contexto, através de uma solução 
conciliatóii:i. 1:: minha intenção se isso merecer a apro
vação dos membros da Comissão de Economia, começar 
um CiClo de ·audiências e debates sobre um tema que me 
parece absOlUtamente crucial e que releva de competên
cia de vãrios Ministérios, a saber, a reforma tributária, 
pois-poucos assuntos me parecem de tanta relevância. 

Na ocasião ouviríamos os Ministros da área e_conômi
ca e ouviríamos, também, o Ministro da Desburocrati
zação e da .Previdência Social, porque a previdênCia so
cial ê toda baseada em contribuíções para fiscais. E um 
dos nossos problemas é avaliarmos o-peso fiscal global, o 
que iriclui contribuições para fiscais. 

Teríamos assim oportunidade de ouvir Q_ Ministro _ 
Hélio Beltrão sem essa preocupação de limitação de área 
de competência e em torno de um tema muito mais rele
vante de que elocubrações sobre o nível geral da econo
mia, receitas Keynesianas e coisas de outra natureza, que 
realmente não estão na_área de competência estrita do 
Ministério de Desburo_cratização. 

Uma discussão_ sobre reforma fiscal permiti-nos-ia 
amplo panorama nos diferentes pontos de vista. E seria 
uma coi.Siinais orgânica, pois ouviríãfnos fisca1istas, Mi
nistros, contribuintes· e coris_uinidores .. 

Parece--me, então uma ocasião mais própria para ter
mos uma visita ilustre como a do Ministro Hélio Beltrão. 
Sou, entretanto um servo da Comissão. Se preferirem de~ 
cidir por votação qual o tipo de convite a fazer certamen
te não me cabe objetar. Se prefirem a minha solução, 
esta consiste Simplesmente em inserirmos o convite ao 

-Ministrõ Hélíõ- Beltrão num contexto mais geral de au
diências sobre desburocratização e descentralização tri
butária. Afuial de contas S. Ex• tem se esfOrçado, e he
r<?icamente, todos testemunhamos para desburocratizar 
papéis, embora o êxito seja forçosamente limitado, pois 
o que se tem que desburocratizar é o poder decisório_ e a 
distribuição de rendas, sem que o esforço é nobre mas 
exíguo em seus resultados. 

Proponho então à Coriiissão que decida sobre se prefe
re cOnvidar" o Ministro Hélio Beltrão, e aí temos três ai-

- ternativás: convidá-lo para uma discussão urbi et orbí, 
convidá-lo para discussão de assunto de sua pasta especí
fica ou relegar o convite para uma oportunidade mais 
ampla que seria a discussão da reforma tributária. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Peço a palavra Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. AFFONSO CAMARGO .,- Da minha parte, 
acho que seria interessante ouvir o Ministro, mas con-
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corda que para evitar qualquer tipo de constrangimento 
que se faça o convite sobre a matéria desburocratização 
onde também se atingiria um dos pontos que S. Ex• in5-fs
tiu muito que é o chamado concentracionismo1 quer di
zer, a necessidade de descentralizar, que V. Ex• citou. 

Eu concordaria com a Proposta do Senador Benedito 
Ferreira de que -s. Ex~ viesse para tratai desse assunto 
que ê"da sua ãrea, do Ministério de Desburocratização. 
Depois S. Ex• virià, -põsteriorrilente, nesse cicJo qtie V. 
Ex• pretende fazer, que evidentemente é muito importan
te, taffibém, para uma refoirila úibutáríil. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Em face da colo
cação que- V. Ex• acabou de fazer eu realmente tenho que 
rever, por(iue eu não tinha atinado que V. Ex• tivesse o 
apetite e aqui chegasse já trazendo idéias que realmente 
estavam nos faltando. 

Acho que não há tema mais urgente e mais momento
so e que nos angustie mais no·s Estados do que essa mais 
que retardada reforma tributária. Logo tenho fundados 
receios Que d-esperdiçássemos a oportUnidade, porque, 
evidentemente um homem muito ocupado c_omo o Mi
nistro Hélio Beltrão, S. Ex•_ não -poderia estar conosco 
tanto quanto nós desejaríamos. Em face do exposto, eu 
creio que a proposta de V. Ex~ é a mais abrangente, 
oportuna e feliz. 

Eu ficaria então com essa alternativa que o Ministro 
Hélio Beltrão comparecesse à Comissão, a seu convite, 
quando V. Ex• dentro desse esquema de discussão e estu
dos sobre a reforma tributãliã, S. Ex' aqui viesse nos tra
zer a luz da sua experiência. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- O Sena
dor Affonso Ca_mã.rgo aceitaria esse posicionamento ou 
insiste no convite individual e agora ao MinistrO Hélio 
Beltrão. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Insisto,já sabendo 
que sou minoria, Sr. Presidente. Não tenho nada contra, 
acho que esse ciclo da reforma tributária é fundamental, 
mas eu gostaria que o Ministro Hélio Beltrão viesse duas 
veie~, mas, não é possível porque, Jâ percebo que a maio
ria vaíVotar pela sua propo!>ta. Não tenho nada contra a 
proposta, de V. Ex•, apenas gostaria que o Sr. Ministro 
viesse mais de uma vez aqui. 

Eu l!lanteria a minha proposta mesmo sabendo _de an
temão que ela vai ser derrotada. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Se não 
houver maiores objeções alistaríamos o Ministro Hélio 
Beifrãê) CC:)íno" um dos principais contribuintes para·o-de~ 
bate sobre -desconcentraÇão tributária o qUe lhe âãi'â 
oportunidade rle versar os diVersos assuntos da ârea. 

O -Senador Affonso Camargo fez comentário sobre o 
papel das Comissões. Concordo plenamente com S. Ex•, 
que as Comissões devam ser dinamizadas. Elas são mais 
adequ'ª-das que o Plenário para um debate racional. Não 
vou ao ponto cínico do meu antigo amigo e Senador pro
vecto que dizia que os plenários são o apogeu da paixão 
e o perigeu da razão. Mas acredito que é verdade que nas 
comissões se consegue um trabalho mais r~cional e orde
n~do. 

Há dois tipos principais de comissões legislativas; um 
enfoque tradicional anglo-saxão . "des comissions ofin~ 
quiry" erri que as comissões têm basicamente duas 
funções: de form_ar a opinião pública, promovendo um 
concenso público para orientar o governo, em decisões. 
Outra, que é discutir as peças legislãticas que depois e, 
custaram-em mandatos para o governo. 

Alguns parlamentos como o italiano avançam mais. 
Devido à fragmentação partidãria torna-se tão dificil ex~ 
trálr âecisões do plenãrio italiano, que as comissões pas~ 
saram a ter em alguns casos funções diretamente legisla~ 
tivas, quer dizer, há uma delegação legislativa dO$ pie~ 

- nâfióS ãs comissões. 
Acho que este não será o nosso caso. É extremamente 

improvável e talvez indesejável adotarmos o modelo ita~ 
liano, mas, certamente as comissões tlodem exercer um 
duplo papel: formar a opinião pública e reformar a opi~ 
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nião do Governo, independentemente das peças legislati
vas que produzam. 

Na praxe legislativa brasileira uma coisa pela qual te
nho franca ogeriza é o noine Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Como Ministro de Estado, como o Presidente 
do BNDE e em vârias oUtras encarriações, fui Vítima de 
vârias Comissões Parlamentares de InquéritO. O próprio 
nome me é repugnante. 

Inquérito um termo judicial e policialesco. Muitas das 
comissões a que compareci tinham evidentemente o âni-· 
mo de inculpação e não um ânimo de busca de verdade. 
Preferia que essas comissões fossem chamadas CPA -
Comissão Parlamentar de Anâlise, - nem goStaria de 
substituir o ânimo de inquérito pelo ânimo d~ investi
gação. 

Comissão Parlamentar de Inquérito é simplesmente 
uma má tradução do termo saxão inqulry- que signífica 
não inquê:rito, -policial ou judicial, tqas, simplesmente 
análise. O nosso legislativo estâ' viciã:do de uma mania 
judicial. Já há pré--julgamento de culpa na própria consR 
tituição das comissões parlamentares de inquérito. Por 
isso me par~ preferível o termQ. ucomissão parlamentar 
de análise'' visando à busca da verdade sem nenhuma co
notãção judicial. 

Antes de levantar a sessão, gostaria de agradecer aos 
Senadores que aqui me· acolheram tão gentilmente com 
encômios que certamente não mereço. 

Espero que essa acolhida gentil e calorosa continue 
sem abatimento, depois que eu começar a falar, e não 

· sou famoso nem pela ambivalência de posições, nem por 
palavras melífluas. 

Espero que a nossa amizade sobreviva ao debate de
mocrático. 

Amanhã teremos urna reunião às 11 horas para tratarR 
mos do assunto levantado pelo Senador Fernando HenR 
rique Cardoso. 

Muito Obrigado. 

COMISSÃO DE ECONOMiA 

& Reunião, realizada em S de maio de 1983 
- EXTRAORDINÁRIA -

Às onze horas do dia cinco de maio de mil noVecentos 
e oitenta e três, na sala de reuniões da Comi_s_são, Ala Se
.Uador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores Roberto 
Campos. Presidente, Benedito Ferreira; João Castelo, 
Severo Gomes, Affonso Carn.ãrgo. Pedro Simon. José 
Lins. Lomanto Júnior e Fernando Henrique Cardoso, 
reine-se a Comissão de Economia. Deixam de compare
cer, por motivo justificado, os Srs. 'Senadores Luiz Ca
valcante, Jorge Kalume, Albano Franco e José Fragelli. 
Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. 
Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a 
leitura da Ata da reunião anterior. que é dada como 
aprovada. Passa-se à apreciação do único iteril cOnstante 
da pauta, OficiQ, .. S .. Nv 15/83 - Do Sr. Presidente do 
Banco Central do Brasil, solicitando ao Senado Federal, 
em face do que preceitua o art. 42 in.cisos IV e VI da 
Constituição, orientação definitiva a ser observada 
quanto aos critérios estabelecidos pelas Resoluções n' 
62, de 1975 e 93 de 1976, do Senado Federal, bem como 
da Resolução n' 345, de 1975, do Conselho Monetârio 
Nacional. Relator: Senador Fernando Henrique Cardo
so que apresenta parecer que conclui no sentido de ser 
oficiado ao Sr. Presidente do Banco Central do _Brasil, 
comunicando que o entendimento do Senado Federal 
vem sendo o mesmo adotado por aquela autarquia, e 
ainda, que é passivei, interpretando a Resoluçãó nq 
62/75, não considerar os montantes dos empréstimos 
contra[dos com base na Resolução nq 63, do Banco Cen
tral, para fms de cômputo dos limites da dívida interna 
dos Estados e Municípios. Colocado em discussão, a Co
missão sugere a aprovação da primeira parte do parecer,· 
que é acatada pelo Relator, ficando, então, aprovada a 
redação oferecida pelo Sr. Senador Fernando Henrique 
Cardoso, exceto as expressõe~. "e, ainda, que é possíVel, 
interpretando a Resolução nq 62/75, não considerar os 
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montantes do emprêstimos contraídos com base na Re
.so1uçãQ nq 63 do Banco Central, para fins de cômputo 
dos limites da dívida interna dos Estados e Municípios". 
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente determina 
que as notas taquigrâficas tão logo traduzidas sejam 
publicadas em anexo a esta Ata e dâ por encerrados os 
trãbalhos, lavrando. eu, Francisco Guilhenne Thees Ri
beiro, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e 
aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 

ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE ECONOMIA, REALIZADA EM},S-83, 
QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORI
ZADA PELO SR. PRESIDENTE. 

ID.tegra do apanbamfntO- taquigráflco dã reunião 

PREs!DENTE:.ROBERTO CAMPOS 
VICE-PRESIOENTE: SEVERO GOMES 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Declaro 
abertos os trabalhos da Comissão. 

O único item· da agenda é o relativo à solicitação ao 
Senad·o FedCrat, Para que.defm~ os cri~rios a serem o~~ 
servados quando da aplicação das ResoluçõCs n<is 62/75 

. e 93f76, do Senado Federal. 
O Relator é o Senador Fernando Henrique Cardoso, a 

quem concedo_ a palavra. 

RELATOR (Fernando HenfiquC Cardoso) -Como é 
o único item ·da pauta e como· se trata: de uma matéria 
complexa, Vou ler o meu relatório para que todos os Srs. 
Senadores tomem conhecimento e não se vote apressada
mente: 

(Leitura do parecer) 

Da Comissão de Economia, sobre o· OfiCio Q'1 S-
15, de 1983 (o' 552/83- na origem) do Senhor Pre
sidente do Banco Centrai do Brasil, solicitando ao Se
nado FedH'al, ~m r&ce do -que preceitua o art. 42, lnci~ 
sos IV ç VI da Constituição, orientação definitiva a 
ser observada quanto aos critérios es~belecidos pelas 
Resoluções IJ9 62, de 1975 e nq 93, de 1976, do Senado 
Federal, bem conto da Resoluçio ãq -345, de 1975, do 

-. êonseuio Monelúio Nacl.onal". -· 

Relator: Senador Femudo Henrique .Cardoso 

O Senhor Presidente do Banco· Central do Brasil enca
minha ao exame do Senado Federal, pleito fo~~uladO 
pelo Governo do Esta:do de SãO Paulo (telex anexO), vi
sando, por parte daq.Uela Autarquia, o correto posicio
namento cOm referê~~a às garantiãs oferecid!ls pelos Es~ 
-lados e Muiliclpiós às entidades da admiiristração indii'e
ta (empresas de economia mista, fundações, autarquias 
Ctc.). · - - .. 

2. o·parági'afo úitico do art. t• daRe~. n"' 62, de 
.1975, que;:. "dispõe sobre operações de crêdito dos Esta
dos e Municípios e fixa seus limites e condições, estabele
ce no art. 1•,_ parágrafo único quÇ;, ''subordinani-se, tam
bém, ao disposto, nesta Resolução as operações de crédi
to em que sejam· inteiveriiCriteS as entidades autárquicas 
estaduais e municipais". 

3. De outra parte, foi considerada pela mencionada 
Resolução (art. 2 ... § lq) como dívida consolidada, alérD 
d~ ... toda e qualquer obrigação contraída pelos Estados e 
Municípios, em decorrência de financianiento ou em
préstimo, ;;~, .. concissão de quaisquer garantias que repre
sente comproniisso assumido em um exercício para res
gate em exercício subSeqUeriteu. 

4. Assim, após a edição da Res. nt 62. de 1975, o 
Conselho Monetário Nacional, utilizando-se de dispo
sições cOntidas na citada Resolução, nó sentido de dar 
cumprimento às determinações constantes no novo di
ploma legal, estabeleceu quç ... não se incluem como dívi
da consoJidada, para os efeitos -do§ lq do art. 2• da Reso
lução n9 62/75. do Senado Fe?eral, as garantias ofereci
das pelos Estados _ou MunicípiOs às: 

3) suas autarquias; e 
b) demais entidades qu~ demonstrem, a juizo do Ban

ÇQ_ Central do Brasil, efetiv3.S co"ndições para saldar os 
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respectivos compronüssos" (Res. n• 345, de 13-ll-75, 
item III". 

5: As disposições acima se justificam, pois, no pri
meiro caso -prestação, de garantia às autarquias do Es
tado ou do Município -a dívida da Autarquia ou enti
dade da administração indireta jâ está incluida nos limi
tes de endividamento dos Estados ou Municípios perti
nc::ntes. No segundo caso, porque o Ban.co Central exa
mina as propostas de operações de crêdito de órgãos da 
ãdminis_tração indireta dos Estados e Municípios, como 
uma operação n:orffial, de endividamento. Assim, ·a pai-

- tir do orçamento próprio realizado no exercfcio anterior, 
descontadas as -operações de crédito realizadas e corrigi
das monetariamente até à época do exame. com base na 
Res. n"' 62,_ de 1975, são ftxados os parâmetros (montante 
global, crescimento anual, dispêndio anual e responsabi
lidade por título) ou tetoS para os compromissos que a 
entidade. poderia vir a assumir com a operação em exa· 
me. 

6. Segundo as normas para análise de projetas rela-
. clonados com aRes. n9 62, de 1975, ê feito o estudo da 

capa-cidade de pagamento da autarquia, onde sua mar~ 
gem· ~e poupaílç~:f real - recursos para novos investi
mentos -.é comparada Com o dispêndio anual com a 
dívida Cxisteilte e a originada com a operação em exame. 

7. Assim~ tanto a -inargenl para investimentos .com 
recursos próprios com o retoÍ'no do capi:tal irivestido sob 
a forma de rendas provenientes da exploração de conces
são dos serviços são analisados globalmente, para a defi· 
niçãO final do empreendimento. 

S. Como vemos, esse tem Sido o entendimento do 
Banco Ceritral, que vem sendo ~companhado pelo Sena
dei Federal, pois, se asSim não fosse, a administração di~ 
reta seria enormemente prejudicada ao prestar garantias 
às empresas da ·administração indireta, sempre carentes 
de recursOs para atender à demanda constante de novos 
serViços da COmunidade. 

9. Por <?Utro lado, examinando a natureza dos em
.préstimps contratados com amparo na Resolução 63 do 
BACEN, observa-se que tais operações vêm sendo utili
zadas tão-somente para a rolagem das amortizações e · 
custos· da divida externa, independente de sua efetiva 
conversão em moeda corrente no País. Desta maneira os 
recursos via Resolução nq 63 do BACEN não geram, in
felizmente, investimentos produtivos, contribuindo para 
o cumpriffiCnto dos pagamentos da dívida externa do 
Brasil como um todo. Em resumo para os estados e mu
nicípioS·~ os ~préstimos via: Resolução 63 se caracteri
zam como uma operação contábU. 

10. Devemos ainda considerar como fator agravante 
a esta situação a recente- maxidesvalorização do cruzeiro 
em rev-e~ro deste ano. Assim, os Governos dos Estados 
e MunicíPios foram duplanlente penalizados: em primei~ 
ro lugar com o crescimento da sua própria dívida (admi
nistfaçâo direta); em segundo lugar com as garantias e 
avais prestados às suas empresas para contraírem em
préstimos externos. Esta grave situação presente ocorreu 
de ·maneira semelhante Do final de 1979, por ocasião da 
maXidesvalorização do cruzeiro em nível idêntico ao des
te ano. Naquela ocasião o Governo do Estado de São 
Paulo solicitou ao BACEN a exclusão no cômputo da 
dívida .consolidada intérna, as garantias prestadas às 
suas principais e'mpresa:s de economia mista e órgãos da 
administração indireta, em operações de repasse de re
cursos externOs ao amparo da Resolução 63/67, no mon
ta.Dte equivalente. A USS 842,297,087.00. Este pleito foi 
á.tendido através do oficio DEDIP/DIVEM fi, 1.655 de 
maío de 1980. Assim, a partir daquela data em carâter 
excepcional foi autorizada a exclusão pleiteada e desca
racterizada tais operações para efeito de cálculo do mon
tante da dívida do Estado (Item I do artigo 2 da Reso
lução nq 62 de 1975 do Senado Federal). 

11. Esta medida de caráter excepcional para atender 
urgente Situação em 1979, está se fazendo necessária na 
presente conjuntura., Desta forma, se o Senado Federal 
aSsim entender, poderá, como fonte ordenadora, autori
zar o Banco Centfal do Bfasil, para que adote idêntico 
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tratamento em casos da mesma espécie, não consideran
do os montantes (garantias) dos emprêstimos contraídos 
com base na Resolução n9 63, do Banco_ Central, para 
fins de cômputo dos limites da dívida interna dos Esta
dos e Municípios. 

12. Outrossim, consideramos necessária a elevação 
do nível de dispêndio anual com_ a respectiva amorti
zação da dívida consolid;ida dos Estados e Municípios 
(Item III, art. 2<~ daRes. n'i' 62/75), pois, no caso do Esta
do de São Paulo, o limite de 15% (Item III) estã impossi
bilitando totalmente_ a expansão do seu endividamento 
interno, visto que apresenta no item III - dispêndio 
anual-, saldo negativo da ord_em_ de Cr$ 12,7 bilhões já, 
no início do ano, com uma conseqüência im_çdiata_ da úl:. 
tima maxidesvalorização do cruzeiro. - ----

13. Entretanto por ocasião do reexame da Resolução 
n9 62, de 1975, creio ser o momento oportuno para elevar 
esta margem de endividamento dos Estados e Munic.í_-: 
pios. 

14. Como conclusão de nosso parecer, propomos 
_sej_a_ º_fiei~~~ _a~-~_er_t_I:t~~--~~i~ente Qo B<;lllCÇl Çentral <do 
Brasil, comunicando que o-enteRdlrD.Cnto do Senado Fe
deral vem sendo o mesmo adotado por aquela Autarquia 
(Item III da Resolução n"' 345~ de 13 de novembro de 
1975) e, ainda, que é possível, interpretando a Re_~olU_Ç"ãõ 
n<1 62, não considerar os montantes dos empréstimos 
contraídos com .ba._se na_ Resolução n<1 63 do Banco Cen
tral, para fins de cômputo dos limites da dívida interna 
dos Estados e Municípios. 

ESte o--meti parecer~ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto'Campos)- Em dis
cussão o parecer. 

O SR.JOS~ LINS- Peço a palavra, para discutir, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra, para discutir, ao nobre Senador José Uns. 

O SR. JOSI! LINS- Sr. Presidente, esse problema do 
endividamento dos Estados e Municípios, já tem, hoje, 
um duplo enfoque de análise no Senado. Hâ alguns tipos 
de empréstimos qtie são considerados intralimites ~ ou
tros que são considerados .extralimites. Empréstimos 
para os tlUais se faz Uma anãlise circuristanciada das con
dições de endividamento da entidade e empréstimos con
siderados de naturf;!za social, para os quais o Senado pra
ticamente fecha os olhos. Evidentemente essa é uma po
sição_um tanto irracional porque, no fin_al das contas, a 
entidade vai ter que cumprir as suas obrigações contra~ 
toais, qualquer que seja a natureza na qual ou o tipo em 
que a operação foi enquadrada pela resolução. O mo
mento atual é de muita dificqldade, dificuldad~ porque 
quase todos os Estados têm déficits altos, têm problemas 
para conseguir recursos, não só_ para rolar suas dívidas, 
mas até para dar andamento a um mínimo de atividades 
na ãrea Ex.ecuJ,iva. 

Com toda sinceridade, acompanhando a leitura do pa
recer do _nobre Senador Fernando Henrique .Caid9,S,01 

não me convenci de quC essa nossa posição seja jw;U_cjo~ 
sa. Não sei, também, se hâ da parte do Governo .. do Esta
do de São Paulo alguma urgência em que adotemos uma 
posição dessa natureza. Se for o caso, e não tendo o me
nor objetivo de dificultar operações de crêdito do Estado 
de São Paulo, para a solução do seus problemas, eu op
taria por tima decisão um tanto, digamos, acaciana, que 
seria aceitarmos, para o momento, uma indicação dessa 
natureza ao_ Banco Central, mas que_ i!D~diatamente a 
Comissão se desse ao trabalho de re,ana,lisar as Reso
luções n'lS 93/76 e 62/75~ se não me engano, que são do 
próprio Senado Federal. Já no ano passado, por mais de 
uma vez,. mantivemos entendimentos com o Banco Cen
tral, no sentido de faciljtar, de algum modo, a aprovação 
de alguns empréstimos de Estados e Municípios. Não 
vejo porque motivo discriminarmos os empréstimos da 
Resolução n' 63, porque igualmente têm que ser pagos. 
Mas, de qualquer modo, sem querer criar um problema 
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para 6 Estado de São Paulo e jã que o Banco Central jâ 
operou dessa maneira para outros casos, acho que a Co
missãO poderia adotar uma posição de tolerância por al
gun_~-- dias, mas imediatamente analisar o asslifito com 
prOfundidade. 

1:: o meu pensamento, Sr, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Affonso Cámargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente, 
mais Uma vez a importância da reforma tributária, que 
V. Ex' levantou ontem na reunião. É visível e há muito 
tempo que estamos observando e registrando na COmis
-são de Economia, que os Est~dos e principalmente os 
Municípios não têm recursos sUficientes pãrã- poderem 
exercer os seus encargos públicos. Também não quero 
criar nenhum problema aí, porque vejo que é um proble
ma_ de urgên~a_ e de gravidade. Fiquei um pouco em dú
-vida e queria só um pouco inais df: eX.Plici:ição sobre esses 
itens 9 e 13. 

Sr.-Senador-Feroand_o __ Henri_qp_e Ç~_t:çl_qsç,_ n()_i~~!D:_9_, 
isso quer dizer que os empréstimos provenientes da Re
solução n'~' 63, não seriam conside:rad_os m_ais como dívi
da'? 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
Não; itão é bem isso_. Não sedam considerados para fins 
dQs _tetos- ~elath:'o_~ às_ normas do Banco Central. São dívi
das, evíden_temente. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Mas, por que não 
seriam considerados'? 

0-,--SR. RELATOR (Fernando Henrique Ca.I~doso)-
S. uma liberalidade, é um artifiCio, ria vefdãde, que jâ foi 
ado_tado em 1979, por duas razões: primeiro, porque, na 
verdade, -a busci de mais empréstimos Pela Resolução n9 
6_~. tem a ver com a ___ ~'?lagem geral da dívida .. 

O SR. AFONSO CAMARGO -'- Sim, sem dúvida. 

O SR. RELATOR-(FC!nando Henrique C!i!rdoso)
.. , não com os interesses específicos das administrações 
estaduais. 

'O SR. AFFONSO CAMARGO"-' Aliás, sempre de
nunciei issO; porquê OS Estádos não recebetll em dólares, 
recebem em cruzeiros. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
Exatamente. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Quem fica com os 
--dólares_ para pagar a dívida externa é a União. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -
Ex.atamente e, não obstante, esses empréstimos são com
putados para fixar os parâmetros que definem a possibi
lidade de o Estado emitir títulos __ de dív_ida pública. En
tão, para esse fim é que se-cotlSfdera issO.~ Aliás, o Banco 
Çentral já tem feito, a demanda não ê só de SãO Paulo, é 
de vários-Estados, do Rio Grande-do Sul tainbêm. E é o 
que 0 Banco Central_tem feito_ã.qui, sC me peimite-a 
oportunidade. O que o Sr. Senadof José Lins disse rião 
di~ere sub~tanciahnente do que propus, no final, o que 
_propus foi o seguinte: 4 'que nós, cOmo conclUsãO, propO
mos que seja oficiado a,o Presidente do Banco Central, 
comunicando que o entendimento no Senado, é o mesmo 
que vem sendo adotado por aquela autarquia." E aiti.da: 
Hque é possível, interpretando a Resolução_ n"' 62f75, não 
considerar os montantes •. .'~ __ C~mO eles já fizer~m: e~ 
malS de uma oportunidâ.de e não propús, aqui, como 
conclusão, que alterássemos a norma. "Deixei no item 
anterior que, na ocasíão do reex:ame da Resolução n'~' 

62/1975, cremos ser o momento oportuno para elevar 
essa margem de endividamento". Não há uma discor
dânci::t muit9 grand~, porque entendo a circunstância, 
acho que é uma matéria delicada, que vai"rCqUerer um 
posicionamento mais refletidb de nossa parte ... 
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O SR. JOSE. UNS - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
Pois não. 

O SR. JOS~ UNS- O problema da Resolução n'163 
é Que norinalmente é utilizada para contratos de autofi
nanciamentos. Quer dizer, o empréstimo não é feito ao 
Estado, é feíto à empresa ... 

Q SR. :R.ELATOR (Fernando Henrique Cai'doso) -
É isso. 

O SR. JOSt LINS- Mas o Estado tem que dar o seu 
aval e comprometer- recursos, seja do Fundo de Partici
pação dos Estados, dos Municípios ou do TCM, para ga
rantir esSas operações. Mas, de qualquer modo, é um 
aval, no mínimo, e como o aval é também contado como 
divida, P~ra a análise dos limites, não há nenhuma razão 
para que os contratos da Resolução n'~' 63, não sejam 
considerados. Ota, o que se d_â é que estamos num estado 
de coisa e rlãó de'ye ser estancado exatamente no momen
to en1: que SãO Pauio pede uma ajuda. Agorã, eu í'eêô

mendaria à Cómlssã'ó que não só analisasse a situação de 
endividamento dos Estados e Municípios, o que não é 
c!jfí_~i)_, _ _p_~_Nue t~remos a cooperação do Banco Central, 
mas que também -reaO.alisâsSeiDos a Posição dO Senadõ 
com relação à aProVação desses empréstimos. Hâ até 
quem diga que o Senado, constitucionalmente, não pode 
chamar a si o direito de aprovar emprêstimos de Estados 
e Municípios. Nós deveríamos nos limitar à·anâlise dos 
caso_s ~e empréstimos externos, é até um problema -de 
arlâlise da Constituição: De modO- cj_ue, como esse 
problema já v_em sendo debatido hâ muito tempo, se-v. 
Ex• me permite, Sr. Presidente, eu sugeriria que alguma 
anâlise fosse feita pela-Comissão, para se ter\1.m melhor 
entendimento do problema. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Pois não, 
é uma sugestão vâlida. 

Ffâ alguni outro comentário? (Pausa.) 
Para que eu tenha liberdade para comentar o assunto, 

pasSá tia a Presidência ao V ice-Presidente, Senador Seve
ro Gomes. 

-o· sR. PRESIDENTE (Severo Gomes)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto OimPos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, todos 
nós somos obviamente simpáticos a que o Governo de 
São Paulo encontre solução para seus prementes proble
mas financeiros. Mas, temos que ter em vista a criação 
de precedentes e a generalização de normas, o que leva
ria a uma total frustração dos propósitos da Resolução 
n' 62(75. 

Concordaria com o parecer-do nobre Senador Fernan
do Henrique Cardoso~ exce_to no tocante ap item final. 
Na realidade, a sua proposta é dupla. Uma é que se rati
fique a interpretação que o Banco Central até agora vi
nha dando à Resolução n'~62f75, interpretação essa algo 
elástica, porque a Resolução n' 62/75, não prevê ex
-ceções e o Banco Central vinha concedendo excepciona
lidade em determinados casos. O Banco Central ~stâ pe
dindo, a rigor, uma ratificação da sua Resolução n"' 345, 
no seu item 3, que consigna a possibilidade de excepcio
nalidade. Estou plenamente de acordo com a primeira 
parte da proposta do Sr. Senador Fernando Henrique 
cãrdóso, a saber, que o Senado concorde em comunicar 

. ao Presidente do Banc_o Central, que o entendimento do 
Senado Fe~eral ê o mesmo adotado por essa autarquia, 
no tocante ao item·3 da Resolução nl' 345, de 3_de no
Vembro de 1975. Nesse caso, caberia ao Banco Central 
reconhecer a excepcionalidade da situação paulista e isto 
não seria impugnado pelo Senado Federal. 

Quahto à última parte da proposta, que exclui os em
préstimOs da Resolução nl' 63, para fim do cômputo dos 

Jimites da dívida interna aos Estados e Municípios, equi
valeria, a meu vei', a uma" anulação prâtiCã. dos efeitos 
controladores e disciplinadores da Resolução n'~' 62f15. 
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Os empréstimos da Resol!Jção nt 63 do BACEM passa
riam a ser a única forma de endividamento atraente para 
os Estados, quando, a rigor, o que se quer é precisamente 
que os Estados se encaminhem para outras formas de fi
nanciamento. 

Os empréstimos previstos na Resolução n"' 63, são a 
prazo bem mais curto do que aqueles do Banc_o Interna
cional ou do Banco lnteramericano, e com taxas de juros 
mais altas. Mas, os Estados seriam orientados implicita
mente pelo Senado, para buscar esse tipo de acomo
dação financeira, simplesmente para escapar ao cálculo 
dos limites. 

Cabe, também, duvidar de que os empr~timos da Re
.solução n' 63 seja,ní exclusivamente destinados à rolageln 
das drvidas. Talve'L seja essa a situação paulista. Não o é 
no meu Estado. e acredito que também em muitos outros, 
nos quais os empr~timos São destinados a investimentos 
novos e apenas parcialmente à rolagem da dfvida. 

Por esse motivo entendo ,que não se deve generalizar, 
no momento, a exceção dada a São Paulo e acho extre
mamente pertinente a sugestão do Sr. Senador Jos~ Lins, 

·de que se faça uma reavaliação da ResoluQãQ n'i' 62/75. 
Realmente, essa Resolução nt 62/75, é del1).3.síado restri
tiva no tocante aó limite de 15% sobre a rec;eita líquida, 
especificamente para· pagamento de amortizações. En
tendo que esse limite poderia ser um pouco elastecido, 
porque se tornou irreaJista. Mas esse elastecimento deve 
ocorrer no contexto de um exame mais amplo de todo o 
problema de endividamento dos Estados. 

Acredito que daríamos satisfação ao Estado de São 
Paulo, se confirmãssemos a iriterpretação do Banco Cen
tral, que foi a riS: o r, irregUlar. Legitimariamos um trata
mento de excepcionalidade, por parte do banco Central, 
sem, entretanto,,seneralizar, nesse momento, a norma e 
sobretudo sem excluir definitivamente os e"rilprêstimos 
da Resolução n'i' 63, dos limites de endividamento, a fim 
de que os Estado& não exorbitem de suas possibilidades 
financeiras. 

Entendo a situação dos Estados e pretendo advogar 
medidas para a redistribuição de rendas em favor das 
Unidades da Federação. Há dois ou três mecani_smos 
que se pode imediatamente usar, inclusive uma simples 
interpretação correta da legislação sobre o Imposto úni
co de Combustível, que tem sido grosseirãmeri(e violada 
em prejuízo dos Estados. Mas não é este o momentci.de 
fazê-lo. 

Minha opinião é, portanto, filVofáVel à primeira pãrte 
da recomendação do Sr. Senador Ferrta:nQo Henrique 
Cardoso; mas não à segunda parte de sua recomendação. 

O SR. PRESIDENTE (Severo Gomes)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fernando Henriqae Cãrdoso, 
Relator da proposta. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
Queria só lembrar que o pleito do Governo de São Paulo 
de hoje não é diferente do pleito feito em 1979, porque 
aqui tenho o -oficio do Sr. Secretário PasJore, na êpoca, 
em que se tratava precisamente do Seguinte: 

"Reporto-me aos termos dos ofícios" "tais" de 24 de 
março do corrente, para solicitar a concessão dos benefi
cias -da letra b, do item 3, da Resolução n\1 345, do Banco 
Central, visando a exclusão, no cômputo da dívida con
solidada interna do Estado, das garantias prestadas a en
Hdades não autárquicas, no que se refere a operações de 
repasse de recursos externos ao amparo da Resolução n"' 
63, do Banco Central": 

Isso foi concedido. A demanda é a mesma. Concordo 
perfeitamente com o que disse o Sr. Senador José Lirís, e 
com as observações do Sr. Senador Roberto Campos, e 
por isso separei a função normativa do Senado do mo
mento de excepcionalidade. 

Concordo com as observações do Sr. Senador Rob~r
to Campos e estaria prestes a endru;sar a: sugestão de S. 
Ex•, no sentido de uma distribuição mais equitativa da 
renda e talvez o Imposto Único sobre Combustíveis sCja 
um bom mecanismo para compensar os Estad_os das 
agruras pelas guais ,gassam. Concordo tambêm que é 
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preciso ter normas e acho que não se deve fazê-las de 
afogadilho aqui~ acho que o limite de 15% é apertado. 
Portanto, não peço a esta Comissão que coloque o carro 
adiante dos bois, mas quero apenas dizer que, na excep
cionalidade, eu gostaria que houvesse uma expressão no 
nosso oficio ao Banco Central, que desse ao Banco Cen
tral a faculdade de fazer isso, como foi feito erii. 1979. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Com relação à Resa
lu,ção n' 63? 

O SR. RELA 'FOR (Fernando Henrique Cardoso) -
~.-com relaçãO ~ -~esolução n'i' 63 ta~bém. Não quero 
que isso seja automático, isso passa pelo Banco Central, 
há um entendimento, tem que haver um entendimento 
entre o Banco Central e a Secretaria da Fazenda do Esta
do de São Paulo. Mas, imagino que o BanCo Central es
teja pedindo o nosso apoio para uma interpretação num 
sentido mais lato. E, por isso, mencionei a Resolução n• 
63, não com o propósito de derrubar sub-repticiamente a 
ln_slmcã_Q_nt 62. 

O SR. JOS~ LINS - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
Pois-não. 

O SR.-JOS~ LINS - A impressão que tenho ê: que o 
nobre Senador Roberto Campos tem razão. Q_ que se dâ 
é que,_ n'O mfnimo, os Estados estão concedendo garan
-tias para os emprêstimos contraídos por empresas em 
colifratos de antifinanciamentos atravéS-da Resolução n"' 
63. Mas o que acho pior é que, pelo que sei, em alguns 
Estados está havendo uma controvérsia de ordem políti
ca e talvez até algum mandado de segurança, natural
mente por interesse nieramente político porque alguns 
Governadores teriam feito empréstimcis, ou melhor, con
tratos de altos financiamentos com base na Resolução n"' 
63, e o entendimento de alguns políticos é que eles esta~ 
i13IifCXOrbitando das suas próprias atribuições e burlan
do a legislação do Senado. Então, jâ hâ precedentes nos 
Estados_que, talvez, nos colocassem numa situação um 
tailfo difícil. No mínimo, seria interessante que se anali
sasse um pouco essa matéria, talvez até com os dados 
que o Banco Centrai jã dispõe, porque não sei se jã há al
guma denUncia, no Banco Central- não é o Estado de 
V_ Ex•, V. Ex• pode estar tranqüilo quanto a isso- mas, 
estou-seguramente informado de que alguma coisa está 
havendo nesse caso. De modo que acho a sugestão do 
no-bre SenadOr Roberto Campos interessante pelo menos 
p-ãra essa cautela momentânea. 

9 SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Há ainda 
algum Sr~ Senador-que queira usar da palavra? --

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
Insistiria. Sr .. Senãdor Roberto campos, numa solução 
que expressasse-o conjunto desta Comissão, portanto, eu 
cederia a questão de não derrubarmos a Resolução n"' 63, 
numa reso[ução apressada, e pediria que se fizesse uma 
formulação, num ofício ao Banco Central, que desse 
margem ao Banco Central para que ele excluísse os em
préstimos da Resolução n'i' 63, do cômputo da dívida, 
para_ permitír que- o Estado de São Paulo passe por esse 
mOirienfõ de dificuldade. Acho que com uma redação 
bem feita ê possível dar essa latitude e, ao mesmo tempo, 
mostrar que ela é excepcional. 

O SR. PEDRO SIMON- Permite V. Ex' uin aparte? 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)-
Pois não~ -

O SR. PEDRO SIMON- Acho que a primeira su
gestão do Sr. Senador Josê Lins poderia ser a análise da 
nossa decisão, quer dizer, nós aceitaríamos as conclusões 
do Sr. Senador Fernando Henrique Caidoso, mas ao 
mesmo poderíamos dizer qu_e_esta ComiSsão, enl-breVe 

_tempo, haveria de estudar a matéria, para ter uma po
sição definitiVa sobre o_ assunto. 
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O SR. JOS~ UNS - Outras operaç_ões deveriam es
perar o pronunciamento -da Comissão? 
- A minha sugestão seria que aprovássemos a primeira 
parte do parecer e que houvesse um entendimento, diga
mos, a latare, com o Banco Central, para analisar a si
tuação do Estado de São Paulo e procurar uma solução 
porque, se o Banco Central já adotou essa sistemática 
para outros Estados, não vai, agora, depender de uma 
definlção nossa para fazer uma segunda. Nesse caso, 
acho ·que um entendimento com o próprio Banco Cen~ 
trai não .. nos comprometeria. 

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)
Talvez se pudesse mencionar, na parte final; quando 
digo que: · 

.. E ainda que é possível interpretando a Reso
lução n"~ 62, não considerados os montantes •. ," 

"E ainda que é possível interpretar a Resolução 
n"' 62, na linha já adotada quando de demanda se
melhante, em 1979." 

O SR. JOSe. LINS - Quer dizer, autorizar ao Banco 
Central a 5=ontinuar procedendo, como faz atê hoje e 
aguardar instruções. Então, não vamos fazer referência a 
nada. Concede o nosso aval. 

O SR. REL~TOR (Fernando Henrique Cardoso)
O Banco Central, na verdade, não Precisaria ter manda~ 
do para nós este Oficio. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)~ Sr. Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, se me permite um co~ 
mentário, tenho a ímpr"essão de que o simples endosso da 
interpretação elástica e irregular que o Banco Central 
vem dando à Resolução n"~ 62/75 já resolve esse proble
ma, isso porque, a Resolução n"' 345, do Banco Central, 
ao dizer que podem ser excluídas das garantias demais 
entidades que demonstrem, a juízo do Banco Central, 
efetivas condições para saldar os respectivos emprésti
mos, não dis_tingue entre -ás emprestimoS n"' 63, ou qUal
quer outro tipo de endividamento. De o que o Banco 
Central deseja na prática, Seritindo-se culpado por um 
elastéiíO irregUlar, é que endossemos sua interpretação 
de Resolução n'i' 345. Mas, o problema específico levan
tado pelo ilustre Senador me parece resolvido, de vez que 
na Resolução n' 345 não- se menciona qi..ie esse elastédo 
se aplicará unicamente a empréstimos oUtros que a Re
solução n"' 63, e sim a todos os empréstimos, desde que, a 
jl,lízo dO Banco Central, haja efetivas condições para sal
dar os compromissos. Se essas condições inexistem seria 
irresponsabilidade aprová-los. 

Tenho a impressão, e~tão, que, se aprovarmos a pri· 
meira parte de sua proposta, já, automaticamente, esta
ria cobertO o propósito de obter alguma acomodação em 
relação à Resolução n'~ 63. E certamente a proposta do 
Sr. Senado_r José Lins de que reexaminemos toda essa 
questão de limites é uma prOposta importante. -Temos 
que fazê-lo porque vamos ser assediados com inúmeros 
outros pedidos de Estados. 

Há algum outro Sr. Senador que deseja usar da pala
vra'! 

O Sr. Senador Severo Gomes; que também representa 
São Paulo, teni alguma opinião sobre a matéria? 

O _SR,. SEV~RO ÇOMES- Sr. Presidente, o meu 
cuidado é de que, realmente, dependendo da forma 
como decidirmos aqui, que amanhã o Banco Central não 

-~-~ _si!!f'! ~- '-:onta_de_para realizar um procedimento que, 
evideriiemente, decOrre -de circufistâncias, principalmen
te aquelas que vieram da maxidesvalorização, que eStá 
colocando essa questão para todas as administraÇões. 
Quer dizer, o montante da dívida, em cruzei:i-os, aumen
tou 30% da noite para o dia e só temo que algumas limi~ 
tações que venham a ser colocadas, amanhã, dêem, va
mos dizer, ao -Banco _Central uma inibição para isso e 
ainda tenhamos que voltar_ outros dias, aqui, para discu
tir es_sa questão. 
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Tenho a 
impressão de que a única inibição que poderia existir- Se. 
ria a verificação, pelo Banco Central, de que não há con
dições para Satisfazei'' ãOS cciriiproniissOS~ -se Ilós endàs
sarmos a Resolução n9 345, do Conselho Monetârio, não 
haverá nenhuma outra inibição. E talvez_aão fôsse pru
dente levantar o argUmento da maxidesvalorizaçãó, por
que imediatamente surgii'ia u-m coiltra-atgi.úne-ntõ;-a ina~ 
xidesvalorização apenas reconheceu uma inflação pasSa
da; e a inflação passada, como a presente, afeta TS.vora
velmente, as receitas crescetri ... 

O SR. FE;RNANDO HENRIQUE CARDOSO,- E 
os gastos taml;lém na mesma proporção. 

O SR. !'RESIDENTE (Roberto Campos)- O 
problema dos Estados é fazer com que os gastos não 
cresçam na mesma proporção. Então, o saldo líquido se
ria provavalmente melhorado. 

O SR. SEVERO GOMES- Mas no curto prazo isso 
não é factível porqüe-i.úlfa parte considerável dos gastos 
jâ foi comprometida. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Acho 
que hâ argumentos mais existenciais do que este, da ma~ 
xidesvalorização, para justificar ... 

O SR. JOSe. UNS - Sr. Presidente,,é evidente q_u~ há 
sempre o entendimento de que essa maxidesvalorização 
está apenas corrigindo a inflação passada. Mas, é preciso 
lembrar que nos doze meses anteriores a max.idesvalori~ 
zação, a desvalorização foi de 174:.%, quer dizer, muito 
superior a inflação_ interna e além disso nós tivemos a 
maxi e a continuidade das minic;lesvalorizações. Quer di· 
zer, houve un:ta mudança muito grande, quantitativa que 
realmente lança o desiquilíbrio nas contas dos Estados c 
de todos _os devedores ... _ 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)- Esse ar· 
gumento é ponderãvel. SofremOs_ hóje de aceleração 
anor~al das desvalorizações, porque em 1980, como to~ 
dos sabemos, as desvalorizações ficaram amariadas -a 
um teta artificial de 50%~ Nós estamos agOra apenas pa~ 
gando os erros do passado. Isso justifica a ineu ver_ uma 
reconsideração geral do problema da Resolução n9 
62f75 como sugere o Senadot Jos~ Lins. __ Inch.J.sive, tal~ 
VClj, ao invés de se calcular os limites em relação ao ano 
paSsado, se calculasse cm relação ao_ último mês, melhor 
refletindo a dinâmica da receita, ao atualizar:-se ~ receita, 
haveria automaticamente uma certa folga sem de manei· 
ra alguma prejudicar a solvência dos Estaçlos. No mo~ 
menta calcula-se a capacidade de endivida~ento em re
lação a receita pregressa, morta, e não à receita dinâmica 
do corrente. Hâ vârios pOntos que precisam ser revistos. 

.()SR. JOSE: LINS- S_r. Pl'esiçlente, o que temo ainda 
mais é que tratando de u_ma __ ~lução do Senado, não 
caiba a esta comil;;são interpretã~la, com maior ou menor 
elasticidade. De modo que no que p~e o interesse que 
nós todos temos. em_ atender ao problema do Estado de 
São Paulo, eu ainda sugeriria, por uma qucs~ão de pre
caução inclusive pelo nome da própria Corúissão, que 
nós nos limitássemos a aceitar a proposição do Senador 
Roberto Campos, sem prejuízo para a análise imediata 
da questão. Sei qi.tC cite pro5léma vai se repetir, todos os 
Estados estão com dificuldac;ies. Mas, .temo muij.o que a 
própria interpretação pela Comissão, com maior ou me
nor elasticidade das resoluções do Ser;Lado, possam nos 
trazer algum prejuízo, ou melhor, ex.orbite um tanto da 
nossa atribuição. 

Não sei por que a ra·zão os empréstimos da Resolução 
n"' 63 não seriam empréstimos, é algo difícil da se enten· 
der •.. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)_- Mas pa· 
rece que o Senador Fernando Henrique Cardoso jâ reti
rou, não é? Não entendi bem, mas parece que retirou a 
última parte da ... 

O SR. FE;RNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Não ,-hão- retirei, ainda, mas eu tinha pensado o seguin~ 
te: que minha sugestão de compromisso era de que, acei~ 
ta a primeira parte do parecer, que se ofiCiaSse ão Banco 
Central, de uma maneira que se permitisse essa interpre
tação ampla, sem fazer referência expressa à Resoução 
n"' 63 pa·ra evitar essas questões todas, mas reafirmando 
que, na CircuõStância de excepcionalidade, alguma coisa 
que permitísse a solução para a situação de Saõ Paulo, 
sem afetar as normas do Senado. 

O:SR. PRESIDENTE (Roberto Carnpoi)- Alguma 
OfJ_inião so~r.e: esta nova proposta? 

. 0-"Sll.:-'FE;RNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Perdão. E Se era possível, tambêm, camo o Senador José 
Lins sugeri!l, um entendimento direto nosso. com o_ BanM 
c_o Central. ._ 

o· sR. JTISE -DNS ~ sr .. PreSídente, prefiro que se 
analise o problema sobre o ângulo da conversa direta 
com o Banco Central. Se já fizeram um. podem fazer 
mais um. Mas, o nosso compromisso -é que talvez nos 
crie dificuldade depois. Sei que há outros casos semeM 
lhantes e que estão criando problemas poHticos em al
guns Estados e talvez venham, até, aqui para nós termos 
que dar o parecer. Então, prefiro me' resguardar uni pOu
co c sugerir à comissão que adote também essa posição. 

Sugeriria que fosse aprovada a proposta de V. Ex• e 
que um entedimento pessoal, uma análise do problema 
juntõ aõ Banco Central tentasse verificar se o Banco po
deria repetir o que já Tez com o outro, como para o Esta· 
do de Saõ Paulo, sem nos comprometer. Porque se ele in· 
terpretou de um lado, pode interpretar mais de uma vez, 
não vai agravar coisa alguma para ele, mas para nós 
agravaria·. Não sei se V. Ex• entendeu a minha proposta, 
ê a de aprovar a proposição de V. Ex• 

_ O SR. PRESIDENTE (Robertç .CamJ:?_os)- Qual é a 
proposição? 

O SR.~FERNANDO HENRJQUE CA!ID0$0 -.,.-A 
minhS.-prOposição, que aparentemente forimpUgriada 
por motivos processuais ... 

O SR. JOSE: LINS - Não foi vátaôa:. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARROSO - E 
ela todavia, endossava a interpretação dada, aliâs não 
pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário, a Reso
lução 62, envolvia um endosso. V. Ex• levanta um 
problema processualístico de competência. Caberâ_a esta 
Comissão endossar uma i_nterpretação do Conselho Mo~ 
netârio Nacional a uma resoluçãO do Senado? 

O SR. PREsiDENTE (Roberto óimpos) - Esse 
problema processualístíco, confessõ -q~e não saberia 
~so]vê-Io. TalveZ -tCríam~s q~e conSu1tar a· mesa 

O SR. JOSb UNS - Bom, !)este caso, como; diga~ 
mos, não há nenhum protesto da nossa parte, acredito 
que a comissão poderia dar o seu parecer, embora de
pendesse da Comissão de Constituição e- JJ.!.Sti_ça. ~gora, 
uma interpretação geral, inclusive no caso de retirar um 
tipo de empréstimo que evidentemente estâ na átea dos 
empréstimos intralimites, é que eu acho que seria já Uma 
elaticídade muito grande. Mas, no caso da pioposiçã~ de 

-V.- Ex'", aceitaria Perfeitamente do PontO de vista pessoal, 
razoâvel, como a interpretaçãÕ da Comissão. 

O SR. PR.iSIDENTE (Roberto Campos) - AsshU, 
aceitaria com conclusão._ da Comissão a primeira parte 
da conclusão do relatório. 

O SR. JOS:t=. LlNS - Acho que resolve o assunto. E 
acresce que o Banco Central vem dando esta interpre
tação elástfca e o Senado nunca protestou, o que o Sena· 
do faria é ·novamente recOnhecer o provérbio romano qui 
tacit cosentire. 

Junho de 1983. 

O SR. FJ;RNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Bom, tendo em vista os argumentos ex.pendidos e as opi
riiões doS Senadores, acho que aceitaria a aprovação da 
primeira parte do meu parecer, seguido da sugestão que 
tambêm já foi dada pelo Senador José Lins, n·o sentido 
d~ que nós revíssemos t()da a Resolução-62/75 num es
paço bastante breve de tempo porque estes casos vão se 
repetir. E- aceitaria, também, a lembrança do Senador 
José Lins de (j_ue nós conversaríamos com ci Banco Cen
tral a. patere para demonstrar que esta comissão que o 

- Senado não se opõe a que o Banco Central ajude São 
Paulo. 

__ O SR. PRESIDENTE _(Robe_rto Campos) -.Muito 
obrigado Senador Fernando Henrique Cardoso, pelo seu 
ânimo conciliatório. Não havendo outro assunto a tra
tar_,. e esperando que o Secretariado tenha tomado nota 
precisamente do tipo de redação a ser dada, declaro en· 
cerrados os trabalhos da presente Comissão. _ 

Muito obrigado. 
( Levanta~se a reunião às 12 horas e 20 minutos.) 

7• Reunião, realizada em 18 de ma.lo de 1983 

Às nove horas e trinta minutos.do dia dezoito de maio 
de mil novecentos e oitenta e três, na sala de reuniões da 
Çomi_ssão, A._l.a Sen,11_dor 'l'!ilo Çoelho, presentes os. Srs. 
Senadores Roberto C_ampos, Presidente, Severo GÕ_mes_,. 
Vice-Presidente. presidindo eventualmente esta reunião, 
Affonso Camargo, João Cast.elo, José Fragel_li, Benedito 
Canellas, Gabriel Hermes, Marcondes Gadelha, Benedi~ 
to Ferreira e Fernando Henrique Cardoso, reúne~se a 
ComiSsão d.e __ Edãllomia. -Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Srs. Senadores José Uns, Luiz Ca
valcante, Jorge Kalume e Albano Franco. Havendo nú
mero regimental, o Sr. Presidente declara abertos o~ tra~. 
balhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. São apreciadas as seguintes 
matériaS·: Projeto de Lei da Câmara n'~7lf8I ~ Modifi~ 
ca a redação do caput do artigo 79 da Lei 09 4.380, de 21 
,Qe agosto de_l9q4, que institui o Sistema Financeiro para 
aquisição de casa própria. Relator: Senador José Fra
gelli. Com vista para o Sr. Senador Jorge Kalume. Pare
c_er·do Relator_: favorâvel ao projeto. O Sr. Senador Jor
ge Kalume não apresenta Voto em Separado. ColoCado 
em discussão e votação é aprovado por unanimidade o 
parecer do Relator. Mensagem n' 143/82- Do_Sr._Pre
sidente_ da Rep.ública, submetendo à aprovação do Sena~ 
do Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Iguatemi 
(MS), a contratar operação de crédito no valor de CrS 
132.784.000,00. Relator: Senador José Fragelli. Com vis
ta ao Sr. Senador Benedito Canellas. Parecer do Relator: 
contrário ao projeto. O Sr. Senador Bep._edito Canellas 
apresenta V9to em Separado, favorável, concluindo por 
um Projeto de Resolução. Parajustificar seu parecer, o 
Sr. Senador José Fragelli solicita a palavra e expõe à Co· 
missão o seu ponto de vista sobre emprêstimos à Estados 
e MunicípioS~ Segundo S. Ex• esses empréstimos, que na 
oportunidade da concessão podem ser considerados be-
néfico-s, -posteriormente se transformam em malefícios, 
umà vez que a maioria dos Municípios brasi1eiros não 
têm -condições de pagar as suas dívidas. Almt disso, os 
empréstimos internos deveriam ser apreciados pela Co
missão de Finanças c não por este órgão. Para concluir, 
afirma o Sr. Senador José Fragelli que ao elaborar pare-
ceres referentes à empréstimos, leva em consideração. de 
forma relevante, as destinações de recursos. Colocado 
em votação, a Comissão aprova o Voto em-Separado do 
Senador Benedito Canellas, que passa a constituir o pa~ 
recer da Comissão c rejeita o parecer contrário de auto~ 
ria do Sr. Senador José FragelU, que constitui Voto em 
Separado, vencido. Vota vencido o Sr. Senador Affonso 
Camargo. Mensagem n'1 145/83- Do Sr. Presidente da 
República, sUbmetendo à aprovação -do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au~ 
torizada a Prefe:itura Municipal de Jatci (MS), a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 22.829.700,00. 
Relator: Senador José Fragclli. Com vista ao Sr. Sena-
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dor Bénedito Canellas. Parecer do Relator: contrário ao 
projeto. O Sr. Senador Benedito Canellas apresenta 
Voto em Separado, favorável, concluindo por um Proje~ 
to de Resolução. Para discutir, pede a palavra o Sr. Se
nador Marcondes Gadelha, explicando que sua posição 
diante dos empréstimos Solicitados-·pelõs Estados e Mu
nicípios- serã serripre favorável, por Cánsiderar_ que esses 
empréstimos obtidos com recursos_ do F AS são sempre 
bom negócio pã.ra quem os tania~ vez· que os encargos fi
nanceiros deles decorrentes são os mais baixos do merca
do. Concorda com o Sr. Senador Josê FraSelli quanto à 
destinação de recursos. Colocado em votação, a Comis
são aprova o Voto em Separado do Sr. SeÍlador Benedito 
Canellas, que passa a constituir parecer e rejeita o pare
cer contrário_do Relator, que constitui Voto em Separa
do, vencido. Vota vencido a· sr. SemidOr Af"fonsÕ.Ca
margo. Mensagem n"' 150/82 - Do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Seflado Federal, 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au
torizada a Prefeitura Municipal de Rio Verde (MS), a 
contratar operação de c_réd_ito n,o valor de: . Çr_$ 
20.000.000,00. Relator: SenadQr José Fragelli. Com vista 
ao Sr. Senador Benedito Canellas. Parecer do Relator: 
contrário ao projeto. O Sr. Senador Benedito Canellad 
apresenta Voto em Separado, favorável, concluindO por 
um Projeto- de Resolução. Colocado_ em discussão, o Sr. 
Senador Benedito Ferreira faz uso da palavra, tecendo 
comentários sobre o problema dos empréstimOs, con
cluindo que, mesmo que os Prefeitos dos Municípios que 
solicitam empréstimo não apliquem os recursos da for
ma mais satisfatória possível, de qualquer maneira eles 
estarão levando benefício para os municípios, hoje tão 
desgastados_ devido a atual arrecadação tributári_a.. Ain~ 
da em discussão, o Sr. Senador João Castelo lemb_ra à 
Comissão que os empréstimos quando chegam ao Sena
do Federal já estão JJevidamen~e instruídos_e com estudo 
bastante apurado feit~ pelo Banco-Central. Colocado em 
votação, a Comissão aprova o Voto em Separado apre
-sentado pelo Sr. Senador Benedito Cãnellas e rejeita o 
parecer do Rel.ator, que passa a constituir Voto em Sepa
rado, vencido. Vota vencido_o Sr. Senador Affonso Ca
margo. Mensagem n"' 172/82- Do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au
torizada a Prefeitura Municipal de Rio Clai-o_ (SP), a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
31.756.797,64. Relator: SenadorJosé Fragelli. Com vista 
ao Sr. Senador Gabriel Hermes. Parecer do Relator: 
contrârio ao projeto. O Sr. Senador Gabriel Hermes 
apresenta Voto em Separado, favorâvel, concluindo por 
um Projeto de Resolução. COlocado em discussão e vo
tação a Comissão aprova o Voto em Separado apresen
tado pelo Sr. Semidor Gabriel Hermes que passa a cons
tituir o parecer e rejeita o parecer do Relator, constituin
do este Voto em Separado, vencido. Vota vencido o Sr. 
Senador Af[onso Camargo. Mensagem n"' 173/82- Do 
Sr. Presidente_ da República, submetendo à aprovação 
do Senado Feperal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Rio Claro (SP), a contratar operação de crêdito no valor 
de CrS 33.283.700,00. Relator: Senador José Fragelli. 
Com vista ao Sr. Senador Gabriel Hermes. Parecer do 
Relator: c_ontrãrio ao projeto.- O Sr. Senador Gabriel 
Hermes apresenta Voto em Separado, favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução. Colocado em dis
cussão e votação, a Comissão aprova o Voto em Separa
do apresentado pelo Sr. Senador Gabriel Hermes, que 
passa a constituir o parecer e rejeita o parecer do Rela
tor, que constituí Voto em Separado, vencido. Vota ven
cido o Sr. Seriãdor Affcln.SO- Camargo. Mensagem n"' 
184/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Feder~, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autoriZada a Prefeitura 
Municipal de Rio Claro (SP), a contratar operação de 
crêdito no valor de CrS 45.079.012,27. Relator: Senador 
José Fragelli. Com vista ao Sr. Senador Gabriel Hermes. 
Parecer do Relator: contrário ao projeto. O Sr. Senador 

DIÁRIO DO ÇONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Gabriel Hermes apresenta Voto em Separado, favorãvel, 
concluindo por um Projeto de Resolução. Colocado em 
discussão e votação, a Comissão aprova o Voto em Se
parado de autoria do Sr. SeriaôOr Gabriel Hermes e re
jeita o Pare~er do Relator, que constitui Voto em Separa
do, vencido. Vota vencido o Sr. Sénador Affonso Ca
margo. Mensagem n"' 82/83- Do Sr. Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja au
torizado o Governo do Estado de Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 
1.474.772.069,23. Relator: Senador Benedito Canellas, 
que apresenta parecer favorável, concluindo por um Pro
jeto de Resolução. Não há discussão e o parecer é apro
vado por u~animidade. _Mensagem ni 83/83 -...,- Do Sr. 

- Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado_ Feçleral, proposta do Sr. Ministro da F~da. 
para que seja-autorizado o Governo do Estado do Piauí, 
a contratar ·operação de crédito no valor de Cr$ 
45.3.256.608,00. Relator: Senador João Castelo, que 
apresenta parecer favorável, concluindo por apresentar 
um Projeto de ReSolução. COlocado em discussão, o Sr. 
Senador José Fr~gelli manifesta-se contrãrio ao projeto, 
po_r ter restrições qu-anto à destinação dos recursos. Em 
votação, é aprovado o parecer do Relator, com voto ven
c_ido do Sr. s~_nador José Fr?gel~.·São adiadas as seguin
tes matérias: PLC n"' 154/82,_ P.Lc·n9 145/82, MSF n"' 
352(81, MSF ~' 247 (82, MSF n947 (83 e MSF n• 81(83. 
Antes de ser encerrada a reunião, o Sr. Senador Affonso 
Camargo solicita a palavra para registrar o seu desalento 
na questãO relativa ao convite ao Sr. Ministro Hélio Bel
trão, sugerido em reunião passada, uma vez que S. Ex• 
compareceu a_ p.m programa de televisão, justamente 
para abordar o assunto para o qual seria convidado, se a 
Comissão viesse a fazê-lo. Reafirma o Senador que opor
j;l!__namente, voltará a insistir no convite aO Sr. Mínistro. 
Na oportunidade, o Sr. Senador João Castelo esclarece 
que não é contrário ao compãrecirriento do Sr. Ministro 
pe~ante este órgão_ técnico, apenas aguardava a presença 
do Sr. MiniStro do PlanejamentO ao plenário desta Casa, 
para não criar um clima de constrangimento ao Sr. Mi
rliStro Hélio Beltrão. Nada maís haveiiaO--a tratar, o Sr. 
Presidente "agradece a presença de todos e dá por encer- · 
rada a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees 
Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

8' Reunião, realizada em 26 de maio de 1983. 
- EXTRAORDINÁRIA-

Ãs onze horas do dia vinte e seis de maio de mil nove
Ç,entos e oiten~a e três; na sala de ~~P:iões da Comissão 

-Ala Senado~ Nilo Coelho, presefl.tés os Srs. Sen-adore; 
Roberto Campos, Presidente, Lomanto Júnior, Jorge 
Kalume, João Castelo, Pedro Síffion, JOsé FraB:elli, Be
nedito Ferreira e José Lins, reúne-se a CoiiüssãO de Eco
nõ-mía: DeiXam ·ele ~comparecer, por motiVO justificado, 
os SrS. Senadores Luiz Cavalcãilte, Albano FranCO, Se
vero GOmis~eriiarido Henrique CardosO e Afforiso Ca
margo. Havençlo número reg!mental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da 
Ata da reunião anferior, que é dada cõmo aprovada. São 
apreciadas as seguintes matérias: Projeto de Lei dO Sena
don"' 246/?0- Dispõe sobre a obrigatoriedade de cons
rar dos rótulos ou vasilhames de bebidas, de qualquer es
pé_cie, os ingredientes que entram em sua composiçãO. 

-Relator: Senador José Fragelli, que -emite parecer -pela 
aprovação do projeto. Durante a discussão da matéria o 
Sr. Senador Benedito_ Fefl'eira mostra-se contrário ao 
parecer do Relator, destacando que a matéria já está, na 
prática, regulada tanto pelo Ministério da Saúde quanto 
pelo da Agricultura. O Sr. Senador João Castelo tam
bém manifesta-se coritrário ao -parecer -vez que o projélo, 
-segundo S. Ex', é inoporturio e íiiconvenierite à iniciativa 
privada, jâ que os fabricantes de bebida estariam -entre
gando a~ suas fórmulas aos concorrentes, o _que prejudi
caria àqueles que pesquisassem na obtenção de uma 
m~ior -_qUalidade do produto. O Sr. Presidente, momen~ _ 
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taneamente deixa a Presidência, e tece comentãrios, 
acompanhando a posiÇãO dos Srs. Senadores João Cas
tela e Benedito Feçreira, situa-se contrariamente ao pro
jeto, pois sua aprovação traria dificuldades para as pe
quenas e médias empresas, influenciando nos custos, o 
que viria acarretar em um prejuízo para o consumidor, 
conclui o Senador Roberto Campos. Colocado em vo
tação, é rejeitado o parecer do Relator, sendo designado 
Relator do Vencido o Sr. Seriador Benedito Ferreira. 
Projeto de Lei da Câmara: n"' 145/82 ._ Dispõe sobre 
lançamento de detritos industriais em cursos de água. 
Relator: Senador Loman~º Júnior, que apresenta pare
cer favorável, com a emenda n"' 1-CE que oferece. Ini
cialmente, usam da palavra os Srs. Senadores Benedito 
Ferreira e Roberto Campos, que procedendo da forma 
anterior, manifestam-se contrários ao projeto, já que a 
Secretaria do Meio Ambíente- SEMA, tem por objeti
vo a preservação do meio ambiente. Acredita o Sr. Sena
dor Benedito Ferreira que a matéria em estudo não 
acrescenta nada à legislação existente, concordando com 
o Sr. Senador Roberto Campos, quando S. Ex• acha que 
o necessário -é o cumprimento das leis vigentes. Ainda em 
discussão, o Sr. Senador Lomanto Júnior, Relator do 
ptojeto, justifica seu parecei:" concluindo que qualquer 
medida em favor da controle da poluição é benéfica, eSte 
um problema que está se tornando um problema sério 
para o País. Colocado em votação, o parecer é rejeitado, 
sendo designado Relator do Vencido o Sr. Senador Be
nedito Ferreira. Mensagem n' 81/83- Do Sr. Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizado _o Governo do Estado da Bahia, a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 444.689.491,02. 
Relator: Senador Lomanto Júnior, que apresenta pare
cer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Colocado em disG.uasã_a e votação; o parecer é aprovado, 
caril voto vencido do Sr. Senador JQSé Fragelli. A seguir, 
o Sr: Senador João Castelo solicita _à Presidência a apre
ciação do Projeto de Lei da Câmara n"' 62/82 que '"Dis
p-õe sobre segurança para estabelecimentos financei!os, 
estabelece- normas para constituição e funcionamento 
das empresas particulares que exploram serviços de vigi
lância e de transporte de valores, e dá outras providên
cias", do qual é Relator, e que não consta da pauta da 
reunião em razão. do tempo exíguo. O Sr. Presidente co
loca a questão para decisão da Comissão, que concorda 
unanimemente. O parecer proferido pelo Sr. Senador 
João Castelo é favorãvel ao projeto e contrãrio à emenda 
apresentada. Colocada em discussão e votação, o pare
cer do relator é aprovado por todos os Srs. Senadores 
presentes. São adiadas, em virtude da ausência dos Rela
tores, as seguintes matérias: PLC N'i' 108/81, P~ Nt 
255/80, PLS N"' 244/80. Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme 
Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
mensagem nl' 55, de 1983-CN, do Senhor Presidente 
da República,_ submetendo à deliberação do Congres
so Nacional o texto dÕ Decreto-lei n9 2.012, de 25 de 

·- Janeiro de 1983, que "Dá-nov3 redação ao art. 29 da 
- -Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe 

sob~e a correção ã.utomática _dos salários, modifica a 
política salarial, e dá outras providências". 

2• Reunião, realizada em 11 de maio de 1983. 

Aos onze dias do mês de maio do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos, 
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Álvaro Dias, Itamar 
Franco e Deputados Jorge Uequed, Marcelo Cordeiro, 
Luiz Henrique, Aurélio Peres e Floriceno Paixão, reúne
se a Comíssão Mista, incumbida de examinar e Cmitir 
parecer sobre a Mensagem n9 55, de 1983-CN, do Senhor 
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Presidente da República, submetendo à deliberação do 
Congresso Nacion_alo texto dp Decr_eto-lei n' 2.012, de 
_25 de janeiro de 1983, que .. Dá nova redação ao arL 29 
da Lei nY 6.708, de~30 de outubro de 1979, que dispõe 
sobre a correção automática dos salários, modifica a 
política salarial, e dã outras providênicias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlo_s Alberto, Almir Pinto1 Odacii' 
Soares, Virgnio Távora, João Castelo, João _Lobo, José 
Lins, Fernando Henrique Cardoso, Hélio Gueiros e De
putadoS,Jorge Arbage, Nylton Veloso, Josê Lourenço, 
Maçao Tadano, Nilson Gibson e Oswaldo Lima Filho. 

Havendo número regimental são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Jor.Se Uequed, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anteríor, que, logo após, é dada c-omo 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece que apre
sente sessão destina-se à realização de palestras a serem 
proferidas pelos Senhores Joel Alves de Oliveira e Sérgio 
Mendonça, representantes do Departamento lntersindi

.cal de EstatísfiC:ã.-e Estudos Sócio-Econômicos- DIEE
SE, convidando-os a tomar assento à mesa. 

O Senhor Joel Alves de Oliveira analisa vãrias conse
qüências trazidas pelo Decreto-lei nll 2.012 cámo a1~ 
ração à politica salarial; situação das empresas estatais, 
sistemãtica de reajustes salariais e as diferenças na apli
cação da correção dos salârios. 

O Senhor Sérgio Mendonça, durante seu depoimento, 
diz que o supracitado Decreto-lei, reduz, drasticamente 
os percentuais de reajustes dos salãrios para os trabalha
dores, dando um lucro enorme para as empresas brasilei-
ras. 

No período das interpelações-, usam da palavra os Se
nhores Deputado Floriceno Paixão _e Luiz Henrique. 

Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente 
agradece a presença dos Senhores Conferencistas- e ·co
munica que os debates sobre a matéria, nesta Cofiíis,são, 
irão continuar em outras sessões, pois, o objetivo deste 
Orgão Técnico é <:lefender os trabalhadores brasileiros. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena lsnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e 
irã à publicação,jurttameilte com-o apanhamento taqui
grãficO dos debates. 

ANEXO À ATA: DTZ' REUNIÃO DA. COMIS
SÂQ MISTA. INCUMliiDA DE EXAMINAR E 
EMITIR PARECER SOBRE A MENSAGEM N• 
55. DE 1983-CN. DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPVBLICA. ·sUBMETENDO À DELIBE· 
RAÇÂO DO CONGRESSO NACIONAL O TEX· 
TO DO DECRETO-LEI N• 2.012, DE 25 DE JA
NEIRO DE 1983, QUE '"DÃ NOVA REDAÇÂO 
AO ART. 2• DA LEI N• 6.708, DE 30 DE OU· 
TUBRO DE I979. QUE DISPO E SOBRE A COR-_. 
REÇifO AUTOMÃTICA DOS SALÃRIOS, MO
DIFICA A POLITICA SALARIAL. E DÃ OU
TRAS PROYIDI!NCIAS"" •. REALIZADA !f,M 11 
DE MAIO DE I983, ÀS I7 ROMS E 3Q MINU
TOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI
GRÃFICO. CQM .PUBJ.ICAÇÂO DEVIDAMEN
TE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDEN
TE DA COMISSÃO, DEPUTADO JORGE UE· 
QUED. 

O SR. PRES\DENT:g (Jorge Uequed) -_A Corriissão 
Mista que examina o Decreto-lei n<~ 2.012 promoveu co~
vites a algumas entidades do País para um debate interno 
na Comissão sobre esse decreto-lei governamental que 
interessa a todos os brasileiros. 

A primeira entidade que respondeu afirmativam~nte 
ao convite feito pela Comissão for o Departamento ln~ 
tersindical de EstatístiCas e EStudos Sócio-Econômicos, 
O DIEESE, que, fundado em 1953 pelo Movimento Sin
dical do Estado de São Paulo e mantido por cotização de 
entidades sindicais, 516 entidades sindicais, num total de 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

·seis milhões e_ quinhentos mil trabalhadores, é, hoje, alta
mente rem-_esentativo n~ sociedade brasileira. 

Para posiCiOnar o trabalho dõ DIEESE em relação a 
esse deç:reto-lei, a sua direção envia a esta Casa o Din!tOr 
Joel AlYes de Oliveira, a quem convido para _que faça 
parte da Mesa, juntamente com o técnico em ecOnomia, 
do DIEESE, Dr. Sérgio Mendonça, que também convi
do que faça parte da Mesa. 

A Comis_sã.o_recebjm,_ durante esta semana, correspon
dêitcia de Vàríãs câinaras municipaiS de-vereadores e de 
entidades, todas pedindo a derrogação dO: decreto-lei. ~ 
a seguinte a"Cilação: 

- Câiifãfà Municipal de São José dos Campos 
-·câmara- MuniCipal de São José (SC) 
- Câmara Municipal de Regente Feijó 
- Câmara de Vereadores de Joinville (SC) 
- Câmara Municipal de São Luís (MA) 
- Câmara Municipal de Cruzeiro (SP) 

- - -Câmarã- Municipal de Itaquaquecetuba (SP) 
- Câmara MuniCipal de Itatiba 
- Câmai'a Municipal de Roncador (PR) 
__;_, -Cãmará Municipal de Tupã (SP) 

- --::Câmata- Municipal de Cruz Alta (RS) 
- _Câmara_Municipal de Morro Agudo (SP) 
....;.-Câmara Municipal de Uberaba 
-Movimento de União Sindical de Pernambuco 
- Ordem dos Advogados do B_rasil (RS) 

Todos os documentos, que pas~m a fazer parte do 
processo e que são encaminhados ao Sr. Relator, deno
tam uma posição contr~ria-âessas entidades ao decreto
lei. 
P~a iniciar o noSso deb::j.te_ de hoje, passamos a pala

vra ao Diref.or do DIEESE; Joel Alves de Oliveira. 

O SR. JOEL ALVES DE-OLIVEIRA- Em primeiro 
lugãr, gostariã de agradecer, em Dome da Diretoria do 
D-IEESE, ao convHCTórffiulã.do pelo ilustre Deputado, 
pafã. que-aqui comPareCêssemOs e"trouxêssemoS o pOnto-

- de-vista das erÍtidades sindicais a respeito do Decreto-lei 
rl9 2.bl2, no que se refere à part(, ecotiômica. 

Trouxemos um relatório compdsto de 14 páginas, que 
vãmos ler, e que mostra o nosso 'posicionamento frente 
ao Decreto-lei n9 2.012. 

Os aspectos gerais da mudança da atual política sala
rial nós procuramos relatar da seguinte maneira: 

POLITICA SALARIAL E DECRETO LEI 
N' 2.012, DE 25-1-83 

Depoimento do DIEESE à Comissão 
Mista do Congresso Nacional 

I. ASPECTOS GERAIS DA MUDANÇA 
O_ governo federal enviou, para apreciação do Con

gresso Nacional, o qecreto-lei n9 2012, de 25 de janeiro 
de 1983, que altera a sistemátiCa dos reajustes sala_riais. 
Muito se falou sobre os possíveis beneficias que esta alte
ração poderia trazer para os assalariados -- redução no 
nível da inflação e mesmo geração de emprego. Levanta
remps alguns pontos que rebatem esta argumentação. 

1.1. RedUção no Nível da Inflação 
De acordo com o decreto-lei, os reajustes dos salãrios 

passarão a ser menores que anteriormente. Apenas quem 
ganha até 3 salários mínimos terá os seus salãrios reajus
tados pela variação total média do custo de vida (lN PC), 
cãlcUlada pCfo IBGE. Os salários acima de 3 mínimos se
rão reajustados com percentuais do INPC, ou seja, valo
res inferioies ao índice do custo de vida do período. Por
tanto, se os salãrios serão reajustados em _nívei!l inferio
res ao índice do custo de vida, a variação total da folha 
c;ie pagamento das empresas também serã menor que o 
custo de vida. O argumento oficial é que esta variação 
sendo inferiOr ao nível do custo de vida provocará uma 
redução nos índices de custo de vida e inflação. Isto 
ocorreria devido a uma redução nos custos das empre
sas, que poderia levá~las a aumentar seus preços em um 

-ritmo menor. Acontece, porém, que pela lei salarial vi-
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gente até então, a folha salarial também variava abaixo 
do nível do cust.o de vida, sem que isso se refletisse numa 
diminuição do ritmo inflacionário. 

Podemos então notar aquela velha história acãntCCen~ 
do novamente: os salãrios sendo reajustados sem que 
ocorra uma recomposição dó seu poder de compra e a 
inflação e o custo de vida em níveis galopantes, deterio
rando ainda mais os salários. 

1.2. Criação de Emprego 
As autoridades afirmam que uma diminuiÇãO na folha 

de pagamentos poderia levar as empresas a contratarem 
mais mã:o-d~obra. Com a sistemática aô.terioi'-de-reajus· 
tes jã ocoriia uma variação da massa de salãrios írifC:rior 
ao custo de vida. O jornal "Gazeta Mercantil", }9 de de
zembro de 1982, confirma essa ~firmação e prossegue di
zendo que. ••simulações feitas por asseSsores do Ministro . 
do Trabalho revelaram que a política salarial do governo 
deve estar reduzindo a folha global de pagamentos do 
país em algo próximo a 3%". No m,esmo dia, a. "Gazeta 
Mercantil" veiculou outra notícia effi que o próprio Mi
nistro Murilo Macedo admite que a massa dos salãrios 
pagos no país diminuiu nos últimos 3 anos. Entretanto, 
isso não s__e refletiu no aumento das oportunidades de 
emprego. O Salãrio Mínimo desde maio de 1981 passou 
a ser reajustado sem o acréscimo de 10% sobre o INPC. 
Apesar de tudo isso, ao invés do nível de emprego au
mentar, houve uma redução acentuada dos postos de 
trabalfio disponíveis, aumentando ainda mais o desem
prego. 

Segundo dados do Serviço Nacional de Emprego -
SINE, do Ministério_do Trabalho, em 1981 a população 
economicamente atívil tinha, à sua disposição, menos 
postos de trabalho do que os existentes ein 1977, tanto 
na atiVidade industrial quanto na construção civil. 

1.3. O FMI e a Política Salarial 
Muito se tem falado a respeito de uma relação entre a 

ida do Brasil ao Fundo Monetãrio Internacional e a mu
dança na ·sistemática dos reajustes salariais.~ muito difí
cil afirmar qual seria exatamente esta relação. 

Já durante o ano de 1981 alguns segmentos do empre
sariado b,rasileiro se colocavam francamente favoráveis a 
alterações na fórmula de reajuste salarial. Tal debate 
prosseguiu durante todo o ano de l982. Houve, no en
tanto, um acirramento da discussão quando da ida ao 
FMI, em novembro, que veio a desaguar no Decreto-lei 
n'il 2.012, de janeiro de 1983. 

Fazem parte do receituário do FMI, aos países que a 
- --ele C!! Correm, polítiCas que vísam reduzir os índices infla

cionârios. Segundo a oriçntação teórica do FMI, uma 
das maneiras de se conseguir a redução da inflação seria 
ã. âe os salãrios serem reajustados abaixo do nível do cus
to de vida. 

Os ex-Ministros Roberto Cam(5os e Mário Henrique 
Simonsen chegaram, porém a afirmar que a altera-ção na 
sistemática de reajuste foi apenas uma sugestão do FMI, 
e não uma imposiÇão, cabendo às autoridades brasileiras 
um posicionamento. Ê interessante obsc:ryar que, segun
do artigo publicado nojorna! "Folha de SãQ Paulo", de 
27-1-83, quando a Argentina recorreu ao Fundo Mone
tário Internacional, ~."carta de intenções" previa que os 
salários teriam um aumento real de 5%. 

Existe também um relatórío_ do Banco Mundial- en
tidade do sistema financeiro internacional ligada ao FMI 
-feito em 1982, que afirma textualmente que a política 
salarial brasileira que então vigorava não era inflacio
nãria. 

1.4. Situaçio daS Empresas Estatais 
Durante os do_is últimos anos, o gove.rno estimulou as 

suas empresas a tomarem empréstimos em dólares, sem 
necessidade do ponto de vista das empresas. Estes em
préstimÕs propiCiaram a ·entrada de dólares no país, que 
seriam utiliza"dos para resolver problemas imediatos liga
dos à dívida exte~na e ao balanço de pagamentos. Estas 
empresas se encontraram, portanto, bastante endivida
das. -
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2. O QUE SIGNIFICA, NA PRÁTICA, A ALTE
RAÇÃO DA POLITICA SALARIAL 

Antes de se iniciar esta pãrte do trabalho, algumas ex
plicações elementares tomam-se necessárias para facili
tar o raciocínio e evitãr mãl entendidos. Inicialmente, 
çleve-se atentar para o sigtlificãdo das expressõey~ "110% 
do INPC". "100% do INPC':. "95% do IN:PC':. "80% do 
INPC" f(. ~·so% do INPC", que serão utilizadas com fre
qUência nesta parte. Tomando-se por base o INPC defi
nido para os reajustes em 1' de março de 83 (4i,8%), es
tas expressões sigriificain o seguinte: 

TABELA I - Significado das Porcentagens sobre 
o INPC de Março de 1983 = 41,8% 

Porcentagens 
sobreoiNPC 

110%do!NPC 
100%do!NPC 
95%do!NPC 
80%do1NPC 
50%do!NPC 

lndice de 
-reajuste equivalente 

45,98% 
41,80% 
39,71% 
33,44% 
20,90% 

Como visto~ qüã.Odo uma faixa salarial recebe mais do 
que 100% do INPC, Sigõifica que ela estã obtendo um 
ganho com relação ao aumento do custo de vida. Assim 
é que, para uma variação do INPCde41,8%, se uma fai
xa é corrigida em 110% do INPC ela obtém um ganho 
em relação ao custo de vida medido pelo INPC. 

Quando se fala que uma faiXa salarial recebe 100% do 
INPC, isto significa que ela está sendo corrigida exata

. mente pelo valor do INPC, que neste caso é de 41,8%. 
Assim, um reajUste-de 100% do INPC não implica nem 
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em ganho, nem em perda com relação ao custo de vida 
medid_o pelo INPC. _ _ 

Qualquer porcentagem do INPC inferior a 100% deste 
índice aplicada a uma faixa salarial significa que estafai
xa está sendo prejudicada, ·obtendo uma correção infe
rior ao aumento do custo de vida do semestre anterior, o 
que lhe ocasiona queda do poder aquisitiVO. Assim, a fãi= 
xa que obtém, por exemplo, 50% do INPC está tendo 
urna _correção igual à metade do aumento do custo de 
Vida do_ semestre anterior. 

'!)ma vez prestados estes esclarecimentos, ret<?m_emos 
a diScuSsã() do significado da: alter3çâo d-a polítiCa sala
rial. 

2.1. A sistemática de reajustes de novembrode79 aja-

ne~~:~sT:ção salarial que vigorou de novembro de 1979 
até janeiro de 1983 (Lefn9 6.708/79 alterada pela Le~ n9 

6.886/80) estipulava que a correção dos salãri~?S fosse 
feita de acordo com o lndice Nacional de Preços ao Con-

-----sumidor- INPC-:- observado um cp.téríõ Pelo qual as 
parcelas inferiores dos salãriO.s obtinham_ie8.jüStêli inaio
res, reajustes estes que decresciam para as parcelas sala
rfais -supeaores. Assim, a parcela dos-Sifáiios sifuadi ria 
faixa inferior a 3 salãrios mínimos (SM) obtinha um rea
jUf>te de 110% do INPC do semestre anterior à data do 
reajuste. A parcela entre 3 e 10 SM obtinha um reajuste 
de 100% do INPC; a parcela entre 10 e lYSM, 80% do 
INPC; aparcela entre 15 e20SM, 50% do INPC;-ea par
cela do s~alãrio que ultrapassasse os 20 SM Dão teria rea
juste automático, dependendo de negociação com os pa-
trões.- ---

Esta sistemática de reajuste obedecia ao método cu
mulativo, ou método d~ 4"cascata", para evitar que, após 
um reajuste, um salário que fosse superior a outro se tor
nasse menor que aquele. Para tanto, após a correção 
pelo índice correspondente à faixa, havia uma parcela 
fixa em cruzeiros a ser somada ao novo salário, calcula-
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da para cada faixa, exceto para a faixa inferior a 3 SM. 
Por este método, todos os salãrios, independentemen

te_ de _seu valor beneficiavam-se,_ em maior op menor 
grau, do adicional de 10% sobre o INPC. Também em 
deCorrência desta legiSlação, todos os salários inferiores 
a 11,5 SM recebiam reajustes superiores ao INPC do se
mestre anterior, sempre que o trabalhador se mantivesse 
no mesmo emprego nos seis meses anteriores a cada rea
juste (*). Os salârios superiores a 11,5 SM recebiam rea
juSteS inferiores ao INPC, sofrendo, assim, uma perda 
no seu poder aquisitivo a cada reajustç. 

O reSultado da aplicaçãO desta sistemãtica anterior ao 
decreto-lei era o de quê, na ausência de rotatividade da· 
~ão-de-obra, os salârios tendiam, depois de muitos rea
justes, a se igualar num valor igual a 11,5 SM. Como é 
sabido, a rotatividade da mão~de-obra trabalhava coti
nuamente contra esta tendência, não deixando que ela se 
verificasse. 

2.2 O Decreto-Lei e a Alteração na Política Salarial 
A alteração da política salarial pelo--Decreto--Lei O-' 

2.012, de 25 de janeiro de 1983, consistiu na retirada dfl 
adicional de 10% sobre o INPC para a correção da par
cela dos salãrio_s inferioi- a 3 salãrios mínimos e na 
criação de duas faixas mtermediãriaS: a primeira entre 3 
e 7 s:M:, que passa a receber reajuste de apenas 95% do 
I:NPC; e a segunda, entre 7 e 15 SM, que passa a sçr rea
justada em 80% d_o INPC. A faixa entre 15 e 20 SM co"n-_ 
tinua com correÇão de 50% do INPC; ~ a faiXa superior a 

__ 20 SM continUa sem gualquer correçã.O automãtica. ~l 
demonstração numérica à seguir, vei'-Se-ã que estãs alte
rações prejudicaram todos os assalariados, do mCnor·ao 
mais alto salãrio. 

2.3 Diferenças na AplicaçiÓ da Correção dOJio SaláriOs 
Tomando-se Como exemplo a correção'salàrial a'ser 

efetuada em 19 de março de 198T-(INPC •;.,. 41,8%}, é1.-. 
seguinte a alteraçã'? 'introduzida pelp Decn;.to-Jei: 

TABELA II- Correçio dos Salários em Março de 83 pelos 2 Critérios INPC = 41,8% 

PORCENTAGEM DE REAJUSTE PARCELA EM Cr$ A SOMAR 
FAIXAS SALARIAIS 

Antes do Decreto Depois do Decreto Antes do Decreto Depois do Decreto 

Atê3SM 45,98% 41,80% 
(lfO% do INPC) (100% do INPC) 

De3a7SM 4!,80% 39,71% 2.955,43 1.477,71 
(100% do INPC) (95% do INPC) 

De7a IOSM 41,80% 33,44% 2.955,43 ~ 11.821,71 
(100% do INPC) (80% do INPC) 

De lO a 15SM - 33,44% 33,44% 22,658,28 11.821,71 
(80% do INPC) (80% do INPC) 

De 15 a20SM 20,90% 20,90% 66.Q89,68 56.153,12 
(50% do INPC) (50% do INPC) 

Acima de 20 SM 165.503,92 154.667,36 

Como se va, a alteração prejudica todas a~ faixas sala~ 
riais, reduzindo os percentuais -de reajuste c.om base no 
INPC das faixas inferioreS ã 10 SM e os valor~ em cru
zeiros a somar para as faixas superiores a 10 SM. Por is
so mesmo as faixas acima de 10 SM, cujos percentuais 
d; reajuste com base no INPC -permaneceram inaltera
dos, também perdem com a alteração. A redução do va
lor fixo a somar é exatamente o efeito da eliminaÇão dos 

_ 1 O% sobre o. INPC para a correção da faixa inferior a 3 : do--INPc, tendo um reajuste de apenas 39,71% (= 95% do 
INPC). A faixa entre 7 e 15 SM perde 20% do INPC, ten
-do um reajuSte de aPenas 33.44% (9 80% do INPC). 

SM e da inclusão das fixas in~mediãrias. 
Com a eliminação do adicional de 10% sobre o INPC, 

a faixa-infenoi--a 3 SM passa a ter um feajustede apenas 
41,8%, equivalente ao próprio INPC (91()()% cfo INPC). 

A faiXa de salário compreendida entre 3 __ e 10 SM foi 
subdividida pelo decreto-lei numa faixa entre 3 e 7 SM e 
o_u_tra__en_t,_re 7 e 15 SM. A faixa entre 3 e 7 SM perde 5% 

(*) - Isto é de fâci\ demonstraç!o matemática; que nlo cabe neste _texto. 
Simplesmente para se visualizar, os 10% ªcima do INPC que um sa
\ârio iguata'li,S SM recc:bia a mais na 1' faixa.(até 3 SM)eramoom· 
pensados pela perda de 20% do INPC na p:iim:la que superava a faixa 

de IOSM. 
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A faixa entre 15 e 20 SM pefmanece com- o mesmO
percentual que tinha antes do decreto (50% do INPC, o 
que equivale a 20,9% de reajuste), sofrendo assim, ape
nas ®m a redução da quantia fixa a soma: r. A faixa âci
ma de 29 SM permanece sem nenhum reajuste aUtomáti
co, ficando na dependência de negociação _cOm os pa
trões. Sofre também redução no valor fixo: 

Concluindo, o resultado da aplicação do decreto-lei 
acaba com a tendência dos salãriõs caminharem para um 
valor igual a 11,5 SM, empurrando-os par3: um novo 
ponto muito inferior: 3 SM. Isto porque todos os sa-

lârios acima de 3 SM passam a ter reajustes inferiores ao 
custo de vida medido pelo INPC, perdendo- poder aquiSi
tivo. Ao meSmo tempo, eliffiina-se a tendência de cresci
mento dos_salârios mais baixos: quem reCebe menos de 3 
SM tem apenas corrigido o valor de_ sCus salârios. Outro 
aspecto relevante ê_ que as perdas são cumulativas, iSto é, 
repetem-se de forma ampliada a cada. reajuste, ("') 

Para que estas perdas possam ser melhor visual~adas, 
apresenta-se a seguir uma tabela, com a correção de_al
guns salárioS em marÇO; ublizando-se os dois critêrios: 

TABELA III- Reajustes Salariais em março de 1983 INPC = 41,8% 

Salário Salário Pérda Mensal Perda Mensal 
Salário ValoremCrS Reajustado Reajustado em em 

Antes do Decreto pelo Decreto Cr$ % 

1SM 23.568;00 34.404,57 
2SM 47.136,00 68.809,13 
3SM 70.704,00 103.21_3,70 
4SM 94.272,00 136.633,13 
5SM Il7.840,00 170:052,55 
6SM 141.408,00 _203.471,97 
7SM 164.976,00 236.981,40 
8SM 188.544,00 270.310,82 
9SM 212.1I2,00 303.730,25 

IOSM 235.680,00 337.149,67 
Acima de 10 SM 

Com efeito, a tabela mostra que todos os salârios saem 
perdCndo com o decreto-lei, em proporções diferentes, 
com relação à política salarial anterior. 

Quem perde mais com a alteração são os assalariado§ 
que recebem de 8 a 1 O SM e, em seguida, os que r~ bem 
menos de 3 SM. O trabalhador que recebe I SM perde 
Crs 985,15 por mês, o que equivale a 2,86% de seu sa
lârio. O trabalhador que recebe 10 SM perde CrS 
10.836,57 por mês, o que equivale a 3,21% de seu salârio. 

33.419,42 985,15 2,86 
66.838,85 L970,28- 2,86 

100.25_8-,27 2.955,43 2,86 
133.185,12 3.448,01 2,52 
166.III,97 3.940,58 2,32 
199.038,83 4.433,14 - 2,18 
231.965,68 4.925,72 -2,08 
263.414,82 6.896,00 2,55 
294.863,96 8.886,29 2,92 
326.3!3,10 10.836,57 3,21 

10.836,51 

A conclusão a que se chega ê a de que, comparada 
com a polftica Salarial em vigor atê janeiro /83, a alte
ração provocada pelo decreto lei prejudica mais os assa
lariados de menor remuneração, que recebem atê 10 SM, 
especialmente aqueles que recebem de 8 a 10 SM e os que 
recebem menos de 3 SM. 

Entretando, a política salarial que vigora atê janeiro 
de 1983, como visto, já trazia prejuízos COnsideráveis aos 
trabalhadores de mais altos salârios, impingindo-lhes 
reajustes sempre inferiores ao INPC o que signifiCa que, 
somando-se os (d) efeitos da presente alteração C9m os 
(d) efeitos da politica s-alaiial anterior, quanto maior for 
o salário, maior a queda do poder aquisitiVOS.-Cada rea
juste. 

Para quem recebe acima de 10 SM, a perda mensal se
rã sempre a mesma (Cr$ I 0.836,57), diminuído, porém, a 
percentagem que este valor representa, quanto maior for 
o salãrio. Assim, um trabalhador que recebe, por exem
plo, 30 SM sofrerá uma perda mensal de CrS 10.836,57, 
que representa apenas 1,53% do salârio: 

A tabela a seguir demonstra este resultado da polftíca 
__ salarial. 

T ADE LA IV - A Política do Decreto-Lei e as Perdas em Relação ao Custo de Vida 
Medido pelo INPC de Março/1983 = 41,8% 

Salários Corrigidos Salários Corrigidos Perdas em Relação 
Salários pelo INPC Integral Segundo o Decreo-Lei ao Custo de Vida (INPC) 

3SM 100.258,27 100.258,27 0;!1'1% 
4SM 133.677,70 133.185,12 0,37% 
6SM 200.516,54 199.038,83 0,74% 
9SM 300.774,82 294.863,96 0,97% 

12SM 401.033,09 389.2]1,38 2,95% 
15SM 501.291,36 4!!3.558,80 3,54% 
18SM 601.549,63 569.039,94 5,40% 
20SM 668.388,48 626.027,36 6,34% 
30SM 1.002.582, 72 861.707,36 14,05% -
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Com efeito. até 3 SM nãO hã oerdas (nem ganhos com 
relação ao custo de vida medido pelo INPC. A partir de 
3 SM as perdas_ se iniciam _e aumentam na medida em 
que aumenta o valor dos salãríos, Assim, um trabalha
dor que recebe_ 4 _SM perde CrS 492,58 __ (0,37%) pelo 
decreto-lei, se comparado com o que receberia a seu sa
láriO acompanhasse o lN PC. Esta perda vai aumentando 
para os salários mais altos. Quem recebe 30 -SM perde 
140_875,36 pelo decreto-lei, ou seja perde 14,05% de seu 
salário para o custo de vida. 

Obviamente uma perda maior para um salârio alto 
pode não ter um significado tão dramático para o orça
mento familiar como uma perda menor para um traba
lhador de menor saláriO~ 

2.4. Quanto Maior o Custo de Vida, Maior a Perda 
Por fim, cabe ressaltar que as perdas decorrentes da 

operação promovida pelo decreto-lei são tanto maiores 
quanto maior for o INPC, ou seja, o cus_to de vida dos 6 
meses anteriores ao reajuste. 

A tabela a seguir mostra como as perdas aumentaram 
_ quando se comparam as perdas ocorridas em 1 ~ de feve

reiro de 83 ·_êJNPC = 36,3%) e as oc_oirldas em l' de 
março de 83. (INPC = 41,8%), em ambos os casos 

- utilizando-se o critério definido pelo decreto-lei. 

TABELA V - Perdas Percentuais Conforme o 
Valor do INPC 

Salários 

Até 3SM 
Até SSM 
Até 7SM 
Até JOSM 
Até ISSM 
Até20SM 
Até30SM 

Perda Mensal em Porcentagem 

-FeVereirO 
INPC~36,3% 

2,59% 
2,09% 
1,88% 
2,91% 
1,98% 
1,53% 
1,11% 

M~rço 
INPC~41,8% 

2,86% 
2,32% 
2,08% 
3,21% 
2,19% 
1,70% 
1,25% 

-A conclusão a que se chega é a de que, com a alteração 
da política salarial decretada recentemente, quanto 
maior for a elevação do custo de vida e, conseqUente
mente, o valor do INPC, maior será a perda a cada rea
juste. 

1:: a conclusão que o Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Sócio-Económicos chegou e traz 
aqui para esta Comissão. Estou à disposição dos Srs. 
para quaisquer esclarecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge,.Uequed)- Para o deba· 
te estã inscrito, em primeiro lugar, o Deputado Florice
no Paixão, a quem transmito a palavra. 

O SR.. FLOR.ICENO PAIXÃO- Sr. Presidente, emi· 
nentes COlegas, acabamos de ouvir a leitura de um traba
lho profundo, com dados cabais e irretorquíveis, produ
zido pela equipe do DIEESE. 

Quero parabenizar a equipe por ter trazido esse doeu~ 
mentci que ilustra bf:m, em verdade, o que está a passar 
junto ao assalariado brasileiro. ~mais grave até do que 
se pensa o_ achatamento assalariai, ele estâ marcado aqui 
pOr dados it·retorquíveis, como eu disse: Não- tiVe dificUI~ 
dades em absorver todas essas comparações, mas, ao 

(t") ~importante notar que em 1979, quando da introduçã;-da politica. sala· 
ria( que vigorou at~ rc«ntemente,. o Governo argumClltOU que os rca• 
justes inferiores para quem ganhava acima de t 1,5 SM eram utilizados 
para possibilitar os n:ajustcs acima do custo de vida de quem ganhava 
abaixo destc_valor e que o 8iStema promovia, assim, uma distribuiç3o de 
renda (na verdade era uma redlstrlbulçio de salários e nlo de renda), 
.Com a presente altcraç3o ampliou-se a margem dos que estão tendo 
seus salários confiscados c ao mesmo tempo eli:mlnou-se a faixa dos que 

estavam SCildO beneficiados com aumClltos acima do INPC. 
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longo da leitura de V. S•, verifiquei, na pagina dois eti'ês-;--
que V. S•, quando se ·refere à questão- da Carta de In~ 
tenções da Argentina para com o Fundo Monetário In
ternacional, a previsão de que o salário teriã urri.aumen-
to real de 5%. V. S• inclusive menciona o fato de que 95 
ex-Ministros Roberto Campos e Mário Simonsen chega
ram a afirmar que a alteração na sistemática de reajuste 
foi apenas uma sugestão do FMI e não uma imposi"ção, 
.cabendo às autoridades brasileiras um posicionamento. 
,., Então,-indago-se V. S• conhece- eu tenho a imprc;s-_ 
são que poucos Parla~entares o conhecem- o t_exto da_ 
Carta de Intenções assinada pelo Brasil com o Fundo 
Monetário Internacional? Essa é a rilinha primeira inda
gação. 

Sr. Presidente, para uma questão de ordem. Gostaria 
de saber do Professor se ele, na medida em que fossem 
formuladas as perguntas, ii'ia respoildendo-as, ou so-
mente no final da exposição? 

Essa é-uina questãO milito impOrtiliifep-aranós desta 
Comissão, porque são elementos, são infor-mações que 
nós precisamos receber para podermos defender a tese de 
que este Decreto-1~. além de ser manifestadamente in
constitucional, ele ~ também injusto, desumano e impie
doso para com o trabalhador bra-sileiro. EntãQ, eu gosta
ria que o nosso prezado Professor roSse--respondendo à 
medida que eu fosse fazerido as perguntas. 

O SR:. PRESIDENTE (Jorge Uequed) - Nobre De
putado Floriceno Paixão, o depoente afirma que reSpon
de uma a uma as questões que V. EX• forrriular. 

O SR. FLORICENO PAIXAO - Muito obrigado. 

O SR. JOEL ALVES DE OLIVEIRA- Permita-me 
um esclarecimento, ilustre DeputadQ? Antes de respon
der a pergunta formulada, queria dar um esclarecimento 
a respeito do DIEESE. O DIEESE é t):ma entid~de ~ao
tida pelas entidades sindicais e dirigida também pelas en
tidades sindicais. Ela é composta por uma Diretoria Téc
nica e uma Diretoria de DirigenteS Sindicais. Eu sou um 
Dirigente Sindical. O jlustre Deputado referiu-se a mim, 
me chamando de professor, mas não sou profeSsor, sou 
presidente de um sindicato _ de trabalhadore~, sou 
Secretârio-Geral do DIEESE. 

O SR. FLORIC]j)'IO PAIXÃO -Mas está dandq 
uma aula aos Parlamentares. 

O SR. JOEL ALVES DE OLIVEIRA- O meu com· 
panheiro ao-lado é um economista, o Dr. Sérgio Men
donça, que poderá responder as questões técnicas. Com 
relação ao problema _da Carta d_~ Intenções do FMI, nós 
estamos na mesma situação dos Senhores. O que nós co
nhecemos é o que nos trazem__ os noticiários, e eles,_ nos 
trouxeram essa afirmativa. Com relação à Argentina, o 
que foi publicado, temos documentação jomalfstica a 
respeito, é que a carta de intenções continha uma suges~ 
tão de que os salários fossem elevados em 5%, m_~s des
conhecemos a profundidade desse documento. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO- V. Ex• me permite 
uma observ_â.ção rápída? Nós tomamos por base essa ob
servação? peiC? .que (!. imprensa publicou. Em julho de 
1982, o Ministro Óe1fim N etto disse textualmente: .. Não 
haverá mudança na poljtica monetária, não hav~rã mu
dança na política fiscal,' não haverá mudança na Política 
:;alarial, não haverá qualquer mudança". Isso - repilo 
- em julho de 1982. Em novembro, mais precisamente 
I O de novembro do mesmO ano, ano passado, o Ministro 
Delfim Netto foi aos Estados Un_i_dQs, quando se apre
;entou pela primeira vez o pi'oblema de liqUidez da dívi
da externa a curto prazo. Nesta ocasiã.o vi~ram a públi
co, pela primeira vez, os indícios de que o Brasil recorre-
ria ao FMI. Naquela época, o Ministro Delfim Netto 
desmentiu que o Brasil fosse recorrer ao FMI, que a ro
lagem da divida estava perfeitã; qUe não havia proble
.mas de pagamentos a curto praz_o, etc., etc. Mas ele disse 
à revista News Week dos Estados Unidos .. que a política 

-salarial deveria ser mudada no próx~mo ano", que é 
1983, e, ele_disse_no auditório, quando os oUvintes eram 
os credores internacionais do Brasil e- os técnicos do 
Fundo_ Monetário Internacional._ Na Carta que o_ Brasil 
articulou ao Fu,ndo, hã basicamente três compromis:s:os. 
Está claro, está preciso, está mais do que. e~pressa: pri
rii.eiro, reduzir as importações - apresenta até um pro
grama de chegar a 6 bilhões de dólares no exercício; o se_
gundo, de reduzir os gastos do Govemo,_reduzindo in
vestimentos e enxugando as dívidas das estatais; terceiro, 
Cri basicamente~ retirar o adicional de 10% sobre o_ 
INPC, sob a tese de que era uma politica inflacionária e 
que era contraditório manter uma politica salarial acima 
do INPC,- quando estava em decréscimo o Produto In
terno Bruto. Então, concofdando com ·o nobre colega 
Deputado Floriceno Paixão, realmente, essa ã.sSertiva-
nos parece d~a -ser reexaminada, porque houve real
mente uma vinculação, não sei nem se ãó FMI, mas aos 
credores do -Brasil. Os credores do Brasil exigirarri essa 
~rien~~ção da política salarial. 

Prezado Professor, para mim V. s• é piofCssOr, Porque 
·eStá ministrando verdadeiras aulas aqui para nós. Quero 
declarar que o plenãrio dessa Comissão e5tã vazio por
que 9S_ colegas estão em out_ras reuniõés Cm coniissões 
téctlicas, e o Congresso está--reunido:· - . -

Também quero lQuvar V. S• por ter trazido o seu pro
nunciamento por escrito, e talvez fosse·o _caso de não ha
ver necessidade de vir aqui, porque nele está tudo o que 
nós precisamos. Neste documento_se encontra pratica
mente tudo aquilo que nós estávamos procurando, da
dos reais, cabais, como disse, para demonstrar ao Pie-

- nário e portanto à NaÇão; através do nosso- pronuncia
mento, o que está em verdade acontecendo com o pobre 
assalariado brasileiro. Mas hã mais uma pergunta, Sr. 
ProfesSor. Aqui ria jtisiificação do Decreto-lei, no item 
15, díi o seguinte: JustificaÇão do Sr. Presidente daRe
púhiícã;- ''Cabe _adUZir? aínda; que a presente proposta 
assegura para 70% dos trabalhadores brasileiros a -cor
reçao-- plena "dos "salários", quer dízer, o -negócio Citá 
bom! Para'quem tem até três salários míninlos estã bom, 
está certo, quando não é verdade. São- dados irieaiS que 
ãridarri-por a-i; pãrtiaõS ina1S 3.fnda do MinistériO do Tra
balho. Então aqui diz: .. Para uma parcela expressiva da 
mão-de-obra, a que prircebe eiltre quatro a sete saláriOs 
mínimos, a- correção de 0,95%''. Preservando-se, com is
to, o poder de Compra de cerca de 90% d_a força d~ traba
'iho. V. S' aCre.d.ita- nisso? 

__ ~O-SR. _ _ _-:-Nós, como dirigente sindi~al. 
poderrlos desrrlentiiD.ã. prática. Este realmente é Um falso 
argumênto. A realidade é outra. Hoje, o subemprego em 
nosso País é uma constante e em cada rua, em cada es
qUina, ein .-cada lar: Não tenho, no momento, dados que 
mo~ra o número de ti-a6alhadores que vivem em subem
prego, mas sei perfeitamente que 90% dos trabalhadores 
não sefão de forma nenhuma beneficiados Por esSa pré
viSão otimista do Governo. Eu ainda permitiria até uma 
indagação, deiitre as questões levantadas pelo Governo. 
Na sua exposição de motivos, basicamente nós entende
mos que há duas, uma que fala da elevação do nfvel de 
emprego, e outra que fala da diminuição da inflação e, 
conseqUentemente, da dimifllliçã-o do custo de vida. 

Perguntamos, se me permite, aos quatro cantos do 
Pais: a partlf dC fevereiro? quantos mil erilpregos foram 
gerados? Os dados que nós temos demonstram que o de
semprego aumentou; os dados que nós temos demons· 
tram qUe a inflação aumentou; que o custo de vida se ele
vou. Então, onde estão os benefícios trazidos por esse 
Decreto Lei 2J}12? Não acreditamos, ilustre J?eputado. 

O SR. FLORICENO PAIXÃO - Muito obrigado 
pela resposta. 

Quero também mais uma vez dizer a V. S• que não 
leve daqui uma imagem negativa da Comissão, porque 
está sendo gravada a palestra e, como já disse, pratica
mente tudo o que queríamos se contêm neste documen
to. 
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Quero lQuvar o s·r.- Presidente pm ter tioo a lembrança 
de_CO!}vidar a equipe d(! DJEESE, para nos melhor escla
recer. -Milito -obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Uequed)- Concedo a 
piilâvrã ão nobre DePutado Luiz Henrique. 

(J SR. LUlZ HENRIQUE- Sr. Presidente, Srs. De
putados, nobre confenmcista: 

Lembramos profundamente a Pouca audiência a esta 
Palestra, seja pelo grande prestígio que o DIEESE des
fruta no nieiO dos Srs. Corigressistas, seja pela tratiscen
dentalidade deste assunto que, me parece, é um dos mais 
importantes da vida nacional no momento, porque mexe 
com o bolso de 40 milhões de brasileiros. Por isso, aCres
ceiitamos também as O.osSaS escusas, 'porque gostaríamos 
de -ver-esta cOmissão- repleta, e gostarfamos de ver, prin~ 
cipalmente aqui-, o Sr. Relator da Cpmissão, que "tem se 
arvorado tanto _em percorrer t:Ste Pais e não precisllriã 
nem gastar dinheiro do Governo, dinheiro do povo, di
nheiro dos tributos - bastaria que viesse à ComissãO 
para ouvii eSta aula que o DIEESE nos dá, através de V. 
S• 

Hâ trÇs_ dados__ que gostariã de s;;tber se realmente eles 
jã foram dimensionados pelo DIEESE e se teríamos uma 
segunda confirmação .d~les, a fun de acrescentá-los como 
instrumento -de defesã. na_rejeição do decreto. 

O primeiro dado resulta de uma declaração do enl.pre-
sârio Walter Mazilli, Vice-Presidente da FIESP. S. S• 
disse que o Decreto-lei vai retirar do bolso do trabalha
dor, neste ano, 500 milhões de cruzeiros. Então, a per
gunta seria se o DIEESE poderia confirmar esses dados, 
se há condições de se dimensionar em cruzeiros, jã que se 
pode fazê-lo- em faixaS, o prejuízô dos-trabalhadores? 

A segunda pergunta é a seguinte: a FIESP "mandou 
reãHzai um· estudo por economistas da USP, segundo fui 
iilfo!iriado, qUe -cõncluii-am qUe o problema da rotativi
dade. o problema d3 recessão, o problema do desempre
go, o problema da inflação estávam diretamente associa
dos à elevação das taxas de juros e nãO teriam cotrelação 
com a política ·sa1arial implantada a partir de novembro· 
de 1979. E esse estudo tambf!m conçluiu que a relação do 
cuSto financéiro para o salário -estava no proporção de 1 
para 7, ou seja, que bastaria a taxa de juros deçrescer 1% 
para se poder dar um acréscimo real de salârio de 7%. 

E o· terceiro dado que me chegou às mãos, e d_o qual 
tomei conhecimento numa palestra do Gujlhtrrme, em 
São Paulo, foi o de que de novembro de 1979 para janei
rO de 1983, quando adveio o decrefo, teria havido uma 
redução real do salárío -dos trabalhadores, na ordem de 
19%. 

As Perguntas que eu faria se há condições de dimen
sionar e confinnar essas assertivas? 

O SR. JOEL ALVES DE OLIVEIRA-Gostariaque 
o ec_onomista, Dr. SérgiO, respondesse essas perguntas de 
carãter técnico, feito pelo ilustre Deputado, para que pu-
dêssemos satisfazê-lo. · 

O SR. SeRGIO MENDONÇA - Nobre Deputado, 
com relação a sua primeira indagação, sobre a afirmação 
do empresârio Nildo Mazilli, o que dispomos de dados 
no DIEESE é de que em nenhum momento desde a im
plantação da Lei 6.708, a partir de novembro de 1979, 
existiam pendências significativas de aumento real da fo
lha de pagamento das empresas. Ou seja; mesmo com 
aqueles 10% acima do INPC, a compensação, ou seja, re
tirada dos percentuais do lN PC, para os salários mais al
tos somados à rotatividade, faziam com que as (olhas _de 
pagamento das empresas na média crescessem abaixo do 
INPC. Com a implantação do Decreto n~ 2.012, quere
duz ainda mais drasticamente os percentuais de reajuste, 
não temos dúvida de que a transferência do dia para a 
noite, ou seja, do dia 3 t de janeiro para o dia primeiro de 
fevereiro, do que seria pago de salários para os trabalha
dores e que vai para luCro para as empresas é enorme. 
Agora, infelizmente, o DIEESE não dispõe desses dados 
agregados. Quer dizer, no conjunto das empresas brasi
leiras: É possível fazer no DIE_E_SE alguns estudos sobre 
algumas categorias- acredito que as principais catego
rias de trabalhadores no País. Mas, neste momento, ain-
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da não dispomos desses dados. Significaria dizer, então, 
que o dado é, digamos assim, fruto de um exercício 
apriorístico. Não hã nada científico que chegue a esses 
500 milhões. 

O que poderia adiantar, é o que V. Ex.! já sabe, que 
neste País algumas informações não estão disponíveis 
para todos. Acredito que a FIESP possua algumas indi
cações. Agora, a afirmação de 500 milhões de cruzeiros, 
acredito que seja meramente uma estimativa. AcrC:dito 
que não hã nada de mUito real que possa comprovar esse 
número. 

Com relação a sua segunda indagação, _sobre a afir
mação- da FIESP, de fato, novamente, a--partir de no
vembro de 1979, depois da implantação da política sala
rial, a rotatividade caiu. O GovernO afirm-á taxativamen
te que a rotatividade cresceu e, portanto, a política sala
rial seria responsável por esse crescimento. Não é verda
de. Os dados que dispomos mostram que a rotatividade 
caiu. 

Voltando a exposição anterior, se a folha de pagamen
to real está crescendo menos que o INPC, como que essa 
taxa pode pressionar a inflação? Como? Além de que os 
preços das empresas sobem diariamente, mensalmerite, 
enquanto o salário sobe semestralmente. Nesse docu
mento não estâ nem contemplado a perda que o assala
riado sofre ao longo dos seis meses em qiJe o salârio per
manece constante. Se adicióil.aimos· isSO, os riúmei-oS Se
rão um absurdo. A perda do percentual será absurda. 

O SR. LUIZ HENRIQUE ...... E essa correlação do 
custo financeiro do salário? · 

O SR. SflRGJO MENDONÇA- Sem dúvida. Quer 
dizer, a própria FIESP quando da tentativa de modifi
cação da lei, que ocorreu por volta do ano de_l981, ela 
mesma mostra que uma dedução no percentual de juros 
insignificante proporcionaria uma pOssibilidade de au
mento, a título de produtividade para os trabalhadores 
muito maior. As taxas de juros são hoje o principal custo 
das empresas e não o aumento de salário. -

O SR. LUIZ HENRIQUE - Outra pergunta é com 
relação a esse dado. O dado que tem sido lançado é de 
que a redução salarial foi da ordem de 19%, de no
vembro de 1979 a 25 de janeiro de 1983. Vocês falam 
aqui em perda de 3% na folha bruta nacional. Não 8 isso? 

O SR. SERGIO MENDONÇA - Essa afirmação ~ 
feita atê pelo Ministério do Trabalho, essa afirmação de 
que houve. uma queda de 3% 

O SR. LUIZ HENRIQUE- Mas af não chegaria a 
19%. 

O SR. SERGIO MENDONÇA -O que eu gostaria 
de acrescentar aqui é exatamente o que- disse anterior
mente; a perda, ela é uma perda mensal. De modo que 
para o trabalhador, o sofrimento dele é mensal, não ê 
uma coisa que se perde, vamos dizer, ufn INPC de40% e 
após 6 meses ele recebe os 40%. Esses 40% simplesmente 
repõe o poder aquisitivo. O que ele perdeu ao longo des
ses 6 meses nunca mais ele vai ter. Quer dizer, â possibili
dade de comprar menos bens de serviços ao longo desses 
6 meses não ê recuperado. As estimativas que temos em 
relação a uma perda salarial nessa lógica que cOloquei 
anteriormente, são sempre em volta desse número, 19%, 
20%, em relação a um semestre. O que agraVa ainda a 
perda salarial desse tipo ê a rotatividade._ Quando se estâ 
trabalhando com esses dados estâ trabalhando a nível 
agregado. Então a rotatividade agrava enormemente 
esse tipo de perda para o conjunto dos trabalhadores. 

O SR. JORGE UEQUED- Nós que:famos, antes de 
agradecer a presença dos representantes do DIEESE, es~ 
tabelecer uma pergunta para saber se o DI ESSE jâ tem 
algum trabalho nesse sentido. 

Pela exposição de motivos do decreto~ lei, nota-se cla
ramente de que o Governo· quer- dirriii1Uii' eis salários 
para facilitar os exportadores a colocação das nóssas 
mercadorias ·no mercado_ internacional. Aliâs, é O item 
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primeiro do decreto-lei: " Considerando a necessidade 
de assegurar a indústria brasileira condições de competi
vidade que se lhe permitam sustentar esforços de expor· 
tação condizentes com os objetivos eStabelecidos para o 
reequilíbrio das contas externas. O objetivo segundo do 
Governo ê atingir no mesmo decreto-lei trabalhadores e 
aposentados. Porque os aposentados já começaram a so
frer um· impacto do decreto-lei, porque eles são atingidos 
diretamente no aumento das faixas e na diminuição do 
percentual do INPC. Então veja o representante do 
DIESSE de que o Governo jâ defendeu os interesses do_ 
rombo da Previdência Social com_ esse decreto-lei. Os 
aposentadOs já perdem hoje uma verdadeira fOrtuna em 
torno de 500 bilhões de cruzeiros com a s_onegação de 
câlculos feitos pelo Ministério da Previdência Social, e 
pas~ a perder mais agora com a diminuição dos per
centuais que têm sobre o INPC. A minha pergunta sere
fere se o DIEESE já possui algum trabalho técnico, no 
sentido da verificação da perda dos aposentados com a 
aplicação desse decreto-lei. Pois no item quartO da expo
sição de motivos, o Governo diz: .. Considerando que a 
diferençã entre a composição da massa salarial das con~ 
tribuição e dos beneficiários da Previdência Social vem 
acarretando sensível descompasso entre o que ê arreca
dado e o que ê pago a título de beneficio, exigido deSsa 
forma recursos adicionais do tesouro para a necessária 
cobertura. 

Os aposentados brasileiros que atê três salarios míni
mos tinham 110% do INPC, passam a ter apenas 100%. 
E a minha pergunta ê se o DIESSE já possui algum tra
balho de pesquisa nesse sentido. 

~O SR. SÉRGIO MéNDONÇA- Ilustre Deputado, 
não temos ainda um trabalho técnico que demonstre essa 
perda. ~ evidente que deverá ser feito, dada a importân~ 
cia do tema, não há dúvida. Só gostaria de col()car _aqui 
nessa Comissão, que essa fórmula mostrada recentemen
te pelos jornais, de cálculo do reajuste dos proventos dos 
aposentados, ê re:almente absurda, parece uma piada. 
Eles usarem um salário míniin.O anterior para o
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cálculo 
das novas aposentadorias._ Em relação ao nosso traba
lho, quer dizer, ao que foi posto nesse trabalho, essa sis
temática de re1\.iuste só vem agra_var tudo o que está pos
to aqui. O fato de se- utiliza"r uin salário mínimo abaixo, 
quer dizer, o anterior, agrava todas essas condições que 
estão postas nesse trabalho. 

O SR. JORGE UEQUED- Exatamente. O prejuízo 
calcu1ado de 80 atê agora dos aposentados brasileiros, é 
na ordem de 500 bilhões de cruzeiros, que isso serviu 
para cobrir os rombos da Previdência Social, sonegando, 
quer dizer, o Governo _agindo _como bodequeiro desones
to, roubando no ~derno,- na hora de fazer a conta. 

O SR. SÉRGIO MENDONÇA - Acredito que os 
números atê passou_ desse cãlculo, porque o rombo da 
Previdência Social ê um número astronômico. Mas não 
há- dúvida, a situação dos aposentados é tão ruim ou pior 
do que dos assalariados que estão perplanecendo no em
prego. 

O SR. JORGE UEQUED - Queria então_ agradecer 
a presença dos representantes do DIESSE. do Direior -
Joel Alves de Oliveira e do Economista Dr. Sérgio Men
donça, a essa Comissão técnica que pretende exiuninar o 
decreto-lei e, conforme determina a Constituição, o Con~ 
gresso Nacional não pode alterar, nem emendar, nem re
mem;lar, nem corrigir o- decreto-lei. Só pode aprovar ou 
rejeifãr. Todas as propostas que se tem ouvido aí de al
guns setores do Governo e de hom~s ligados ao GoVer
no de que o Governo quer alterar o decreto, nã-o passam 
de inverdades e de mistificação diante da opinião públi
ca. O decreto-lei só pode ser aprovado ou rejeitado~ Não 
há outra possibilidade cogressual, apesar de nós termos 
.vontade de mudar essa Constituição, somos o_brigados a 
obedeçê-la. E a determinação de que o_decreto não pode 
ser alterado é peremptória. Quando algum Senador do 
Governo ou algum Deputado diz que o Governo quer 
negociar o decreto, na verdade quer dizer o seguinte; o 
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Go-verno quer que passe por decurso de prazo para de
pois conversar sobre a sua alteração. E nós como consi
deramos que o Congresso Nacional não é Casa para 
brincadeiras, e entendemos que o Congresso tem que re
jeitar ou aprovar, que os Deputados e Senadores têm que 
assumir ou compromissos com o povo ou compromissos 
com o Governo. E quem tem compromissos com o povo 
evidentemente vai derrotar o decreto-lei, e quem estiver 
submisso ao· Governo evidentemente vai atender as exi
gências do Fundo Monetário Internacional e vai tentar 
fazer o decreto passar por decurso de prazo. Mas não há 
nenhuma forma regimental ou legal de retirar o decreto, 
de negociar o decreto, de alterar o decreto, de modificar 
o decreto, de corrigir o decreto, de trocar o decre~. Só 
há duas possibilidades, dentro da Constituição e do Re
gimento Interno; aprovar ou rejeitar. 

Os n-ossos agradecimentos ao DIEESE pelo trabalho 
que tem feito e esperamos continuar nessa Comissão um 
debate sobre essa matéria, para trazer à Nação a verda~ 
deira posição daqueles que defendem os trabalhadores 
brasileiros. Muito obrigado pela presença. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examlaar e emitir parecer sobre as 
Propostas de Emenda à Constltuiçio nts 05, 06 e 08, 
de 1983, que "dispõe 90bre a eleiçio dlreta para Pre
sidente e Vlce-Presidente da República; revoga o pa
nigrafo único do art. 148 da Coostitufçio Federal e 
estabelece o sistema proporcional para a eleição da 
totali4a~ dos membros da Câmara d~ Deputados e 
das ~bléias Legislativas." · 

2' Reunião, realizada em 2S de maio de 1983~ 

Aos vinte e Cilloo dias do mês de maio do ano de mil 
novecentos e oitenta e três., às dez horas e trinta minutos, 
na Sala da Comissão de Fínariças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores José Lins, Oãbriel Her
mes, Lourival Baptista, Itamar Franco, affonso Camar
go, Pedro Símon, José Fragelli e Deputados Edison Lo
bão, Rondon Pacheco, Emani Sãtyro, Dante de Olivei
ra, FiâviO Bierrenbach, Domingos Leonelli, Francisco 
Amaral, Ibsen Pinheiro e Bocayuva Cunha, reúne-se a 
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
examinar e emitir parecer sobre as Propostas de Emenda 
à Constituição n9s 05, 06e 08 de 1983, que ••oispõe sobre 
a eleição direta para Presidente e V ice-Presidente daRe
pública;- revoga o parãgrafo único do art: 148 da Consti
tuição Federal e estabelece o sistema proporciOnal para a 
eleição direta dos Membros da Câmara dos Deputados e 
das Assembléias Legislativas". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlos Alberto, Claudionor Roriz, 
Jorge Kalume, Raimundo Parente e Deputados Sarney 
Filho e Guida Moesch. 

Comparecem, aiilda, _os Senhores Senadores Amaral 
Peixoto, Lomanto Júnior, Virgílio Távora,- Marcondes 
Gadelha, Álvaro Dias, Benedito Ferreira, Murilo Bada
ró, Octávio CardosO, Alfredo Campos e Deputados Rô:.. 
mula Gaivão, Márcio Braga, Nilson Gibson, Wall Fer
raz, Matheus. Schmidt, Aldo Arantes, Jacques D'Or
nellas, Leorne Belém, Pimenta da Veiga, Elquisson Soa
res e Salvador Julianelli. 

Havendo número regimental, são abertos os tr"abalhos 
pelo Senhor Presidente, SenadOr Itamar Franco, ciue so
licita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata--da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece que apre
sente sessão destina-se à realização de palestra a ser pro
ferida pelo Senhor Ministro de Estado das Minhas e 
Energia, Doutor César Cais de Oliveira, convidando-o a 
tomar assento à Mesa. 

Durante sua exploração, o Sr. César Cais defende a 
possibilidade de reeleição dos Executivos. Fala, também, 
sobre a necessidade de fortalecimento, principalmente, 
na atual criSe econômica, da autoridade do Presidente da 
República. 
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No perfodo das interpelações, usam da palavra os Se
nhores Senadores Pedro Simon, Lomanto Júnior, 
Gabriel Hermes, e Deputados Flávio Bierrenbach, Aldo 
Arantes, Matheus Schmidt, Edison Lobão, Dante de 
Oliveira, Domingos Leonelli e Iranildo Pereira. 

Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente 
agradece a presença do Senhor Ministro Cêsar Cais, en
fatizando a maneira democrática-de seu comparecimento 
a este Órgão, expondo sua tese e a d_c;batendo com bri
lhantismo. 

Nada mais havendo o tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comissão, lavrei -a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
irá à publicação, juntamente com o -ap-anhamênto ta(iui
gráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA COMIS
SÃO MISTA DO CONGRESSO N4C/ONAL,/N
CUMB/DA DE EXAMINAR E EMITIR PARE
CER SOBRE AS PROPOSTAS !)E EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N•s 5, 6 e SeDE /9Q3, QUE 
"D!SPOE SOBRE A ELEIÇÃO D/RETA PÂRA 
PRESIDENTE E V/CE-PRESIDENTE DA RE
PIJBLICA; REVOGA O PARJGRAFO IJN!CO 
DO-ART. /4Q DA CONSTI1'UIÇÃ O FEDERAL E 
ESTABELECE O SISTEMA PROPORCIONAL 
PARA A ELEIÇÃO DA TOTAUDADE DOS 
MEMBROS DA CÂMARA ])OS. DEPUTADOS E 
DAS ASSEMBLtlAS LEGISLATIVAS", REAU
ZADA EM 25 DE MAIO DE /9Q3, ÀS lO HORAS 
E 30 MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMEN
TO TAQU/GRAFICO, COM PUBUCAÇÃO DE
VIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR_ 
PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR ITA
MAR FRANCO. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Havendo 
número legal, declaro abertos nossos trabalhos. 

Gostaria, inicialmente, de realçar a gentileza e a pres
teza com que o Sr, Ministro Çêsar Cais atendeu ao con
vite da Comissão Mista, para debater c-onosco o proble
ma da eleição presidencial. S. Ex', atendendo ao convite 
da Comissão Mista, honra com a sua presença a nossa 
Comissão e demonstra, no nosso entendimento, o seu 
apreço para com o Congresso Nacional. 

O Sr. Ministro César _Çals far_â~jilicialmente, uma ex
posição e, em seguida, permitirâ·ú-debate e perguntas 
dos Srs. Deputados e dos Srs. Senadores. 

Com a palavra, então, o Sr. Ministro César Cais. 

O SR. CMAR CALS - Meus prezados companhei
ros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 
meus companheiros do Congresso, meus prezados com
panheiros Senador Itamar F_ran_ço e_Deputado Ernani 
Satyro, minhas Sras. e Srs. da imprensa: 

Tive a honra de receber em meu Gabinete a visita dos 
Senadores Itamar Franco e Gabriel_ Hermes, que me 
convidaram para vir a esta Comiss_ãQMista., p.:ira escla
recer uma entrevista que tinha dado, não como Ministro 
de Estado, sobre o Projeto de Emenda Constitucional do 
Sr. Deputado José Camargo, que prevê a reelegibilidade, 
por um mandato, de todos os cargos executivos- Pre
feitos, Governadores, Presidente da República e Vice
Presidente. da República. Esclareci, em particular, o Sr. 
Senador Itama.r Franco, que esta era uma posição não ~e 
um Ministro de Estado mas de um Senador que, embora 
licenciado mas ele faz; constantemente política - é um 
político militante no seu Estado e em todo o País. Tenho 
tradição política. Sou filho de um_ político, meu pai foi 
Deputado Estadual por vârias legislaturas no Estado do 
Cearã, foi Prefeito da Capital e tenho um filho poliiico, 
Deputado Federal e, hoje, Prefeito de Fortaleza. De 
modo que deixo muito claro que, aqui, falo_ não como 
membro do Governo, do Executivo, mas como Senador, 
muito a vontade, junto aos seus compa~heiros do Coo~ 
gresso Nacional. 

Aliâs, não tem sido outra a minha postura em todas as 
minhas entrevistas. Em todas as entrevistas que eu tenho 
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dado, coloco, exatamente, a posição de político, que 
pode e deve opinar sobre as situações políticas nacionais. 
Gostaria de dizer que, desde quando fui Governador do 
Esta'do do Ceará., sempre entendi ser conveniente uma 
posibilidade de reeleição dos Executivos. Entendo que o 
povo tem o direito de julgar os seus administradores pela 
administração que fazem. Os administradores- e eu fui 
Governador- normalmente, ou buscam esse julgamen
to, através de terceiros, ou através de outro cargo e não 
através da própria reeleição. Sempre entendi e tive as di:. 
ficuldades de um Governador que sabe que o poderpolí~ 
tico se nutre de uma perspectiva de poder. :to Gov_ema-_ 
dor que se nutre da perspectiva de ser Senador na legis
lação atual, na Constituição atual, mas tem uma conti
nuidade polítiCa que pode, portanto, continuar defen
de!J.dO as suas teses, continuar interpretando os anseios 
dós seus liderados ou de um- outro milndato como Depu
tado Federal ou Deputado Estadual. O Executivo, quan
do ele transmite ci,ue a sua .carreira política se encerra 
com o seu mandato, é claro, isto é fato concreto, há o 
declínio do poder, principalmente no ellCaminhamento 
daquelas proposições que ele pode entender que inter
preta o anseio, Mesmo assim, há uma divisão de poder 
- sempre entendi isto. 

De modo que, após- a eleição, venho falando, com 
várias pesSoas; SObre a necessidade de fortalecimento, 
principaJmente na crise económica em que vivemos, da 
autoridade do Presidente da República, em termos não 
só políticos, mas para toda uma negociação internacio-_ 
n-at que se teria de desempenhar ou de realizar não só na
quele momento, mas ao_longo de toda uma ultrapassa
gem da crise. 

O;mhecendo _a Emenda do nobre Deputado Josê C a
margo, entendi que ela deveria ser apoiada por uma ex
ptessâo legítima do Congresso Nacional e falei sobre 
esta Emenda com liderança de vários Partidos e com Li
deranças do meu Partido, o PDS. f: claro, teria sido mui
to mais cómodo que este apoio público à Emend_a_José 
Camargo fosse feita Pof um tfder pOlítico sem as ·reSpOn
sabilidades que tenho na área económica e na âreil que 
me estâ entregue. Mas, talvez por conhecer em mais de
talhes a crise económica, verifiquei" que não se- pOdia eS
perar· mais e que era necessârío uma demonstração 
pública de apoio à Emenda José Camargo. 

Eu entendo que esta Emenda não é tima proposta de 
GOverno, não ê proposta de nenhum Partido- se fosse 
de Governo, ela $eria articulada por aqueles Ministros 
de Estados que interpretam o pensamento do Governo, e 
posso interpi""eiar o pensamento do Governo na âte~J de 
MinaS-e Cnêrgia mas não na ãr"ea política. Não serido 

· uma prOPosta-de G-Overno, nãO =sendo a proposta de um 
Partido - porque pertenço aos quadros do PDS - mas 
não foi aPreSentada -nem pelo Presidente do PDS e nem 
pelos seus Líderes: os Líderes do_ PDS da Câmara e do 
Senado. Não sendo uma proposta ne.m do Governo e 
nem de Partido e necessitando, claro, de dois terços do 
Congresso Nacional para ser aprovada, espero que, hoje, 
se consiga um terço_da Câmara dos Deputados, se não ti
ver sido conseguido ontem, hoje se consiga um terço e, 
depois, ela passará a ser apresentada aos Srs_. Senadores. 
Já se iniciou, agora, iun trabalho mais direto no Senado 
para solicitar o apoiainento à Emenda, não significando 
s_o]icita.r o comprometimento com o mérito da Emenda. 
Mas, ela abre uma ocasião para um pacto político dife
rente em que, atê aqui, tem se colocado os pontos de vis
ta do Governo e da Oposição. Não sendo uma proposta 
de Gove~no ;-rleiii de um Partido, ela seria objeto de 
uma livre negociação entre os.vârios Partidos. 

É claro, se não passar é porque não houve consenso e, 
se aprovada, é exatamente aquilo que se deseja, cada vez 
mais, na legislação, na formulação das leis, na formu
laçãO de emeridas constitucionais, ou de uma Consti
tuição, o debate livre, sem pressões. Então, se ela apro~ 
vada, é claro que eu espero, politicamente, fi!memente, 
que ela venha a ter a compreensão e o apoio dos vários 
partidos; criar-se-â uma alternativa constitucional que 
poderá ou não ser usada. 

E o Presidente já colocou, de público, o seu desejo de 
não ser reeleito, mas de tambêm colocau, de p6blico, que 
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considera a e_!!l~nda ~emocrática e considera que ela 
pode se aprovada por -uma ampla negociação; são-dois 
detalhes do seu pronunciame·nto. 

De modo que eu venho aqui mais colocar os motivos 
porque me envolvi nesta discussão pública e também em 
atenção, conforme disse ao Senador Itamar Franco e aos 
meus companheitos do Congresso.. Nacional. Não seria 
lícito, do meu ponto de vista, que o Ministro, que é Sena
dor, licenciado_ do Senado, mas um militante político se 
dispusesse a disCutir uma emenda constitucioÕal, o.u uma 
lei com segmentos da sociedade, se recusasse a discutir 
cÕm os compan_heiros dO Congresso nacional; é um sinal 
de respeito. É claro que Cu comuniQuei, ~ntecipadamen
te, ai? Presidente do meu -partido, uma vez que, polí~ico 
que eu sou, homem de partido, uma coisa ê a op!Ílião 
pessoal, e ama_nhã, uma decisão de partido, que serâ 
adotada tam~étn por mim, disciplinadamente por mim. 
Sou um homeln- que sempre, na minha vida pública, tive 
uma disqiplina partidária mUito forte. Então, neste mo
m~nto, enq~anto o partido n~q_tem nenhuma posição, 
eu tenho o direiTo amplo de ter a minha posição pessoal. 
Amanhã estarei defendendo a posiÇão do partido que for 
ado ta da. 

Basicamente, meus companheiros do Congresso, essas 
são as colocações que eu poderia oferecer aqui. t claro, 
eu sou um homem de formação, as minhas rafzes são de 
militar, sou mll~tar dã reserva, sou erigenhelro cíVil, en
genheiro eletr1dista, eu não sou um homem constitucio
nalista, eu não tenho uma formação jurídica. Mas tenho 
a sensibilidade política de defender aquilo que eu consi
dero oportuno para o BrasiL E n~te momento, além do 
instrumento democrático que é, além do instrumento éti~ 
co, que não tenho dúvida que é, a reeleição, eu a·conside
ro oportuna para o Brasil. 

Eu encerraria aqui a minhas palavras e me: colocaria 
naturalmente à disposição de V. Ex' não só para ouvir, 
mas alguma coisa que eu pudesse tentar esclarecer meu 
ponto de Vista. 

O_SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador 
Pedro Simon, V. Ex' estâ ·com a palavra. 

O SR. PEDRO_SIMON- Em primeiro lugar, a mi
nha saudação ao Ministro pela sua presença, que muito 
honra o inícío dos trabalhos efetivos desta Comissão. 
Em segundo lugar, eu considero realmente muito impor~ 
tante a afirmativa feita por V. Ex~, que se diz homem de 
partido, fiel ao partido, integrado no partido, com uma 
longa vida P!!_f!:idária. E, na verdade, está havendo um 
debaie lã na C:Imara dos Deputados, onde fruto do acor~ 
do PDS/PTB; se noticía que o qtie O PTB teria um Mi
nistério; e muitos membros do PDS dizem que também 
está na hora dO PDS ter um Ministro, porque se Vão dar 
para o PTB, _por que não dão para o PDS? V. Ex' está 
aqui dizendO que ê um Ministro do PDS. Então eu não 
sei atê que ponto ... 

O SR. JOsALINS - Foi'a do microfone 

Q_SR. PEDRO SIMON- Quem falou foi o Sr. Mi
nistro, eu estou me referindo às declarações do Minis_tro. 

O SR. CESAR CALS - De fatos politicos. 

O SR. PEDRO SIMON- f:, acredito que fatos polf
ticos lá no Miflistério ... 

O SR. CMARCALS- Fato político, como Senador, 
política regiOnal e local. 

O SR. PEDRO SIMON - Então me parece uma co
locação importante, que, pelo meno, ao que parece, o 
PDS tem um Ministrá-dentro do Governo. 

V. Ex' disse .Que nãO-fala como mCnibro do Executivo, 
mas fala como_m~mbro do_Senado. Aí V. Ex' há de con
vir que há um aspecto a ser salientado. V. Ex•, na verda~ 
de, é um Senador da República, mas licenciado, e é Mi
nistro dç: Estado, e não pode aliar a sua posição de Mi
nistro de Estado com os pronunciamentos que está fa
zendo. Então, na verdade, V. Ex' é um componente do 
Gabinete Ministerial, que defende uma tese e eu acho 
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que tem o direito de defendê-Ia. Mas, na verdade, quem, 
defende, na minha opinião, ê o Minístro_César Cais, não 
dá para destacar a figura do Senador, no momento em 
que V. Ex• estâ defendendo esta tese: agora ê o Senador 
da República, logo depois, passa a ser novamente o Mi
nistro. Não, é o Ministro que está defendendo a tese, e é 
respeitado e é um direito que V. Ex~ tem, apenas eu não 
reconheço esta diferenciação, um-a hora é Senador, outra 
hora é Ministro. V. Ex' é Min_istro e está no desempenho 
do seu Ministério. 

V. Ex• diz, e-diz muito bem, eu concordo plenamente 
que o povo tem direito de julgar os seus aa.ministradQrc;§ __ 
pelo que eles fizeram. Mas, na ve_rdade, V. Ex' há de con
vir que o pOvo não tem tido oportunidade de julgar nem 
os administradores, e nem os Presidentes da República 
pelo que fizeram. Nós temos aí o Presidente Castello 
Branco, o Presidente Costa e Silva, o Presidente Gdsel, 
Presidente Médici, Presidente Jõao Figueiredo, nenhum 
foi jUlgado pelo povo. Foram escolhidos por uma el~ição 
indireta, ·como até ontem eram escolhidos os GOv_erna
dores de Estado, por uma eleição indireta. Então me pa
rece que a afirinativa feita por V. Ex•, que é muito im
portante, que tem muito signific3.do: o povo tem direito 
de julgar os seus admfnistradores pelo que fizeram, na 
verdade, isso não tem nada a vçr com o que vem aconte
cendo no Brasil ao longo desses 20 anos. Ao longo desses 
20 anos, o povo não tem tido, absolutamente, a oportu
nidade de julgar os seu~_ad~~tiiStf~_?o~es, pura e simples
mente, pelo fato de que não houve eliição direta. 

O terceiro aspecto me parece muito importante. V. Ex• 
coloca a posição de maneira muito clara com relação ao 
Presidente da República. V. Ex~ até diz que, pela sua po-
sição de Ministro de uma área realmente muito impor
tante, que V. Ex~ conhece a crise não apenas a nível na
cional, mas conhece a crise a nível internacional; e co
nhecendo-esta crise, V. Ex• acha que, nesse momento, se 
deveria fortalecer o Presidente da República. Ele deveria 
ter o fortalecimento in'terno- e daí V. Ex.' ter defendido 
a tese, a imprensa tem pubTicado que, nesse momento, se 
deveria partir para a recondução do Presidente da Re~ 
pública - mas V, Ex• há de concordar que, com relação 
a esse especto, o próprio Presidente botou água fria i1a 
fervura, quando diz que não aceita-, sob hipótese nenhu~ 
ma é Verdade que ele diz que a tese é democrática, que a 
tese pode ter trânsitõ -·mas a posição dele, Presidente 
da República,_ deixa muito claro que ele não aceita essa 
recondução -e nisso ele foi pere"mptófio. Então, a tede 
fundamental de V. Ex•, no que tange que nós estanioS
atravessando uma crise- muito grave, uma crise muito 
séria e que o Presidente da República deveria, neste mo
mento e nesta hora, ser fortalecido; ê ele que diz_que não 
aceita. E me parece, pela maneira enfática com que Sua 
Excelência afirmou; é uma afirmativa que me parece de
finitiva. Ele diz que ninguém ci fará continuar um dia na 
Presidência da República depois do encerramento do seu 
atual mandato. Isto __ também me parece importante e 
realmente de um conteúdo positivo. 

Por outro lado V. Ex• fala na recondução do Presiden
te, fala na reeleição. Mas eu não vejo V. Ex•, nem a expo
sição que fez aqui, e nem perante a opinião pública, falar 
sobre a eleição direta para Presidente da República. Eu 
gostaria de saber o pensamento de V. Ex• com relação à 
tese, no seu essencial, que é exatamente a tese de eleição 
direta para Presidente da República. Por exemplo, V. 
Ex• concordaria porque V. EX~ fala em negociação, e a 
Emenda José Camargo está sendo colocada para ser ne
gociada - V. Ex• defenderia _atese do Deputado José 
Camargo no sentido de permitir a reeleição, mas, ao 
mesmo tempo, V. Ex~ concordaria em que as eleições 
fossem diretas? Porque, aliás, implicitamente V. Ex• está 
dizendo isso, porque, no niome'nfo em que V. Ex• afirma 
que o povo tem o direito de julgar os seus administrado
res, V. Ex• está dando a entender que o povo vai julgar. 
Como? Numa eleição direta? Então a pergunta que eu 
faria a V. Ex• é exatamente esta: V. Ex• é favorável à 
eleição direta? Aceitaria _a tese de que o Congresso-apro
ve as eleições diretas para Presidente da República? 

O SR. CÉSAR CA_LS - Meu caro companheiro Se
nadOr Pedro Simon, eu vou não só responâer, mas vou 
antes fazer um pequeno comentário. Eu quando falo _que 
ora atuo como Senador ou político, ora como Ministr_o, 
é claro. Quando eu peço voto lá no Ceará, para os Depu
tados da minha facção, eu não 'posso estar falando como 
Ministro, estou falando como político. Então, eu posso 
me desvestir, num momento ou n_outro, de urna con
dição. Então, ora estou na vestimenta dj: Ministro_~ e af 
estou toda vez que falo em Minas e Energia - ou, ora 
tiro a vestimenta de Ministro para pedir votos para os 
Deputados, Senadores; enfim, não exiSte issa da pessoa 
estar constantemente vestido do cargo, não existe, nem 
na vida particular, 

Então eu, por outro lado, quando falo que o povo 
deve julgar os seus administradores, acho que o julga
mento por eleição indireta também é um julgamento do 
povo, porque o povo elegeu o Congresso Nacional, De
putados Federais, Senadores, Deputados Estaduais nas 
Assetllbléias Legislativas, sã.bendo que eles iriam compor 
um COlégio eleitoral e o Colégio deitoral é que-vaijulgar, 
o colégio eleitoral é que vai votar. Então, não vejo que só 
a eleição direta é o julgamento do povo; ou julga direta
mente pelo voto secreto, individual, ou julga pelo colégio 
eleitoral, através dos seus representantes, que foram es
colhidos pelo vOto secreto. De maneira que não vejo in
compatibilidade de manter o julgamento do povo, con~ 
forme está previsto na Constituição. 

Agora, entendo; tãffibém, que o pensamento do Presi
dente foi muito claro, ele destacou e eu destaco no pro
nunciamento três itens principais. 

Primeir~. p_el_!! primeira vez em tÇ)da essa discussão, ele 
diretameõte disse que considerava a emenda demociáti
ca, porque até aqui eram informações de Deputados, do 
próprio Senador, que é Ministro, mas não a informação 
direta, ele deu essa informação direta. 

Em segundo lugar, el_e considera que a emenda pode 
ser objeto de uma negociação, para passar ê objeto de 
uma riegOciação. Então significa, no meu entender, que 
aquela letra que tenho falado muitas vezes, a roupagem 
franciscana, a roupagem simples, co_m que a emenda ê 
apresentada, ela pode ser vestida com outra roupagem 
que só os partidos políticos definirão. 

Terceiro, ele diz que não deseja ser reeleito. 1:: claro 
que isso dá para a emenda uma possibilidade de maior 
abertura, porque não se trata de um caso pessoal, se tra
ta de uma tese. Então, não vejo n_enhuma dificuldade nis
so-, ·pelo contrário, nós não queremos faz_er aqui uma 
emenda só para este caso, nós queremos, ou gostaríamos 
de apresentar, apoiar, uma emenda que fosse inserida na 
Constituição definitivamente, por longO tempo, até que 
ela mostrasse ou não a sua eficácia. 

De modo que eu vejo, peJo contrário, que o pronun
ciamento do Presidente facilitou a tramitação, porque 
não se trata de um caso pessoal. Então, todos aqueles 
que estão empenhcidos em outros sucessores, poderão 
discutir a eri:tCnda sem estar pensando nos casos pessoais. 
É assim que eu vejo o pronunciamento do Presidente. 

Agor_a, ~_ós não terrios _nenhum preconcdio Contra ~ 
eleição direta, em todos os níveis, mas eu entendo que, 
neste momento, o povo votou em Senadores, em Depu
tados Federais, em Deputados Estaduais, sabendo que 
eleS iriam iiúegrar um colégio eleitoral Para eleição do 
fUturo- P"i'esiderite da República. Então, concfi::tarili:rite, 
nêSse presente momento, não vejo- miiiha opinião PeS-
soal - que a eleíção deve permanecer como está no nivel 
de Presidente da República, de Governadores e Prefei
tos. 

O --sR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador 
Pedro Simon, V. Ex' terminou a sua IntervençãO? 

O SR. PEDRO SIMON -Se fOr possível? (Assenti
mento do Presidente) Repare, Sr. Ministro, que riós ftze
mos uma longa _campanha pelo Brasil afora, campanha 
em que se ~~lhia Vereador, campa!lha em_que se esco
lhia Prefeito, campanha em que se escolhia Deputado 
Estadual, campanha em que se escolhia Deputado Fede-
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ral, campanha em que se escolhia Senador, campanha 
em ·que se escolhia Governador. 

O debate foi longot e V. Ex~ fazer uma afirmativa cate
górica que o povo, na hora em que votou, estava saben
do, estava convicto de que estava votando naqueles que, 
doi~ anos e três m~es depois, estariam elegendo o Presi
dente da República, me parece uma afirmatiVa Com todo 
o respeito, um pouco ousada. 

Na verdade, o eleitor votou nos candidatos que tinha 
pela frente. Eu sou üm amplo defensor da eleição direta, 
mas reconheço, não poderia deixar de reconhecer que 
eleição índireta pode ser democrãtica, nós conhecemos 
países avanÇados do mundo que têm eleições indiretas. 

Mas, eleições indiretas, segundo se preceitua que se 
elege para eleger. Seria o caso, uma tese com a qual eu 
não concordaria, mas acharia dem·oFrâtica, de que, em 
novembro de I984, o Brasil elegesse uin colégio eleitoral 
diretamente ligado à escolha do Presi~ente da Repúbli
ca, ou que quando nós elegemos o atual parlamento, o 
atual colégio eleitoral, se soubesse que, trinta dias depois 
de empossado o atual parlamento, ele elegefia o fututo 
Presidente da República. No entanto, dois anos e três 
meses depois, imaginar que esse colégio eleitoral, e V. 
Ex,· há de convir, quanta modificação, quantas alte
rações ocorreram, estão ocorrendo e vão ocorrer entre a 
eleição de IS de novembro e a eleição de 15 dejaneíro de 
1985; são infinitas. 

Repare, V. Ex•, por exemplo, que uma série enorme de 
fatos no campo econômico e no campo social foram efe
tuados no ano passado, ano pré-eleitoral, que não estão 
acontecendo este ano. As prestações do BNH, no ano 
passado, foram prestações relativamente módicas, era 
um ano __ eleitoral. As prestações do BNH, agora, vão a 
130%. -Só iS:so;coffio não mudou, como não mudará ore
sultado, se o eleitor pudesse falar hoje. A -inflaÇão, no 
ano passadO, foi contida e o Governo conteve a inflação, 
que hoje estã em índices írifinitivamente superiores à do 
ano passado. Então, me parece que aquilo que V. Ex• fa
la, que o p~lVo tem o direito de julgar os seus administra
dores, não pode julgar os seus administradores dois anos 
e três meses antes. 

A eleição ê no dia 15 de janeiro de 1985 e, no ent:into, 
V. Ex• quer que o julgamento dos administradores seja 
em 15 de novembro de 1982, dois anos e melo-ailfeS. E 
nesses dois anos e três meses, quantos fatos novos ocor
reram? O Sr. Andreazza, que podia ser até um candidato 
muito forte a nível de PDS, hoje, se o seu nome fosse ex
posto em praça pública, com as prestações do BNH, não 
sei qual seria a_ si!uação dele, 

Então me parece, quando V. Ex• fala que o julgamen
to pode ser fJ?ito por via direta e indireta, em tese jurídica 
ela é vál_ida, mas !fentro do espaço, V. EX' querer que o 
povo julgue a 15 de novembro e dois anos e três meses 
antes, como um fato concreto? Até o dia 15 de novembro 
a Oposição dizia, concrefamente, que estava em nego~ 
ciações a ida do Brasil ao Fundo Monetário Internacio
nal, que isso estava-em vésperas de ocorrer, que ia ocor-
rer. 

O Ministro Delfim Netto vinha à público, ironizava, 
d~bochava, dizendo que isso era besteira, que isso era 
coisa de político que não tinha nenhuma outra responsa
bilidade; garantia, dava a palavra do Governo de que o 
Brasil não ia ao Fundo Monetário Internacional. OBra
sil foi ao Fundo Monetário Internacional, lá esteve, lâ 
COnipari!ceu, assinou o acordo com o Fundo Monetário 
Internacional. 

Então, são fatos dessa natureza que alteraram comple
tamente a realidade desse País. Nós temos governadores 
que forart_l eleitos a nível de Governador, a nível de 
PMDB, a nível de PDT, a nível de PDS,-qUeduranteesse 
tempo todo, nesses dois anos e 3 meses, de 15 de no
vembro até de 15 de janeirO de 85, que, pelo seu procedi
mento, vão alterar o quadro, alguns vão ter mais prestí-
glo,_o~tros vão ter ménos prestígio. · 

Então, me parece que V. Ex• ~tá correto quando de
fende a tese de que a eleição indireta é democrática. a. eu 
sou contra, eu defendo a direta. Acho que é mais legíti
ma, mais popular, é a mais democrática, é aquela que 
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corresponde mais com aquilo que diz V. Ex•: o povo tem 
· ~ direito de julgar os seus administradores pelo que fize
ram. Parece-me que essa afirmatiVa é muito mais Cate
góricã do _que a segunda que V. Ex~ fez; pode julgar pela 
via indireta pelos seus representantes. Mas mesmo que 
possa julgar pela via indireta dos seus representantes, V. 
Ex• hã de .convir que o Brasil não é mais o mesmo depois 
de 15. de novembro e, se, de 15 de novembro até hoje, 
aconteceram estas mudanças, imagine o que v~ aconte-
cer até 15 de janeiro" de 85. Eu j* fiCo no que mudou de 
15 de novembro de 82 até hoje,25 de maio de 83. Só_ es
sas mudanças que se operaram até aqui ·estão a demons
trar a profunda alteração da realidade brasileira. 

Então, eu estr<i.nho quando V. Ex• ~firma, tão Catego-· 
ricamente, que o povO tem direito de julgar os seus admi~ 
nistradores. V. Ex• querer reconhecer força num colégio 
eleitoral que está superado, isso em falar, nobre Minis~ 
tro, que é um colêgio eleitoral que não tem condições de 
fazer aquilo que V. Ex'- a"fifiiioU: -que 6 poVO tem o direJ-. 
to de julgar os seus administradores. 

Eu falo pelo Rio Grande do Sul, o que é a lei do colé-
gio eleitoral? A lei ... ~que eu não possO fugíi de oUvir-o 
que está sendo dito às_ minhas _-costas. Realmente a 
eleição -é ffiais -tranc}üila porque temos o colégio eleitoral 
jã garantido, com número .certo. g uma eleiÇãO mais 
tranqüila. Agora, a mim parece que, por exemplo, esse 
Colégio Eleitoral- vejam o casO do Rio Grande do Sul, 
o PDS elegeu governador, tudo bem. O PDS vai mandar 
para o Colégio Eleitoral, os deputados estaduais, mas nÕ 
entanto, a Oposição, PMDB e PDT, têm 33 Deputados 
na Assembléia Legislativa, o PDS terit tão~somente 23. 
No entanto, fizeram um casuíSmO-tão absurdo que quem 
vem para o Colégio Eleitoral, são os Deputados do PDS; 
porque a lei diz que o partido que 'fizer a maior bancada, 
ao invês de dizer que a Assembléia terá que escolher os 
seus representantes e. escolher da forma que achar me
lhor, porque então o povo seria indiretamente quem 
mandaria os representantes. Na verdade, no Rio Grande 
do S!!l, o PDS teve 33% do eleitorado. E no eiltanto, 
quem vai julgar, como diz o Ministro, a administração, 
quem vai votar em nome do Rio Grande do Sul, no Co~_ 
légio- Eleitoral, é· quem obteve 33% e, não a maioria.- g 
um caso. 

Poderia citar um outro caso em que São Paulo, com 
seu eleitorado dez vezes maior, ou mais, 15 vezes maior 
do que o Estado de Rondônia, sei lá quantas vezes 
maior, Ao entanto, vai mandar o mesmo número de dele
gados. Rondônia, Acre, Piauí, mandam o mesmo núme· 
ro de delegados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo. Então, diz o Senãdor José Lins, é como o Senado. 
Não há dúvida nenhuma, só que o S~nado representa a 
Nação, se coloca a representatividade da Federação, se 
colocam três Senadores por cada Estado, exatamente 
para dar aos Estados uma representatitivade de Fede· 
ração, mas o mesmo não acontece na Câmara, o mesmo 
não é uma eleição para Presidente da República. 

Então, esse Colégio, em Primeiro lugar, é casuística; 
dei dois exemplos concretos, o caso do Rio Grande do 
Sul, onde o PDS, julgado nas urnas, pode ter eleito go
verno do Estado, mas a nível de mandar representantes 
para o Colégio Eleitoral? A Assembléia Legislativa é que 
deveria eleger e, eleger os representantes da OposiçãO e 
não os do PDS e, no entanto, virão os do PDS. Segundo 
lugar, o caso em que os grandes Estados terão o mesmo 
número -de representantes dos pequenos; e, em terceiro 
lugar, esse Colégio Eleitoral, a que V. Ex'- se refere, está 
completamente defasado n-o tempo, em face dos múlti
plos aspectos, quer económiCos, quer ·soi:i'ais;-qller insti
tucionais, quer políticos,- que aconteceram de 15 de ho· 
vembro até hoje, 25 de maio. E pelo amor de Deus, de 
hoje, 25 de maio, á.té 15 de janeiro- de 1985. 

O SR. GABRIEL HERMES- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a 
-palavra pela ordem, ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

DJÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

___ O _SR. _GABRIEL HERMES - Sr. Presidente, me 
permita, como Vice~Presidente da nossa Cpmissão, dizer 
qUe v·. Ex• precisariã disciplinar melhor o tempo das per
guntas dos Srs. Senadores e Deputados e, até mesmo do 
Sr. Ministro, senão nós ficireritos aqui, apenas para ati
vir um só, quando eu acabo de verificar que já hã cerca 
áe 8-oti 9 companheiros nossos.inscritos. Apenas essa co~ 
locação que eu faria a V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço a pala
vra apenas para contestar. 

O SR. PRE-SID.ENTE (Itamai Franco)- Não é pre~ 
ciso:conteStar, ~~~or. V~~~'" vai me pe~itir~ porque 
eu gostaria db responder ao Senador Gabriel Hermes. 
Primeirõ: evidentemente, eu jamais limltariã o tempO do 
Sr. Ministro: -o Ministro foi ConVIdado peJa Comissão, 
eu acho--que seria uma de!Selegância ... 

O SR. GABRIEL HERMES- Eu quero apenas dizer 
-a V. Ex• que-quarido eu citei o Sr~ Ministro, foi baseado 
nas ·normas,'nos usos e c'ostumes e nos nossos regimen~ 
tos, inclusive~ O qu-~ -&e faz em plenârio. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)-- Evidente, 
Senador G3.briel Hermes, quando eu permiti a palavra 
ao-Senador Pedro Simon, V. Ex• talvez não tenha perce
bido, ele era o úniCo inscrito. Após a fala do Senador Pe
dro Simon, não sei se foi a fala dele que fez com que mais 
6 parlamentares se inscrevessem. Como estava apenas o 
Senador Pedro Simon, a Mesa foi liberal nesse aspecto. 
Evidentemente, agora ela vai solicitar ao Srs. Senadores 
e Deputados que objetivem, dentro de um determinado 
tempo as perguntas a S. EX'- o Sr. Ministro de Estado. 

O SR. MINISTRO Cf:SAR CALS- Eu desejaria dar 
dois pequenos detalhes aqui, que eu verifiquei na expo.:. 
sição do Senador Pedro _Simon. O primeiro.é que real
mente ele está olhando a emenda só pelo aspecto da ree
leiÇão do Presidente da República, ele nãO- está olhandO 

-a emenda pela reeleição do Presidente da República, Go~ 
-vernadores e_ Prefeitos. g o que eu digo: _o julgamenio 
,pela ma~eira constituciOnal ou peta maneira como está 

_ !previsto na Constituição. 
Em segundo lugar, eu gostaria de não nC:gar aos DepU

tados Federais, Senadores, Deputados Estaduais um 
mandato que o povo lhe deu. O povo lhe deu pela vo
tação, um mandato, e esse mandato é amplo, ele não ê só 
para fazer l~is, mas ê para interpretar o pensamento do 
povo que pode ~udar. Não há dúvida que pode mudar. 
E hã muitOs casos em que a reeleição é permitida, como 
no-s Estados Unidos, e que poucos são os presidentes ree~ 
leitos. Isso não significa que .é uma certeza. Hã muitos 
casos, não tem dúvida que o Colégio Eleitoral - e eu 
aqui não estaria para discutir esse assunto, não me cabe 
ilqui discutir esse assunto, cabe a mim colocar aS idéias 
que eu tenho, mas não cabe aqui discutir se o Colégio 
Eleitoral é ou não vãlido, é ou não casuística: Isso eu 
acho que jâ foi passado, }â-foí ã::Pi-ovado, .e tal aprOVado 
soberanamente. De maneira que é um assunto adiante. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a 
p-alavra ao Deputado FláviO Bierrenbach. 

O SR. FLÁVIO BIERRENBACH- Sr. Ministro, V. 
Ex'-, no curso de sua exposição, fez a ressalva de que não 
é um jurista afirmando que a sua formação é de um mili
tar, de um técnico, de um engenheiro.. 

Portanto. talvez V. Ex'-, pelo fato de não ser um_juiis~ 
ta, ignore que, ao longo de nosso período republicano, a 
tradição de nossos melhores publicistas, desde Rui Bar~ 
bosa até POntes de Miranda, tem sido a de combater Com 
ma:1or veemência a tese de reeleição do Presidente da Re

-pública. 

Curiosamente essa tese de reeleição é recorreitte, a 
cada período presidencial, surge uma emenda dessas. Eu 
ainda não tive a oportunidade de fazer um levantamento 
para verificar, desde a Proclamação da República, quan
tas emendas, apresentap.do_ proposta de reeleição, já tra-
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mitaram pelas Casas do Congresso Naciom!.l. Mas posso 
me lembrar, sobretudo, dos últimos 30 ou 40 anos, que 
essa tese de reeleição, invariavelmente, tem sido apresen
tada por alguém pertencente ao círculo mais íritimo do 
poder, a um âulico do poder. Ai é que eu me reporto a 
uma afirmativa que V. Ex• fez: que o poder político se 
lnutre de uma perspectiVa de poder. . 
' No nosso País, lameritavelmente, não tem sido assim: 
o poder político nutre-se de uma certa embriaguez do 
·próprio poder, tanto assim que, na Constituição de 1946, 
nós tínhamos para o Presidente da República um man
dato de 4 anos. esse mandato foi aumentado para 5 anqs 
e, posteriormente, para 6 anos e, agora, a vingar essa tese 
de reeleição, nós nos vemos diante da perspectiva de ter~ 

1~os um Presidente da RePública, neste País, pelo prazo 
de 12 anos. 

Ora, nós sabemos que, sobretudo, nos últimos 19, 
quase 20 anos, o Colégio Eleitoral nada mais tem sido do 
que: um -órgão homologatório de decisões tomadas pOr 
um círculo fechado de poder, onde, na realidade, o Ge
neral que sai escolhe o Genefal que entra. COnsiderando 
que o_s generais de 4 estrelas têm todos mais de 60 anos 
.de idade, nóS-põdemos cofrer o risco de ter Presidentes 
da República montados naquilo que se poderia chamar 
de uma verdadeira gerontocracia neste País, o que me faz 
lembrar uma pergunta feita por um jornalista francês ao 
Presidente Raimond Poincaré, no período entre as duas 
guerras mundiais. Indagado por que os Presidentes da 
República, tla França, tinham sempre 80 anos de idade, 
ele respondeu:. "t muito simples, é porque os de 9-0 jâ 
morreram". 

Então, quando V. Ex'- disse que conside;ra oportuna 
para o Brasil, em função da crise, a proposta de emenda 
do Deputado José Camargo, que tambêm não ê conheci
do pelo seu elevado saber jurídico, eu pergunto a V. Ex•, 
também lavando-se em consideração que o próprio Pre
sidente João Figueiredo --v. Ex' o disse - jâ foi taxati; 
vo em afastar a hipótese de sua própria reeleição, se V. 
Ex.'- estaria preparado para subscrever uma subemenda à 
eillefida, que estatuísse que, neste caso específiCo, na pró
xima eleição Presidencial, não vigoraria a emenda de ree
leição, mas só num período posterior, porque as ten~ 
tações do poder, V. Ex'- o sabe, são muito grandes. O po~ 
der político nutre~se de uma perspectiva de poder- V. 
Ex'- o disse. E, portanto, se V. Ex• estiver pi"eparado para 
subscrever essa subemenda, aí, realmente, eu acredito 
que a tese que V. Ex.'- hoje adota possa ser considerada 
uma tese doutrinária, caso contrário, me parece que a 
emenda é, meramente, oportun~sta, mais uni dos casuís~ 
mos que o País jâ se habituou a suportar. 

O SR. Cl:SAR CALS - Muito bem, eu gostaria de 
x:esponder, aqui, ao nobre Deputado Flávio Guerra ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Flávio Bier
renbach. 

O SR. CÉSAR _C~S - Perdoe-me, foi a audição. 

O.SR. FLÃVÍOBIERRENBACH- Pois não. 

O SR. Cf:i<\.K. CA,LS -... Eu, ~.de fato, não tenho ne
nhuma f~rmação jurídica, mas eu pedi a algqns amigos 
que examinassem, aqueles que pontificam no Direito, se 
algum desses maiores juristas teriam comentado a ree
leição. E, aqui; eu tenho esci-ito, um qUe foi citado por V. 
Ex'~~: Pontes de Miranda, que eu me permito ler o que ele 
escreveu na Revista dos Tnbunais, ComentârióS, tomo 
II, 2'- edição da Revista dos Tribunais - São Paulo -
1970, páginas 237 e 238. Pontes de Miranda diz: 

"Nenhum princípio, a priori, quer de democra
cia, quer de doutrina republicana, quer de regime 
repres-eiitàfivó, proíbe a reeleição.'' 

_ Outros comentários depois vêm: 

.. Os princípios de democracia não· são hostis às 
reeleições, _e só as democracias imperfeitas as podem 



2576 Terça-feira 21 

temer. Por outro lado, proibir reeleição, é limitar a 
livre manifestaçãO de voto e criar exclusões que, se 
por um lado evitam permanência de grupos, atravês 
de uma só pessoa, por outro lado cerceam a livre es-. 
colha pelos que votam. A vedação de reeleição, é 
confissão de imperfeição dos costumes políticos, re
vela, outrossim, personalismo existente em vez de 
partidos polítfcos!' 

O SR. FLÃ VIO BIERRENBACH - 0 que me pare
ceu foi que V. Ex•, ao ler a transçrição de Pontes de Mi
randa, reproduz comentárioS feitos, em tese,. pelo ilustre 
jurista. 

O SR.- CI~SAR CALS -- EU falo em tese. 

O SR. FLÁVIO BIERRENBACH- Eu indago de V. 
Ex• se teve o cuidado de verifiCar, talvez- eu não tenho 
aqui a obra - ao longQ da mesma página, o colnentáriO 
específico que ele faz a respeitO do casO do Brasil'? __ 

O SR. c:esAR CALS ~ Confesso que - aqui disse 
no princípio -foram aii:tfgOsnlétis a qtieili pedi que exaw 
minassem, realmente não tenho ... 

O SR. FLÁVIO BIERRENBACH- Eu recomenda
ria a V. Ex• então, que se ativesse a Pontes de Miranda, 
em que analisa o caso do Brasil. 

O SR. C~SAR CALS - Como foi citado Pont_es de 
Miranda, e eu o tenho aqui. Agora, quanto à pergunta, 
em si, declaro que eu· sempre disse, em todas as minhas 
entrCvistas, nas minhas declarações, que a minha pow 
sição. neste assunto, se enceri'a quando a· emenda tiver 
número, porque entendo que aí será uma negociação 
ampla doS partidos políticos. 

Agora, ~ claro que, para também não fugir, neste mo
mento, devo declarar que, meu caro Deputado, não sou 
muito conhecido por seu âulico do pod~; eu tenho po
sições muito fortes e firmes, se não fosse assim, eu não 
viria aqui. Eu tive muitos -Conselhos para que aqui não 
viesse e o Senador Itamar Franco sabe disso. Bom, aqui 
eu venho para -dizer o que eu penso e eu entendo que 
deve ser criada essa alternativa para o Brasil. Agora, se o 
Presidente deseja ou não é o_utra questão. Ele diz que não 
deseja, mas a alternativa eu entendo, pessoalmente, que 
deve ser criada. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Çoncedo_ a 
palavra ao nobre Deputado Matheus Schmidt. 

O SR. FLAVIO BIERRENBACH- V. Ex• não me 
respondeu se subscreveria uma subemenda. 

O SR. C~AR CALS - NãO, porque D.ão criaria--m~ 
ternativa. 

O SR. FLÁVIO BIERRENBACH - Alternitiiva, 
agora. 

O SR. ClOSAR CALS - Agora. 

O SR. FLÁVIO BIERRENBACH - Ah, pois nk 

O SR. C:tsAR CALS - Eu çlisse claramente isso. 

O SR. MATHEUS SCHMIDT- Sr. Presidente da 
Comissão, Srs. Deputados e Senadores, Sr. Ministro Cé
sar Cals: 

Se examinarmos, Sr. Presidente, a história, recente, 
deste PaíS, vamos observar que, no Governo Geiset, 
iniciou-se aquilo que se passou a chamar, aqui no Brasil, 
de abertura democrática. Isso, já hã ro anoS atrás. Du
rante esses 10 anos - e isso não é novidade para nin
guém - aqui está esta Comissão composta por polítfcos, 
durante esses 1 O anos, esse período de transição para a 
democracia, que teria se instalado no Governo -u-eiSel, 
vem claudicando, sobremaneira, vem sendo jogado ao 
s'abor dos acontecimentos a ponto de, a própria eleição 
direta para Governador do$ Estados, somente agora, em 
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1982. ter sido realizada, apesar de ter sido, ao que se di
zia, propósito do Governo fazê-la já em 1974 e 1978 etc. 

Mas isso a meu ver decorre de um fato muito simples, 
é que não há- e se percebe perfeitamente isso -"não hã 
de parte do Governo uma decisão de compromisso com 
à democracia. 

A experiência dos povos que saíram, recentemente, de 
períodos de autoritarismo para a democracia, mostra 
que saíram atravês de um~ decisão de compromisso da 
sociedade dos respectivos países. Assim o foi em Portu
gal, assim o foi na Espanha, assim o foi na Grécia. Aqui, 
não há uma decisão de compromisso de parte do Gover
no. O~Govemo está jogado ao sabor da onda como uma 
nau em plena borrasca, à deriva, sujeita, até, a chegar a 
uin bom destino, mas sujeita, também, a encontrar pela 
frente rochedos. recifes, capaze-s-de fazer a nau naUfra
gar. Confesso que isso me preocupa muito, porque não 
há de parte do Govem.o, uma posição clara a respeito 
desse processo de redemocratização do País. 

Quando vamos ter eleições diretas no Brasil? Qual é a 
posição do ·Governo? V. Ex• se referia hã pouco que o 
Partido não tem uma posição definida a respeito dessas 
coisas.. Nós ficamos aqui, ouvindo a intervenção_do Se
nador Pedro Simon, ficamos aqUí a interprCtãr o pensa
~ento do Presidente da República, a respeito de proble-
mas institucionais como este, que se incorpora na pro
posta do ilustre Ministro aqui presente. 

Eu indagaria do ilustre Ministro, se há intenção do 
Governo partir para uma proposta clara, precisa, formu
lada e apresentada ao mundo político brasileiro, apre
sentada à sociedade brasileira, em busca dessa decisão de 
compromisso, para a saída desse impasse. Porque, Sr. 
Ministro, nós estamos atravessando imensas dificulda
des nesse País, não só no que diz respeito à nossa econo
:rnici.; ãs nossas finanças,- ffiãs no campo institucional, 
porque não se vê nada claro na frente. 

V. Ex' formulou .uma proposta de reeleição do Pr~iw 
dente da República. Esta proposta - é uma segunda 
pergunta- de V. Ex'. ela se insere dentro de um conjun
to maior capaz de vislumbrar uma saída total para a de.
rooçraçia? Explicito, essa indagação que faço. Propor a 
reeleição do Presidente da República. nada acresce na 
marcha para a democracia, a meu ver. Mas, inserida a 
proposta em outros termos mais globais, ela passa a ter 
um outro significado. Daí o porquê da pergunta, se ela se 
insere num contexto global, de uma proposta geral, ou se 
fica apenas nO que diz respeito à reeleição do Presidente_ 
da República. Resumindo, Sr. Ministro, eu faço então 
duas indagações: primeira, é intenção do Goveino pro
por à Nação uma saída clara para o imp<issC institucio
nal'? Segunda, a proposta de V. Ex' se insere dentro de 
uma proposta global de saida do impasse? f: isso que eu 
d-eiXo à consideração de- V. EX~ - --- -

'o SR. C~AR CALS- Eu desejaria dizer a V. Ex'. 
nobre Deputado Matheus Schmidt, que eu só falo em 
nome do Govern~? em assunto de Minas '?' En_ergia. La
inento, portanto, não ter nenhuma condição de falar em 
nome do Governo, falo sim em nome de Minas _e Ener
gia. EU aqUI estou tàiiuido-sobre poiítica-Cõiiiõ i.iiDpolílí
co. 

Em segundo lugar, eu pessoalmente entendo que adis
cussão desta proposta pelo Deputado J o sê Camargo, e 
mais de uma centena de outros Deputados, e que eu apo
io, a discussão pode chegar a encontrar um pacto políti
co mais amplo. e que os aspectos da democracia possam 
permanecer como estão, no tocante à reeleição, ou pos
sam ser modificados, dependindo das posições dos p-arti
dos, ou daqueles que vão votar. Livremente votar, porw 
que numa discussão como esta, que não é uma proposta 
de partido, não é uma proposta de Governo, tem uma 
votação livre, e ê sem pressões. 

De modo que 1eu entendo, portanto, que pode chegar 
também a ter modificações na legislação de reeleição. 
Mas, ê um ponto de vista pessoal. 

Quero, também, aqui destacar. que li hã pOucos dias 
nos jornais, e é importante deixar aqui registrado, que o 
povo, :consultado por uma pesquisa, pesquisa nem sem-
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pre se dá ou não credibilidade, depende de quem inter
preta. Mas o povo, de uma maneira geral, com 64%, se
gundo eu li nos jornais, estaria aceitando a tese de ree
leição. Então, não é uma proposta artificial, ela é uma 
proposta que parece que já tem algum respaldo popular. 
Mas eu creio que aqui respondi às suas indagações. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a 
palavra ao nobre Deputado, para uma rápida inter
venção. 

QSR. MATHEUS SCHIMIDT- Sr. Ministro, o Se
nhor Presidente da República se propôs conduzir o pro
cesso de transição para a democracia. Tanto que Sua Ex
celência falou que fazia uma democracia ou arrebentava. 
Dadas as dificuldades que eu teDho visto dentro do Par_
tido que apóia Sua Ex:celência, o PDS, parece-me que 
Sua Excelência já está desistindo da democracia para ar
rebentar o PDS. Não sei se seria corieto o pensamento. 

Mas, Sua Ex:celência, o Senhor Presidente da Repúbli
ca, se propôs a dirigir, administrar o processo de tran
sição para a democracia. Mas Sua Excelência não for
mula uma proposta, não hã uma proposta de parte do 
Presidente da República, para que seja examiriada pelos 
partidos políticos, não hã. E como fica a Nação, Sr. Mi
nistro, quando sabemos nós aqui, na intimidade, que o 
Colégio Eleitoral é uma farsa'? Nós podemos até admitir 
que o PDS o defenda aí fora, podemos até admitir que o 
PDS o defenda com grandes teorizações, com grandes 
coberturas históricas. Mas, na realidade, nós aqui sabe-
mos que é uma farsa, então nós temos que partir de um 
princípio de que nós precisamos da legitimidade do po
der através da eleição direta. Mas onde está a proposta 
governamental'? Não existe. E não existindo essa propos
ta, no mínirilo, pelo que estã posto, inclusive na emenda 
de V. Ex:•, nós antes de 1991, não vamos ter eleições dire-
tas neste País: Isto representarã 18 anos de período de 
transição. contra 9 anos de autoritarismo mais acirrado. 
Não pode ser, Sr. Ministro. 

Era a apreciação que eu queria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)~ CoJtcedo a 
palavra ao nobre Deputado Aldo Arantes, 

O SR. ALDO ARANTES- Sr. Ministro, V. Ex' le-
vantou a que&tão e procurou justificar O seu -poiltO de 
vista, acerca da reeleição para os diversos cargos. Um 
dos argumentos levantados foi exatamerilê O óbjetivo de 
fortalecer o Presidente da República, diante da situação 
de crise que o País vive. Eu entendo que esta preliminar, 
colocada -por V. Ex•. é uma preliminar justa, procedente 
e correta. O problema estã exatamente em saber como, 
de fato~ se fortalece o Presidente da República. 

Eu entendo, Sr. Ministro, que o fortalecimento da auw 
toridade do Presidente da República, sobretudo num 
mOmento de crise, ela só virá na medida em que o Presi
dente da República seja a expressão das aspirações legíti
mas do nosso povo. E nesse sentido, eu não entendo 
como seja possfvel fortalecer a autoridade do_ Presidente 
dã R.ePútliiCã, ã -não ser cÕm a realização de_eleições dire
tas. E mais do que isso, Sr. Ministro, entendo que a realiw 
zação de eleições diretas, por si só, não representa uma 
panacéia. Acho que ela poderá representar uma alternaw 
tiva, desde que o candidato ou os çandidatos apresentem 
propostas concretas. E hoje. o que nós vemos é que os faw 
lados presidenciãveis não apresentam nenhuma alterna
tiva. Porque a preocupação deles não é com o povo, a 
preocupação deles é ganhar alguns votos de um Colégio 
Eleitoral ilegítimo. E já foi denunciado, inclusive. a com
pra de votos por 40 milhões de cruzeiros e V. Ex' sabe 
disso. 

E nesse sentido, Sr. Ministro, acho que a realização de 
eleições diretas representam um passo fundamental no 
processo de democratização do País. Parece-me uma dis
cussão Kafkiana, uma discussão absurda, se discutir 
agora a reeleição do Presidente da República. quando o 
que está em jogo sãO os destinos Ua Nação, quando nós 
sabemos que, sem haver uma legitimação do poder poli-
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ticd, não haverâ condições do Presidente da República 
ter uma autoridade real. E essa legitimação, Sr. Minis
tro, acho que decorre do fato de que nós vivemos um re
gime de arbítrio, um regime aritOrítãrio, ditatorial, em 
que o Presidente da República não foi eleito pela vonta
de do povo. E em que um Colégio Eleitoral, um colégio 
formado de biônicos, um colégio cuja representação dos 
Estados é igualitãria; Corllõ- já foT dito aqui pelo Senador 
Pedro Simon. t um colégio que simplesmente exerce a 
função d~. "vaquinha de presépío", para confirmar as de
cisões do sistema e do Presidente da República. Tanto 
assim, que o General Figueiredo jã veio a público diieri
do que o PDS Só terá umcandi~ato. Então, V. Ex' fez re
ferências -aCis resultados de pesquisas, eu gostaria de 
lembrar a V. Ex' que, nessas pesquisas, comojâ foi diiõ, 
nem sempre pode se confiar· muito, mas -de qUalquer ma
neira, o resultado das pesquisas diz-que mais de 70% da 
opinião pública brasileira, hoje, quer as ele,ições diretas 
para a Presidência da República. E mais, eu acho que o 
resultado das eleições de 1982, dando ao PMDB uma vi
tória de mais de nove milhões de votos é um indicador da 
vontade de mudança- do nosso- povo. 

Por outro lado, ~r. Ministro, fala-se agora no fortale
cimento do Presidente da República, exatamente O Presi-
dente da República qúe tudo faz, que tudo rrianda, que 
tudo determina, e não se Tala no fortalecimeinto deSte 
Congresso. Este sim debilitado em SeiiS poderes. O Con
gresso Nacional, e S. Ex•, tem conhecímento disso, J:toje 
não tem poderes para legislar sobre questões de natureza 
económica. Como se falar numa democracia, cõmo falou 
o General Figueiredo outro dia. ao jornal El País, que 
vivemos-num PaíS civil e democrático, quando nõs Sabe
mos que este Congresso praticamente- não tein poderes, 
quando os acordos com o Fundo Monetãiio InternaCio
nal foram decididos sem que sequer este Congresso fosse 
ouvido. Os argumentos levantados em 1964-, e naquela é
poca eu era um joVem estudante, Presidente da União 
Nacional dos Estudantes, e o povo brasileiro não tinha 
capacidade de escolher os seus dirigentes. Eu contesto 
esta afirmação, Ex•, eu considero que desde aquela êpo
ca o povo brasileiro tinha e tem capacidade de escolher 
os seus dirigentes. Mas exatamente porque a escolha di
reta dos'seus dirigentes imPlica num COmprorriiSsó -desses 
dirigentes com as aspirações do povo, com as aspirações 
dos operãrios~ dos camponeses, do desenvolvimento da 
economia nacional independente, e nà verdade, os gru
pos económicos Se assenhorearam do poder, e não 'tem 
este interesse. E por isso· se opõem às eleições diretas. 

Então, no meu entender, a continuidade da realização 
de eleições indíretas, a continuidade- da escolha do Presi
dente, ou seja, da imissão do Presidente, atravês do Colé
gio Eleitoral, é a contin-Uidade do arbítrio neste País. E 
acho que vivendo uma situação de crise, a Nação brasi
leira tem que se unific3r, rilas da só Irã se unificar ai. a me
dida em que ela tiver condições d~ participar, tíVér con
dições de decidir. Os trabalhadores foram a_fãstados da 
vida políficã, os estudantes foram afastados_da vida polí
tica, porque naquela época se dizia, -dever de estudante é 
estudar, dever de trabalhador é trabalhar, dever de cam
ponês é lavrar a terra, visão falsa, exatamente porque ex
clui a grande maioria dã Nação dos destinos da vida 
política. 

E por issO, Sr. Miriistro; eu gOstãria aqui, de saber a 
sua opii:tião: O Sr. cari.sidera que o povo brasileiro ~tâ 
prepara'do para a ~colha dos seus dirigentes? E se a sua 
opinião é de que o povo brasileiro estã preparado_ para 
escolha dos seus dirigentes, por que ó Sr. não é favorável 
à eleição direta para Presidente da República? 

O SR. CbSAR CALS - Ell, desejaria não fazer co
mentários sobre a exposição :do nobre Deputado Aldo 
Arantes, e sim responder díretamente à pergunta, porque 
at:redito que deveríamos ganhar um pouco de tempo. 
Não que eu não apreciasse a exposiÇão. 

Mas eu entendo que o povo está esco_lhendo os seus re
presentantes, o povo está escolhendo os seus governado
res, os seus prefeitos. O põVo -está preparado, é claro, 
apenas temos uma Constituição, em que pi'evê a eleição 
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do Presidente por um colégio eleitoral; para que issO mu
de, tem que se mudar a Constituição. Eu venho aqui de
fender uma mudança de Constituição diferente dessa. 
mas não sigriifica dizer, muito lorige de mim, que o povo 
não está preparado, apenas eu acho que teni que se ficar 
restrito a uina Constituição, é claro. Eu venho aqui de
fender e não vim aqui paia discutir eleição direta para 
Presidente, inclusive, eu disse ao nobre Senador Itamar 
Franco, que eu viria explicar a tese da reeleição; agora, 
acho que o povo está preparado. Mas temos uma Consti
tuição a respeitar, enquanto não for mudado, ê claro. Eu 
eStou dentro- do que é constitudona], mas os partidos li
vremente vão discutir. Em respeito ao Congresso, eu en
tendo atê que esta minha presença aqui é o sinal de 
preStígio do Cohgresso, eu vim aqui por que o Congres
so; atravês de uma das suas Comissões, indaga o porquê 
de uma entrevista minha à imprensa. E eu vim aqui em 
sinal de respeito. Em outra sala está tambêm um outro 
Miriísti'o de Estado, discutindo aqui, neste moffiento, 
oUtras teses levantadas pelo Congresso. Eu acho que isto 
é prestigio ao Congresso. 

E entendo que o Presidente João Figueiredo tem proK 
curado fortemente fazer aquele seu projeto democrático, 
o seu projeto de fazer do Brasil uma democracia, que ele 
prometeu como Presidente. Negar que houve uma evo
luÇão nas regras democráticas, na prática democrática 
neste período do Presidente João Figueiredo, ê simples
mente para mim, uma grande injustiça do nobre Deputa
do. 

O SR. ALDO ARANTES - Ex•, eu gostaria de só 
uma precisão: V. Ex• vem com uma proposta de mu
dança da Constituição, portanto o argumento de que é 
lJma_nQrma constitucional não procede, porque a Cons
tit_uiçãQ pode ser mudada. A partir _do raciocínio-que-V. 
:&• faz de que o povo brasileiro está preparado para es.,. 
colher os setrs· dirigentes, eu volto a perg_untar a V. Ex•: 
Por que V. Ex• não asswlle a bandeira da eleição direta 
para Presidente da República? Porque, se V. Ex• partisse 
do pressuposto de que o povo não esta v a preparado, 
_tudo be~;_mas se V. Ex• consi_9-e_ra que o povo está pre
parado, e se V. Ex• toma uma medida de alterar a Cons
titllição, porque não alterarmos a Constituição atravês 
de uma med_ida, que viria, aí sim, restabelecer em pra. 
fundidade e o Presidente viria a ser escolhido por mi
lhões de brasileiros.. 

O SR. CbSAR CALS-- Eu volto a indicar aqui a V. 
Ex• e aos demais integrantes desta Comissão aquela res
posta que_eu dei ao Deputado Pedro Simon, com a qual 
ele não concorda, de que os Deputados Federais, Sena
dores. e Deputados Estaduais tenham recebido o manda
to do povo. Eu entendo que sim, foi um mandato legíti
nià pari' Üpósição ou para oS homens de Governo. E hã 
:mudanç-as inclusive, opiniões livres, .Que esses Deputados 

_ e Senadores fazem ê corresponder aos anseios dos seus li
derados. Eu entendo que, no momento da eleição de 82, 
foi feita ulna eleição e o povo conhecia as regras do jogo, 
e-asregras do jogo eram claras, que haveria um t:olêgio 
eleitora], chamado aqui de casuística, mas que foi tão di
vulgado. As regras eram qt;~e se tefia uma eleição indire
ta. Então, eu acho que o povo sabe, eu não estou de 
acor-do com o nobre Senador Pedro Simon, de que o 
povo desconhecia, eu acho que o povo sabia e sabe que a 
próxima eleição é indireta. De maneira que eu acho que 
nós estaríamos vio1entando UI]l mandato popular. É o 
meu entendimento, nobre Deputado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Deputado Edison Lo
bão, V. Ex• está com a palavra. 

O SR. EDISON LOBÃO- Sr .. Presidente, Srs. Sena
dores e Deputados, Sr. Ministro César Cais: 

Acho que devo iniciar por reconhecer a coragem de V. 
Ex• de vir defender, aqui, no Congresso Nacional, e nes
ta Comissão, as posições que defende no tocante à ree
leição do Presidente da República. Mas é preciso insisfir 
que o projeto- defendido por V. Ex• inclui também os 
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Prefeitos e os Govenlaàores. Portanto, não se trata ape
nas de Presidente da República. Quando a Oposição 
aqui insiste na tese ou na condenação da reeleição do 
Presidente da República, esquece de que mais importan
te do que ela é a reeleição dos Prefeitos e dos Governa
dores, que se faz por eleição direta, secreta e livre. Todos 
os Governadores atuais foram eleitos por eleição direta. 

O nosso eminente Senador Pedro Simon reconhece 
que a reeleição do Presidente da República é democrãti
Ca, desde que ela ocOrffinOs países avançados do mundo. 
Ora, o Brasil já não é uma nação artesanal. Já somos 
uma grande nação, estamos vivendo hoje uma democra
cia, indiscutivelmente numa democracia. O Presidente 
João Figueiredo procura, a todo instante, consolidar o 
regime .democrático que recebeu do Presidente Ernesto 
Geisel. Acho que a rovagação do Alw5 foi o_ponto de 
partida fundamental para a democracia que hoje temos. 
Tivemos depois a anistia e a eleição direta para Governa
dores, com os estímulos do Presidente João Figueiredo. 
Vários projetas_ foram lançados, aqui, no Congresso Na
cional, e eu fui o autor de um deles, mas sem a iniciativa 
do Presidente_da RePública, creio que dificilmente teria
mos hojet COil}O tiVemos, a eleição direta dos Governa
dores. Portanto, não se pode nunca dizer que o Presiden
te Figueiredo não é um democrata, ele o é. E tem dado 
demonstração seguidas neste sentido. Nós sabemos as 
dificuldades que Sua Excelência tem enfrentado para 
manter a democracia- e consolidá-la, e até ampliar as 
franquias democrãticas que rerebemos. O Senador Pe
dro Simon ~gurimente não nega isso. 

Agora, creio que nunca se viu, numca se~conheceu 
uma só palavra do General Figueiredo, em defesa de sua 
candidatura para Presidente da República. Como agora, 
também não se conhece uma única palavra sua em favor 
de sua reeleição. As manifestações públicas de Sua Exe
celência são em sentidÕ coni.rário. Portanto, ilão se pode 
inquinar esta-iniciatiVa do Ministro das Minas e Energia, 
nem do Deputado de São Paulo,. como sendo uma orien
tação no Sentido da permanência do Presidente João Fi
gueiredo na Presidência da República, princíPio que o 
Senador Pedro Simon Considera demOcrãtico, desde que 
não--seja no Brasil. Não v-ejo por que esta distinção. 

O SR. PEDRO SIMON- b que estou sendo invoca
do numa afirmativa que, absolutamente, não fiz. Abso
lutamente não fiz esta afirmativa. 

O SR. EDISON LOBÃO ~ Se o Presidente concor
dar, concedo o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)--:- V. Ex' pode 
concedê-lo. 

. -o· SR. EDISON LOBÃO - Conêeáo o aparte ao 
nobre Sellador Pédfo Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Eu, absolutamente, jamais 
afirmei, jamais afii:inei no meu pronunciamento, de que 
o princípio ·da reeleição seria democrâtko em outros paí
ses adiantados, e não no Brasil. O que eu afirmei é que 
defendo as eleições diretas, mas ret:onheço que as 
eleições indiretas são democráticas, e as adotatn outros 
países, mas, feitas de forma democrática, e não num co
lêgio pré-elaborado, como o que nós temos aqui. O que 
eu defendi, foi que eleição indireta ê democrãtit:a, embo
ra eu seja peta direta, mas as nossas indiretas, absoluta
mente, não são demo-cráticas. Jamais afirmei que a r(» 
leição em pclísCs desenvolvidos tudo bem, que o Brasil 
ainda não tem o estãgio para a reeleição. Sinceramente 
não sei de onde -S. EX.f: tirou esta afirmativa que, em ne
nhum momento, fiz no meu pronunciamento. 

Q SR. EDl8_0N LOBÃO~ Não quero repisar no as
sunto, Senador Pedro Simon, mas creio que,,se consul
tássemos as notas taquigráficaS, encontraríamos, pelo 
menos, algo parecido._ Não quero dizer que sejam as pa
lavras textuais que aqui pronunciei, atribuindo-as a V. 
Ex.• Mas V. Ex' se referiu a países adiantados, mas isso 
não é o fundamental. A verdade ê que V. Ex• acaba de 
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recorihecer que elas são democráticas, as eleições indin~
tas, e a reeleição existe nos. países denioCrátíCOs, nos Es
tados Unidos, na França, portanto elas são nimiamente 
democráticas. Por que não seriam no Brasil? 

Agora, quanto à escolha do Colégio Eleitaral, creio 
que ela é absolutamente compatível com as regras demo
cráticas em nosso País, elas estão previstas na Consti
tuição, e quando se eiege um Deputado Federal, o Sena
dor da República, e um Deputado Estadual, o eleitor 
sabe que, entre todas funções deles, estâ a de eleger o 
Presidente da República. Por conseguinte, não vejo ne
nhuma anormalidade, nenhuma heresia no que estã pos-o 
to como procedimento para eleição' do Presidente da Re
pública. 

Quero, portanto dizer que o Presidente João Figueire
do tem se comportado com a maior dignidade, como 
Presidente da República e como condutor da política na
cional. Lfder que ele é, de um partido político, e Llder 
.pela sua própria condição de Pr~idente da República. O 
seu comportamento não pOde ser criticado em nenhum 
momento. Porque se há governante, se hã um estadista 
que tem pautado a sua atuação na linha do procedimen
to democráticO, este é o Presidente d!f República. E o 
Ministro das Minas e Energía, nada mais faz do que pra
ticar a democracia, Senador que também ele ê, ex
Governador d.e Estado, quando propõe uma tese, que ê 
reconhecida no mundo inteiro como Válida. Fica aqui, 
portanto, os meus elogios à iriiciativa do Ministro de vir 
aqui, a esta Casa, debater uma tese politica, da qual S. 
Ex• estã convencido, e que pode, seguramente, interessar 
ao Pafs, neste instante e em oUtras oportunidades. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador 
Lqmanto Júnior, V. Ex• está com a palavra. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Sr. Presidente, Sr. 
Ministro, Srs. Congressistas, eu também desejo louvar a 
sua decisão, Sr. MinistrO Césai Cais, de defender uma te
se, que julgo a mais democrática possível. Embora, não 
seja· da tradição politica do Brasil, a reeleição é um insti
tuto jâ usado pelas democracias mais proclamadas e 
adiantadas do mundo, embora eu limitaria esta reeleição 
a dm mandato, para ensejar a renovâção dos represen
tantes, sobretudo, do Poder EXecutivo. Tenho muito 
medo continuismo, que é sempre prejudicial à renovação 
'dos quadros políticos. 

E quern louvar mais,,o que eu não diria coragem, ritas · 
a sua decisão de vir até aqui. Tenho a impressão de que 
esta apreciação que acaba de fazer o Deputado Edison 
Lobão é de toda a Casa. Todos ficaram surpreendidos 
com a sua destemida disposíção de vir debater esta sua 
tese, que é controvertida, e na sua qualidade, V. Ex• veio 
mais, tenho certeza, não fosse a sua tradição política de 
ex-Governador, de Senador, V. Ex• veio mais como 
membro deste Parlamento. Isso nos agrada, de· certa ma
neira, nós consideramos V. Ex• um representante, um re
presentante do nosso partido no Governo do Estado. 
Embora conteste, mas ninguém mais, legitimamente, 
pode falar em nome do PDS do que V. Ex•, que foi elei
to, que foi mandado para o Senado e que tem uma tra
dição de liderança no seu Estado, e, eu conheço C procla-
mo. 

Queria dizer também, que há um compromisso, Sr. 
Deputado Schmidt, que não é uma decisão de compro
misso do Chefe do Governo, acho que ele até foi mais 
longe, ele fez um juramento perante a Nação de fazer 
deste País uma democracia. Um juramento solene, que 
toda a Nação está acompanhando, e verdade se diga, de
corrido todo o seu prazo, no exercício Pa Presidência da 
República, não houve um retrocesso~ veio logo a elimi
nação do Ato Institucional n"' 5, concedeu-se a mais am~ 
pia liberdade de imprensa, a anistia foi a mais atlij:lla e a 
mais geral que se pôde; hoje nós temos, ligitimamente, 
no P~lamento, nos Governos dos Estados, homens que 
estavam, inclusive, além-fronteira, homens que estavam 
penalizados, hoje são dirigentes. E há até uma espécie de 
congraçamento, tem corrido, nestes contactos com esses 
homens que parecia ter uma espécie de barreira parecia 
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mesmo que havia uma disiáD.cia, as mãos têm se tocado. 
Ainda ontem, nós assistimos o gesto de uma senhora, 
que foi talvez a esPosa da figura mais Peitãlizada com o 
atual sistema, de ir ao Presidente da República, acompa
nhado do seu filho, jâ eleit~ para uma assembléia legisla
tiva, revelando assim que, neste País, não medra aquele 
sentimento que nós 3.bominamas, e Deus louvado, hà de 
nos afastar sempre que é o sentimento do ódio, e este é 
um sentimento que não constr6i, qUe não n!)s leva a coi
S;l nenhuma. Ela deu mp exemplo, no meu entender, 
como mulher. que D.ãO é política, -que nunca revelou gos
to pela políticá, inclusive no exercício da função ou da 
missão de primeira-dama, ela revelou uma atitUde de 
grandeza que, no meu entender, terâ a maior repercuSsãO 
para a própria fonnação da nossa mentalidade e da men~ 
sagem nova que estamos preparando e construindo p~a 
as novas gerações. 

Acho que o Presidente foi muito mais, assumiu, fez 
um juramento e vem cumprindo esse juramento. o-colé
gio Eleitoral nãO é uma farSa: cois3. alguma. o CoÍêgio 
Eleitoral está respaldado pela lei, está respaldado por to- · 
das as f~rmalidade legais, ess!! Colégio Eleitoral poderia 
ser do PMDB, da Oposição, hoje, como sã·o Paulo es_tá 
comandado pela Oposição, como o Rio de Janeiro, 
como vários Estados da Federação. No Colégio Eleitoral 
nós ai'nda ftzemos a maioiia, ~ poSSível que seja, Cu não 
acredito, mas é possível que seja a última vez, que tenha
mos mantido neste Colégio Eleitoral a nossa maioria, .é 
possível que, na próxima sucessão, não seja. A democra
'cia é assim mesmo; eu não espero isso, pois tenho a con
vicção de que. vamos ganhar, mas se isso não ocorrer não 
será nenhum mal para o Brasil, serã o fu,ncioilamento 
pleno da democracia que, frutificando, fez. com que a 
Oposição cOmó agõra, governasse Estados principais, in
clusive o Estado de V. Ex•, Sr. Presidente Itamar Franco. 

Portanto. o Colégio Eleitoral não é um~ farsa.- Eu 
tambêm não aceito a alegoria pejorativa d.~ .. vaca de pre
sépio", sou membro do Colégio Eleitoral e vou perse
guir, vou dar o voto de acordo com a minha conciência, 
e posso falar isso, sr: Presid~Óte, porque tenho uma tra
dição, ~ não quero ~azer isso apenas para ~e exaltar, 
sou péla eleição direta, neste ponto nós conflitamos, 
acho que devemos atingir a plenitude da eleição direta, 
se a eleição indireta é de~ocrática, se ê uma prática hoje 
em todos os países, a tradição política brasileira é- pela 
e~eição direta. Eu que fui julgado em todos os degraus da 
minha vida, sar de vereador até chegar aqui, passando 
por todos os cargos da República, sempre pelo julga
mento popular, acho que esta é a forma melhor do povo 
se manifestar e não diria mesnio ·que é mais-legitima do 
QlJ.e a outra, mas é aquela que convêm à tradição política
d9 Brasil. 

Portanto, louvo a atitude de V. Ex•, direi mesmo que 
·v. Ex• -veio porque é um político, porque V. Ex• tem a 
SCJ11Ubilidade poUtica e o- politico é aquele homem que 
DiO teme as vicissitudes, que não teme as adversidildes. 
Digo sempre, não me canso de rep'e:tir a frase de Octâvio 
Mangabeira~> "Nós pertecemos a uma familia de des
graçados." Ser político, Sr .. Ministro, é expor, diaria
mente, cotidianamente, a sua dignidade, às vezes até a 
sua honra, ao pelourinho da maledicêcia pública. 

Mas, eu,- se retornasse lfos meuS 40 anos atrás, trilharia 
o mesmo passo, sou um home;m que não me envergo~ho 
de dizer que SC?U político profissio~al, fiz dà política a
minha profissão, o projeto- único da minha vida, e quan
do vejo um Ministro de Estado vir para aqui para discu
tir uma tese controvertida, V. Ex• não tinha nenhuma 
obrigação de vir, V. Ex• reVelou aqui que tem tambêm 
um compromisso com a democracia, a sua tese' é legíti
ma, a reeleição é de~ocrática, e n6s, nesta hora, cumpri
mentamos porque V. Ex• falou aqui, neste momento, 
como um Ministro- político qUe o PDS indicou para o 
Governo. 

Muito obrigado. 

O SR. CbsAR CALS - Quero, Sr. Presidente, agra
decer as intervenções do nobre Deputado Edison Lobão 
e do meu -caro OOinp"anlieiro e áriiigo~ Senador Lomanto 
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Júnior e eu as registrei com toda atenção. Apenas para 
esclarecer, a emenda do Deputado José Camargo" prevê, 
e eu não estaria aqui também se não houvesse isso: a ree
legibilidade por um mandato; isto está claro que é um 
dos princípios que nós também defendemos com muita 
firmeza, estamos acordes. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a 
palavra ao riobre Deputado Dante de Oliveira e, em SO: 
guida, ao Deputado Domingos Leonelli, e vamos encer~ 
rar com a intervenção do Relator, Deputado Ernani Sa
tyro. 

OSR. DANTE DE OLIVEIRA--:- Sr. Presidente, Sr. 
Ministro César Caris, gostaríamos, inicialmente, de 
agradecer :a presença de V. Ex' nesta Casa, nesta Co:aDis
são, e lembrá-:_lo, já que V. Ex• por diversas ~eze.s disse_ 

· que D.ão veio aqui para falar das eleições diretas, mas 
gostarfamos de .lembrá-lo. que esta é. uma Coniíssão que 
trata, essencialmente, das eleições direias. · 

Queremos, fnclusivC, informar .a ·v.' Ex• que somos fa
voráveis à tCse de reeleiçãO, agora, achamos que a ree
leição 'é uma tese válida, agora nóS tambêm achamos e 
concordamos que toda reeleição para sC:r válida, para ser 
legítima, tem qué ser·respaldada pela vontade·popular. 

Por isso que, logo que esta Comissão foi instalada, eu, 
como autonla emenda que iestabelece as eleições diretas 
para PresídCntc da RcpÍi.blica, fiZ u'ma visita pessoal ao 
Deputado José Camargo, convidando·, inclusive para 
que ele apresentasse a sua emenda de reeleição, anexan
do a essa proposta nossa, para qUe pudéssemos analisar, 
af sim, a i'eeleição, mas uma reeleição do ponto de vista o 
mãis legítimo possível. · 

Infelízmente,.ele não aceitou as rlossas ponderações, 
porque realmente não estã no conteúdo da sua proposta 
a reeleição atravês do voto dire~o, talvez para prefeito, 
governadores, sim; ~lls não para Presidente da Repúbli
ca. Ele dizia, inclusive, naquele momento, que n6s, do 
PMDB, deveríámos pensar numa eleição direta pàl'a 
Presidente da República n9 fmal do próximo mari.dato 
do outro Presidente_ da República, e isso é inaceitá.vel. 

Achamos e V. Ex• disse muito bem, no· início de sua 
palestra, que o povO iem qireito de julgar os adm.inistra· 
dores, e outrO ponto- a que Y. EX' se referiú foi da neces
sidade do fortalecimento da autoridade do Presidente da 
Repúbllca, devido a grave crise· que o País atravessa, até 
mesmo para poder negocia'r internacionalmente e nóa 
concordamos com isso. Nós achamos, exatamente, que ~ 
de\'Jdo à grav_e crj.Sc econõmico, devido à grave crise so~ 
cial, que o. Pafs atravessa, ~ que precisamos de Um Presi
dente da Rep.ública o ma"is legítiino possível, que tenha 
respaldo de amplas camadaS da população brasileira, 
para que ele possa negOOar, de peito e cabeça erguida, 
com os banqueiros internàcio.Mis e não de forma como 
está sendo negociada a nossa Pátria, as nossas riquezas 
que estão sendo entregues e negociadas, não sabemos co
mo; e isso é uma dualidade· que o Pais não Sceita mais, 
que a sociedade bras~leira não pode mais aceitar, Sr. Mi-
nistro. · 

Ao mesmo tempo que se prega, que se canta e se de
canta as eleições diretas de governadores, prefeitos, tUdo 
o mais, e que se prega a abertura democrâticia, nós esta
móS aí sendo vítimàs, toda a sociedade, vítimas de três 
Ministros, que se consideram os deuses .brasileiros da 
área econônti.ca, Langoni~ Galvêas e Delfrm,.decidem tu
do, sobre todos os Miilist~rios, amarram as tnãos de to
dos os Ministro~ e dão as cartas, como diz o ditado po
pular, dão as cartas ejogam de mão, falando em nome 
de 120 milhões de brasileiros. 

Esta é que a questão de fundo e a questão substantiva 
nesta causa das eleições diretas, Sr. Ministro. Achamos 
que o povo, como V. Ex' disse, está preparado, o povo 
pod~ o povo que elegeu governadores de Estados da im
portância de São Paulo, Minas Gerais, Amã:iõnãs e Pa
rá, todos os Estados, não ê possível que este povo tenha 
que ser castrado política e civicamente. 

Não pode ser um povo saci-pererê, ou ele pode exercer 
o seu direito de escolher os seus dirigentes, e aí desde o 
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mais humilde vereador do mais longínQuo município, até 
Presidente da República, ou nós estamos caindo exata~ 
mente naquilo que V. Ex• disse de um grande jurista, qUi: 
é Pontes de Miranda, quando Y. Ex• leu, anotei bem: 
''Só as democracias imperfeitas podem temê-la, podem 
teme;r a reeleição,,HEê isso que-nõs tememos na demo
cracia imperfeita que terrios Sr. Ministro. Porque nós 
não temos uma democracia real, de fato, verdadeira, nós 
temos uma democracia capenga, uma democracia imper
feita, porque, se assim não fosse, este" Cong-resso teria 
força, este Con'gresSo teria que ser ouvido nos acordos 
do Fundo Monetãrio Internacional com o Brasil, esse 
Congresso teria força, realmente, para legislar em todas 
as matérias que dizem respeito ·aos interesses da sociedaM 
de brasileira. Por isso, põr estai'Ilios numa democracia 
imperfeita é que nós tememos a prorrogação e a reeM 
leição. 

Sr. Ministro, nós goStaríam-os também de afirmar a V. 
Ex• que o de que a_Nação hoje preCisa e necessita nãO é 
de um projeto apenas do General João Baptista FigueiM 
redo, o de que a Nação precisa, o que a Nação espera é 
um projeto que venha a ser dos Joões, das Mariâs, dos 
Figueiredo e de toda a sociedade brasileira, porque se as
sim não for, não sairemos desse abismo em_que estãmOs: 

Isto toca a todos nós. De nada adianta o Ministro DelM 
fim Netto, o' General João BaptiSta Figuei.redo, o Conse
lho de Segurança Nacion_al acharem que podem conti
nuar utilizando os mesmos remédios que achavam certos 
hã vinte anos atrãs; o doente modiftcOu, a doença 
aguçou, a sociedade hoje estã eriferma é uril Câncer, infe
lizmente, muito maligno e que precisa do esforço de to
dos nós, Sr. Ministro. 

O Sr. Presidente, nós gostaríamos ainda de afirmar a 
V. Ex• que citou, na sua explanação inicial, uma pesqui
sa que dã respaldo popular à tese da reeleição, gostaría
mos de citar também o Jorn'!J, .. Folha de S. Paulo" do úl
timo domingo, onde se diz claramente que a população 
pref~re as eleições diretas. De "3591 pessoas ouvidas em 
São Paulo, Capital e interior; no Rio de Janeiro, Curiti
ba, Belo Horizonte, 72,7% optaram pelas eleições direta's 
e apenas 14,5% preferiram o sistema indireto, Sr. Minis
tro. Isto é muito importante, é fundamental, para que 
possamos, de uma vez por todas, entender que a eleição 
direta está no· sentimento da sociedade e lio povo brasi
leiro. Tem mais um outro ponto farilbém fundamental e 
que vou ler para que V. Ex• e todos nós tomemos conhe
cimento.;. .. Onde esse sistema de escolha direta foi preferi,: 
do até mesmo na Vila Militar, a maior conc:entração de 
tropas do País; entre 35 mili_tares ouvidos 14 querem 
uma eleição direta, 9 preferem indireta e 12 ainda não 
têm uma opinião formada a respeito". 

Sr. Ministro, isso nos leva a perguntar a V. Ex• o se
guinte: V. Ex• acha que a atual crise econômico-social, 
que o País atravessa, pode ter ainda a saída, encontr-ar 
uma saída dentro de uma escolha do Presidente _da Re
pública atr~vés da via indireta? AChamos- e queremos 
saber de V. Ex• - se hã ou não necessidade de um novo 
pacto social, de um pacto social que não tem nada a ver 
-como disse V. Ex• no início de sua palestra- que a 
emenda CamargO sígilificariã lim pãCto político, Não ê 
apenas um pacto político, oU: ãlgo para negociações polí
ticas- que precisam-Os; preCisamOs-que- aS negociações 
políticas - e esse noVo pacto· polítiCO-seja tarilbém um 
novo pacto social- que a sociedade seja ouvida, que ela 
participe dese novo pacto social. Então·, gostarfainos de 
saber, também, se hã viabilidade dentro das eleições in
diretas para Presidente da República, de sairmos da crise 
econômicõ~Social; além disso, gostariamos de saber a 
opinião de V. Ex• sobre uma proposta que o Governador 
do Rio, Leonel Brizola fez hã pouco tempo - com a 
qual não concordamos - que consiste na prorrogação 
do mandato do Presidente FigueirCdo por mais dois 
anos, c;m troca das éteições diretas, gostaríamos de saber 
a opinião de V. Ex• sobre isso. 

O SR. CÉSAR CALS- Bem, eu desejo neste momen
to, inclusive, agradecer a V. Ex•, Deputado- Dante de 
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ÕliVefra, pela sua afirmatiVa CategóriCa-· de que é favorá
vel à reeleição; apenas divergimos, no presente caso, 
SQ_Q.rç; __ a ieeteição indirelit. ou reeleição direta. Mas, de 
qualquer forma, o reconhecimento de que a reelei&ão ê 
um instrumento democrático é ponto de convergência. 

Eu. não gostaria de passar recibo sobre a afirmativa do 
caráter dos ditos três Ministros- que são doi& e o Presi
dente do Banco Central - mas os ditos tfês Ministros 
ciue am-arram as-MãOs-dos Ministérios: No meu Minis
tério,- cfãs Minas e Ene~gia, posso lhes assegurar que ... 

O SR. DANTE DE OLIVEIRA- Estâ atado com as 
mãos e os pés ... 

O SR. CÉSAR CALS- Todas as metas que anunciei 
ao início do Ministério- e anunciei da tribuna do Sena
do - estão sendo perseguidas obstinadamente e estão 
sCildo conseguidas e ultrapassadas. De modo que anuo
dei da tribuna do Senado e por isso podem ser _vistas nos 
Anais do Senado. De maneira não estamos de mãos 
amarradas. :t claro que nós, também Ministro, nos ajus
tamos a uma conjuntura internacional em crise, que por 
ser crise internacional, fortemente atingiu o Brasil, não 
podemos fugir da realidade. Mas, eu gostaria de dizer 
aqui, que se essa emenda constit1,1cional vier a ser apro
vada, serã um projeto dos Joões, das Maria$, e de todo _o 
povo em geral, porque através ~e J,lma disé.ussão livre, 
sem Pressões, de Deputados e Senadores de todos os par
tidos, ter-se-ia chegado a um consenso. :E:. exatamente 
isso que V. Ex• quer; é a livre discussão, sem pressões. 

Quando êu falei em pisquisa- é claro, eu não tenho a 
menor dúVida de que o povo, neste momento, prefere a 
eleiÇãO direta, não tenho a menor dúvida - mas quando 
me referi à pesquisa, foi para dar respaldo de que tam
bêm o povo não vê como antipopular uma reeleição. 
Mas não tenho dúvida de que, nes?e ponto o povo e pes
s_oalmente - como disse o Senador Lomanto Júnior
eu entendo que o projeto democrático s6 se completará 
quando chegar a eleição direta para Presidente da Re
pública. PesSoalmente acho isso tambêm; agora, entendo 
também que, neste momento, foi formado um Colêgio 
Eleitoral e que não_adianta se pensar em modificá-lo, 
mas também, conforme disse o Senador Lomanto Júnior 
- e eu estarei nesse Colégio Eleitoral, se não for_ como 
Senador o será como Delegado - eu não vou ser "va
quinha de presépio" nãol Eu também não aceito essa co
locaçã~ que não foi feita por V. Ex• ... 

O SR. DANTE DE OLIVEIRA- y. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. CI'.SAR CALS - Pois não! 

O SR. DANTE DE OLIVEIRA- JâqueV. Ex• consta· 
ta realmente, pelas suas andanças como Ministro, , como 
político, pelo Brasil afora, -que as eleições diretas São, 
realmente, reivindicações de atp.plas camadas da socieda
de brasileira, V. Ex. i, mais unla ~ez, confessa de público 
que se escolhermos, mais utna vez, pelo processo indire
to, mais uma vez, se estará postergando e ludibriando a 
soberania da vontade popular. Isso é muíto grave, ·sr. 
Miriísirõ. 

O SR. C:t.SAR CALS- Não, não fói bein iSso que eu 
disse. V. Ex• iriterpi-Cfà a seu modo. Eu ach·o que o proje
to democrático se completará quando chegarmos lã; mas 
entendo que também foi a vontade popular que elegeu li
vremente deputados e senadores, sabendo que eles iriam 
votar num presidente. Por isso é que quando falei em 
víolentação do mandato·;_ e eu sei que não foi muito -
bem aceito- e é realmente isso, os Deputados e Senado
res receberam uma mandato do povo para fazer votar a 
legislação e também votar no futuro no Presidente da 
República. Essa ê a colocaç3o. 

Agora, acho que mesmo com a eleição indireta, que V. 
Ex• acha que seria inevitável ou impossível a saída da cri
se, entendo que isso não é bem verdade. A saída nós tere
mos, de uma maneira ou de outra. ~ claro que o que se 
deseja, neste momento, é que a discussão sobre a suces-
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são não leve ao. ent:raquecimento e ao esfacelamento da 
autoridade política do Presidente. Autoridade ele tem, 
mas é a autoridade política do Presidente. Mas acho, 
pessoalmente, que não há motivos, e tenho proclamado, 
qtie não há urgência- dessa discussão de uma sucessão; 
urge9-te é saii da crise económica. 

No meu Ministério...:.... agOra dando exemplo do Minis
têrÍo ,;.._ eu- tenho_ a absoluta convicção de que a nossa 
ecjuipe, formada no Ministério, vai contribuir para a saí
da dçssa crise. Eu próprio me apresentei espontaneamen
te,-e fiã Poucos dias, disse em outra ComisSão, e ao Presi
dente João Figueiredo, que dos 6 bilhões de dólares de 
superáVit, que·e-ã ·meta dada pelo Conselho Monetário 
Nacio:iial, o Ministério vai Se responsabilizar por 50%, 3 
bilhões de dólares, mostrando a viabilidade desta saída 
tia crise. 

Agora entendo, também, que discutir sucessão, o que 
não é urgente, Urgente é s3ir da crise, ela não ajuda, em 
termos de fortalecimento de uma autoridade política. 
Esse o mCll ponto de vista, mas entendo que a saída da 
crise será feita, nós não temos nenhum temor de sair da 
crise com eleições indiretas. 

Qu:Wt~ à declaração dita pelos jornais, qUe não poSso 
afirmar- se é verdadeira, mas dita pelos jorna_i~_. de uma 
prorrOgação por dois anos pelo Governdor BriZola,- eu 
não estarei aqui. Considero que a prorrogação, de fato, 
não é instrumento democrático. 

A reeleição, se aceita constitucionalmente, ela pressu
põe uma disputa no Co~égio E:leitoral -quando digo, 
prorrogação, de qualquer forma para mim, eu não esta
rei aqui - disse isso em outras oportunidades- enten
do que a reeleição pressupõe uma disputa, primeiro, na 
convenção partidária, e depois no Colégio Eleitoral~ 

O SR. PRESIDENTE (liainar FianCo)- Coricedo a 
_palavra ao nobre Deputado Domingos Leonelli: 

O SR. DOMINGOS LEONELL! - Sr. Presidente, 
Sr. Ministro: 

Quero, inicialmente, manifestar a minha alegria, por 
v~r um Ministro de Estado defender idéias, sem arrogãn-. 
CJ.a, com simplicidade, caindo até em contradições e sem 
maior pte_ocupação, muito diferente do quadro ministe
rial e presidencial, onde a palavra imperativ~- .. eu farei a 
deinocracia, ep. construirei, eu prendo e arrebento", um 
quadro bem diverso do habitual. 

Acho muito saudável a iniciativa de um Ministro ou 
de um Senador, propor soluções que julge justas para a 
nossa Pátria. 

Gõstaria apenas de ressaltar a V. Ex• que essa discus
são, ·que aqui se travou sobre a legitimidade do Colégio 
Eleitoral, baSeada consfantemente na argumentação de 
que o povo sabia que estava _elegendo deputados que 
iriam ele&er o Presidente da República, ela- cai por terra 
inteiramente, quando se verifica que, embora o Partido 
governamental tenha maioria nesta Casa, as Oposições 
obtiveram 8 milhões de votos a mais e que esses 8 mi
lhões de votos a mais fofam dados aos Partidos de Opo
sição, inclusive o que ól'ltem virou a bandeira, todos eles 
defendendo, em praça pública, insistentemente, a eleição 
direta para Presidente da República. 

O povo, a maioria dos eleitores do nosso País, de
monstrou claramente a sua vontade, sufragando os Par
tidos que defendiam, que tinham no seu programa e que 
defendiam, em praça pública, talvez até com mais fre
qUência do que a própria Assembléia Nacional Const_iM 
tuinte, 'o tema .da eleição, eu sentia que era muito mais 
presente na campanha eleitoral, e foi exatamente isso 
que a maioria dos eleitores aprovou: a eleição direta para 
Presidente da República. 

As pesquisas que, evidentemente, não têm poder insti
tucional de verificação da vontade popular, mas consta
tam novamente essa preferência. 

O Deputado Dante de Oliveira demostrou que essa 
preferência atinge todos os segmentos da sociedade, in
clusive, o segmento militar. 

Entretanto, V. Ex•, na sua principal contradição, ou 
seja, na afirmação inicial, aplaudida por todos aqui, in-
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clusive por mim que me associo ao aplauso, onde defen
de que o povo tem o direito a julgar seus administrado_
res, desconhece, na segunda parte do raciocínio, que o 
povo, para julgar seus administrado~, precisaria de 
partiCipar de um pleito onde pudesse efetivamente. ele
gerou deseleger, ou castigar politicamente aqueles que 
não merecem a sua confiança. 

A minha adesão à tese da reeleição para Presidente da 
República, no caso de conjugada com eleições diretas 
para o mesffio cargo, acho que se fundamenta, Sr. Minis
tro, nas mesmas razões de V. Ex~: uma razão de ordem 
doutrinâria, teóiicã, baseada nesta argumentação-de que 
o povo tem o direito de julgar seus governantes, e basea
da em uma outra razão, talvez na outra face da mesma 
moeda, a que V. Ex• se referiu:- ê: fund.~_meq~al,_neces
sãrio, viabilizar a possibilidade de uma safda para a cri
se, inclusive pelo meio insfituCfonal, inclusive conside
rando o fator institucional. E V. Ex• começou sua expla
nação argumentando com a crise naciorial e internacio
nal. 

Então, quero perguntar a V. Ex•, nesta manhã de tan
ta convergência, onde verificiinios essa afirmação de V. 
Ex• aditada pelo compromisso público do Senador Lo
manto Júnior, pelas eleições-diretas para Presidente da 
República ... 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- A Nação toda conhe
ce a minha posição, ela nunca foi esCoiidida. 

O SR. DOMINGOS LEONELL! - Eu estou apenas 
louvando e ressaltando essa postura que, com certiza, se 
transformará em voto, no momerito em que julgarmos e 
submetermos· ao Congress_o Nacional a Emenda do_ De
putado Dante de Oliveira. 

Então, essa disposição sua, Sr. Ministro, de defen
der ... (Risos.) 

O SR. LO MANTO JúNIOR- (Fora do microfOne.) 

O SR. DOMINGOS LEONELLI -Chegará a tanto, 
nobre Senador, terâ opOrtunidade, ilós daremos oportu
nidade. 

Essa disposição que V. ex• democraticamente, expõe 
de defender, digamOs, como se fosse sua a emenda c,lo 
Deputado José Camargo, eu petgUfitãOa.-av:---EX':Cjue 
sugestões fiZ para: que--a viabilização para as eleições di
retas para Presidente da República, reconhecidas tam
bém por V. Ex• como coroamento do processo democrá
tico, que sugestões faz V. Ex• de negociação, de entendi
mento com a Oposição, para que ísso se-ae auida -na SU
cessão presidencial, que libertarâ o presidente Figueire
do desse inferno biônico, onde ele mesmo já pronuncíou 
que os votos estão sendo comprados a 40 milhões de cru
zeiros? Quer dizer, acho que essa proposta da Oposição é 
de conciliação, de consenso, é uma proposta que ajuda
rá, dará uma saída honrosa para a crise, tanto no plano 
econômico, onde o Presidente da República darâ autori
dade moral e política para propor à Nação a!; medida~ 
drásticas que, por certo, serão_ necessârias, como da rã 
também oportunidade ao Presidente João Figueiredo de 
presidir um processo onde não haverá mãos sujas. 

Muito obrigado. 

O SR. ChSAR CALS- Eu quero agradecer a V. Ex•, 
Deputado Domingos LeoneUí, também o- Seu apoio à 
tese .de reeleição... -

O SR. DOM!l'I_GOS LEONELLI --, ... Coqjugada à 
eleição direta, fui mais preCiso do que o Senador Loman
to Júnior. 

O SR. CbSAR CALS- De todo modo; como tese, V. 
Ex• deu o apoio e fico realmente feliz ... 

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Conte com o 
meu apoio, Sr. MinistrO. 

O SR. C~AR CALS" --•.. de que isso pode ser, ama
nhã, um voto favorâvel.também na discussão. 

Q SR. DOMINGOS LEQNELLI - Com certeza. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

O SR. CÉSAR CALS - Eu acredito que aquilo que 
disse, embora pareça contradição não é, acho que há for
mas de julgar, o povo pode julgar diretamente ou indire
tamente. O nobre Senador Pedro Simon aqui considerou 
Ctue era democrático o julgaffiento indireto pelo povo. 
Então, não há contradição. Apenas entendo que hã siste
mas e isso é uma maneira de julgar, quando se faz tam
bém um julgamento através de um delegado na con
venção. No partido de V. Ex' tambêm os delegados le
vam o mandato de seus eleitores. 1:: uma maneira de jul
gar. Há vârios níveis de julgamento indireto. De maneira 
que não há diretórios, delegados, tudo isso é uma manei
ra indireta do povo, que não seria lógico_que para tudo 
fosse a votação universal. De maneira que entendo que 
não há contradição tão grande. Acho que pode ser um 
enfoque ou outro. 

b claro que aquela idéia que dei do meu pensamento 
pessoal, de se votar à democracia s6 se completará no fu
turo, com eleição direta, eu levarei ao Presidente do meu 
partido. Porque o Presidente do meu Partido e seus líde
res é que vão disCutir isto aqui com seus Deputados. Não 
sou eu, um político que, neste momento está licenciado 
do Congresso. Eu levarei a minha idêia aos condutos 
normais do Congresso. Isso eu farei livremente, como te
nho féito já, de pronto, a outras lideranças, não só do 
me\!- Partido como de outros partidQS com quem tenho 
discutido com maior simplicidade este assurito. 

De maneifã qUe esta é a maneira de lhe responder. Eu 
levarei, pelos condutos diretos, que, no futuro, não ime
diatamente, porque entendo, volto a repetir, que a 
eleição livre de 1982, o povo, embora c_om a maioria de 
representantes, foi uma maioria do meu Partido, do 
"PDS. 

O SR. - Eu tenho ouvido falar aqui, desde 
_que cheguei, não tive o praier de oUvir a expos!Çãõ de V. 
Ex', porque tive um outro compromisso que me impe
diu, mas tenho ouvido falar aqui, repetidamente, inclusi
ve por V. Ex•, sobre a legitimidade dp Colégio Eleitoral. 
Quero fessaltar dois fatos: primeiro, a diferença de votos 
a favOr da OposiÇão foi superior a-s' milhões. Depois, 
que a diferenÇa de votos a favor do PDS é inferior ao nú
mero de Senadores indiretos que não passaram pelo cri
vo das urnas. Isso demonstra a ilegitimidade do Colégio 
Eleitoriil que V. Ex• afiança com tanto vigor. 

O SR. C~AR CALS -Nobre Deputado, como jâ 
discuti o assunto em a·utras oportunidades, eu me permi
to não voltar com os mesmos argumentos. Mas eu regis
trei a opinião de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) Deputado 
lranildo Pereira, a última inte:rvei-lção. 

O SR. IRANILDO PEREIRA - Sr. Ministro, pri
meiro desejo me congratular com V. Ex• pela coragem de 
defender uma tese bastante antipática e, no meu enten
der, antidemocrática, porque dt::fender a reeleição do 
Presidente Figueiredo ê dose. Isto em Virtude de hã seis 
anos vir ã frente do Governo e não soube gerir a crise 
econômiCa- põf i:J.ue passa o País, e eri.tregã.r-lhe mais 6 
anos, é quase a certeza de que poderemos chegar ao caos. 
Pelo rrienos essa é a minha posição. 

Acho, inclusive, que essa reeleição é dirigida especifi
camente ao Presidente Figueiredo e ele só tem um campo 
de_ disputa, que é na convenção do seu Partido, porque 
os convencionistas, o Colégio Eleitoral, só votará no 
candidato de cada partido, aquele que a convenção es_co
lher e registrar. Então, quando chegar no Colégio Eleito
ral, estâ liquidado, só vai aquele que o Partido escolher. 
E.é~óQvio que se fosse aprovado a emenda da reeleição, o 
candidato oatural e .consagrado seria o atual Presidente 
Figueiredo. 

Mas eu tenho minhas_ dúvidas e aí_Ç que gostaria de 
perguntar a V. Ex• se não há uma profunda contradição 
na proposta de V. Ex' e nas 1ntensões manifestadas mais 
recentes pelO Presidente da República, de não aceitar, 
em hiótese alguma, a reeleição. A Nação inteira sabe, e 
eu particularmente, de que V. Ex• é um dos Ministros 
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que goza de bastante _intimidade com o Presidente Fi
gueiredo, e que tem bastante conceito e confiança por 
parte do Presidente. Sabemos que o Ministério alua, 
com algumas· Qivergênciãs, dê forma muito harmônica 
cºm Q_ Px_esid.erite dã. Repó.blica. E como cõmpreender 
qu_e um Ministro que não diverge, pelo contrário, tem 
uma_cQtlYivênciil- muito saudável Com o-Presidente da 
R~ública, insista na tese da reeleição, quando o Presi
dente a rejeita. Por trás disso, o que existe realmente? 
Que estratégia est~ traçada para o sistema a fim de que o 
Presidente da República se mantenha no poder por mais 
6 anos? --

0 SR. CbSAR CALS- Queria reponder ao meu con~ 
terrâneo, nobre Deputado Iranildo Pereira, ~ue, em ne
nhum momento, eu falei em reeleição do Pre~idente João 
Figueiredo. 

O SR. IRANILDO PEREIRA- E,m prorrogação. 

O SR._ CÉSAR CALS -- Não, nem prorrogação, n:em 
reeleição do Presidente Figueiredo. Estão aí todas as mi
nhas intervenções ... 

O SR. IRANILDO PEREIRA - Mas a reeleição é 
para esse mandato ... 

O SR. C:esAR CALS -Perdoe, nobre Deputado, eu 
o ouvi com muita atenção. Em nenhum momento, nem 
em entrevista nem em conversas particulares, nem com 
ele, eu me referi à reeleição do Presidente Figueiredo. Eu 
me 'referi sempre à tese de reeleição de Prefeitos, Govcr-· 
nadares e Presidente da República, e disse sempre, estão 
aí todas ,as minhas declarações, que se aprovada livre
mei:itC, num pacto político diferente~ ·em que não ê tC:Se 
de um partido, não é tese de governo, são Deputados e 
Senadores, que apresentaram, se aprovada livremente, 
cria-se-ia uma alternativa. Foi onde o mâximo que eu 
avancei, ma's não falei na pessoa do Presidente. Então, 
não há nenhuma contradição ·entre o que ele deseja -
permita-me, eu não sou íntimo- mas aquele que procu
ra fazer tudo 'Com muita lealdade, claro amizade pessoal 
-tenho, mas ii1timamente não tenho nenhuma, mas a-quele 
que pretende fazer seu papel com muita lealdade. Não há 
contradição entre o que ele diz e a tese que ele, Presiden
te, também considera democrática. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a 
p~lavra final ao ilustre Relator, Ernani. Satyro. 

O SR. RELATOR (Ernani Satyro)- Sr. Presidente, 
Sr. Ministro e Srs. Congressistas, eu não venho fazer ne
-nhuma (!ld3.gãçã0- ao -Ministro ·céSar Cais, quero apenas 
manifestar, como vários dos colegas ou quase todos que 
aqui se encontrarri, in-anífestaram, tambêm a minha ale
gria, o meu contentamento, por ver um Ministro de Es
tado, por sinal congressista também, vir aqUi, democrati
camente, submeter-se a este debate. E congratular-me, 
ao mesmo tempo, com a Comissão; pelo altq nfvel desses 
debates, o que importa, sem nenhuma dúvida, numa 
lição de educação política, de delicadeza e, por conse
guinte, de engrandecimento do Congresso Nacional. 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, antes ~e en
cerrar eu gostaria de fazer uma forinulação. 

A imprensa de hoje, é claro que ela não norteia os nos
sos trabalhos, mas apenas para esclarecer, noticia que a 
nobre representação do PDS- estaria presente nesta reu
nião com Q Minis.trQ Cêsar Cais, mas a partir das próxi
mas reuniões que vamos ter, que foram estabelecidas 
n_Qrn consenso da Comissão, em que se discutiu e se che
gou a uma conclusão, entre propostas mais avançadas, 
como a do Deputado Dante de Oliveira, que-propunha à. 
vinda de mais pessoas, de mais entidades, até propunha 
o envio de um formulário para obter respostas, mas, na 
verdade, che&ou-sC a um consenso de que cada partido 
indicaria dois representantes e -nós ouvlrfamos dois re
presentantes de cada partido. Baseado nessa decisão da 
Comissão, eu sei pela imprenSa e por conversa pessoal 
com V. Ex•, de que os l!_artidos estão indicando os seus 
representantes para virem à Comissão e que, por exem-
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pio, n6sjã temos COnvocado para, amanhã, o Presidente 
do Partido dos Trabalhadores. 

Ora •. a imprensa de hoje publica que a representação 
do PDS estaria presente na reunião de hoje. p$ra ouvir o 
ilustre Ministro César Cais, mas que; a p~rtir da reunião 
de amanhã, ela não estaria presente110s trabalhos da Co
missão~ 

Eu, sinceramente, não acreditei na -notícia. Prefiro fi
car com a versão original, que foi uma decisão tomada 
pelo seu conjunto, mas acho que era importante fa.z,er 
esse pronunciamento para que o PDS, pelos seu.s repre
sentantes, fazer viesse esclarecer a opinião pública, de 
que essa informação da imprensa, absolutamente, não 
corresponde à verdade dos fatos. Pois não, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Comis_
são fica convocada para amanhã, às tà horas, para ou
virmos o Presidente do_ Partido dos Trabalhadores, o _Sr. 
Luiz Inãcio da Silva. 

Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença do Mi
nistro Cêsar Cais. Tomei conhecimento de que S. Ex', 
realmente, recebeu pedidos para que não viesse a esta 
ComissãO. E ele aqui a ela- compareceu, de uma maneira 
democrática, expondo a sua tese, d~batendo com os Srs. 
parlamentares e isso é que é importante. Essa Co~j~são 
Mista de Deputados e Senadores tem uma importância 
fundamental, e ê preciso realmente reavivar as Comis
sões no Congresso Nacional. 

Eu creio qUe a sua presença-nesSe debate, engrandeceu 
esta ComiSsão. Permite aos Srs. Deputados e Senadores 
o esclarecimento da sua proposta, uma proposta que 
realmente está sendo analisada, já não diria hoje, apenas 
pelo Congresso Nacional, mas pela própria opinião 
pública brasileira. Só me resta agradecer a.sua presença e 
convocar os Srs. parlamentares para amanhã às 10 ho-
ras. 

E quanto às observações do Senador Pedro Simon, 
cabe-me. como Presidente, convocar a Comissão. Se os 
Srs. Deputados e Senadores não quiserem comparecer o 
problema deixa de ser da Presidência, para ser da cons
ciência de cada um. Muito obrigado. 

Está encerrada a reunião. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
Sétima reunião, realizada em 19 de maio de 1983 

As onze horas do dia dezenove de maip de mil nove
centos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, 
na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores 
Senadores Jutahy Magalhães - Presidente, Helvídio 
Nunes, Carlos Chiarelli, Altevir Leal e a Senhora Sena
dora Eunice Michiles reúne-se a Comissão de Legislação 
Social. Deixam de comparecer, por motivo justificado, 
os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Fernando Hen
rique Cardoso, José Ignâcio e Hélio GueirOS. Havendo 
.niímero regimental, o Senhor Presidente declara abertos 
Os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anteR 
rior, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se a 

·apreciação das matérias constantes da pauta e, a SenhoM 
ra Senadora Eunice Michiles soliciía preferênciã para o 
item dois - Projetas de Lei da Câmara n' 060, de 19.8'2$ 
que .. dispõe sobre a regulamentação do exercício çda en~ 
fermagem e dã outras providências'' - do qual é a rela
tora. Não havendo nenhuma objeção por pai'te dos 
membros presentes, a Presidência Concede a palavra a 
Senhora Senadora EuniCe Michiles que lê o seu parecer 
favorável ao projeto, na forma da Emenda n~' I~CLS. 

Não há debate5, e a Comissão aprova o parecer da Rela
tora, tendo votado com restrições O Se;nhor Senador 
Helvídio Nunes. prosseguindo, a Presidência concede a 
palavra ao Senhor Senador Helvídio Nunes para e_n:~itir o 
seu parecer sobre o item um- Projeto de Lei do Senado 
n9 126, de 1980, qtie "acrescenta parágrafO ú·niCoão-arl. 
II da CLT, e o PLS n9 118, de 1980, que-naltera are
dação do art. I 1 da CLT, para -que- a prescrição bienal 
seja contada a partfr da ~essação do contrato_ de traba
lho ... Usando a palavra para discutir o Senhor Senador 
Carlos Chiarelli e parabeniza ·o Relator pelo excelente 
trabalho de análise elaborado sobre a matéria. Entretan-

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

to, acredita Sua Excelência que esta COinissão deveria 
api_oveitar essa_ oportunidade para ampliar o benefício 
que a matéria pretende instituir, nãÕ-apcniti a ·consoli
dação das .Leis do Trabalho, mas a Lei 'f.'~abalhista como 
wn todo .. Acolhendo c agrãdcccrido a colaboração do 
Senhor Senador Carlos Chiarelli, o Relator da matéria, 
Serihor Senador Helvídio Nunes, solicita a sua retirada 
de pauta· para que possa examinar a sugestão do Senhor 
Senador Carlos Chiarelli e apresentar o seu parecer defi
nitivo na próxima reunião. Não havendo nenhuma ob~ 
jeção, a Presidência defere a solicitação do Senhor Sena
dor Helvídío Nunes. Em seguida, a Presidência esclarece 
que o Relator do último item da pauta - Oficio "S" n~' 
17, de 1982, "do Senhor Governador do Estado do Pará, 
solicitan-do autorizaçã~ do Senado Federal, para alienar 
uma área de terras devolutas do Estado, localizada no 
Município de Moju, à Santa Marta Agro-indl1stria 
Ltda" -Senhor Senador Gabriel Hermes, estâ ausente 
e1 assim sendo, fica adiada a sua apreciação. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz 
Cláudio de Brito, Assistente dã.- Comissão;- a presente 
Ata que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor Pre
sidente. - Senador Jutahy Magalhães. 

Oitava reunião, realizada em 26 de maio de 1983 

As onze horas do dia vinte e seis de maio -de mil nove
centos, e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, 
na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores 
Senadores Jutahy Magalhães --Presidente - Hêlio 
Gueiros, Jorge Kall.lllle, Carlos Chiarelli, Pedro Sfmon e 
a Senhora Senadora Eunice Michiles, reúne-se a Comis
são de Legisla-ção Social. Deixam de comparecer, por 
motivo justificado, os Senhores Senadores Gabriel Her
mes, Helvídio Nunes, Altevir Leal, José Ignácio e Fer
nirndo Henrique Cardoso. Havendo número regimental, 
Õ Senhõf PreSidente declara abertos os- trãbalhOs e-diS_- -
pensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. A seguir, a Presidência esclarece que o 
J'{c:!ator do item um da pauta - Projeto de Lei do Sena
dQ_N'i' 126, de 1980, que "Acrescenta parágrafo único ao 
ãrt.ll da ct:t••;e o ProjetO de.Lei do SeDado N~' Ils·~ dC 
1986, que "Altera a redaÇão do art. II da CLT, párã que 
a prescriÇão bienal seja contada a partir da cessaçã_o do 
Contrato de trabálh0"- Senhor Senador_Helvídio NuM 
nes está ausente, mas como a matéria jâ é do conheci
mento da Comissão e tendo sido objeto de discussão na 
reunião ántCriof;na qual o Relator sOlicitou a sua.ieiira
da de pauta para acrescentar em seu parecer uma EmenM 
da sugerida pelo Senh9r Senador Carlos Chiarelli, a Pre
sidência faculta a Palã.vra a quem queira fazer uso dela 
para discutir a matéria. Não havendo quem queira discu
tir, a Presidência coloca a matéria em votação, e a Co
missão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, 
que conclui pela prejudicialidade do PLS N~' 126/80 efa
vorayelmente ao PLS _N~' ll8j~O •. com a_ Emenda Nt 1-
CLS. Prosseguindo, a Presidência adia a apreciação -do 
item dois da pauta- Projeto de Lei da Câmara n9 062, 
de 1981, que "Altera a redação da alínea "P' do art. 482 
da CLT" - eril dec.oirêncía' da ausência do Relator. 
Co.ntiilu"ando, a Presidência ésclare_ce que o Relator do 
item três- Oficio "S" n~' 017 j82, "Í)o SenhOr GOverna
dor do Estado do Pará, solicitando autorização do Sena
do Federal, para alienar uma área de terras devolutas do 
Estado, localizada no Município de Moju, à Santa Mar
ta Agro-indústria Ltda.,; - o Senhor Senador Gabr:iel 
HermeS tai:nbéin·-estâ ausente, -~aS SUa EX:celênda solici
tou que a matéria fOSse pbjeto de deliberação destaCo
nfiSSâOnO--:sentido de reiterar o pedido de informações 
fõrmula~o ao Gover-no do Estado do P..ará, a fim de po
def elabOrar o seu PãreCerdefinitivo ·sobre-a matéria. Co
locada em discussão e votação, a Comissão apr9va a 
PfOpOSiã do Senhor Seilai:lõf -GaDriel Hermeil. Esgotada 
a matéria de pauta, a Presidência franqueia a palavra a 
quem dela queira fazer uso para tratar de assuntos ge
rais. Fazendo uso da_ mesma, o Senhor Senador João 
Calmon indaga da Presidência s_e jâ recebeu dos Senho
res membros da Comissão as sugestões, objeto de solicí
tação dessa.Presidência em reunião anterior, no sentido 
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de indicar nomes de autoridades específicas em assuntos 
pertinentes a este Orgão. Técnico para a realização de en
contros e palestras, agilizando os trabalhos e promoven
do debates sobre alguns assuntos da atualidade que estão 
a merecer uma Inaior-pf'oocupãção dCSta ConllSsão, 
como por exemplo: - A -Política Salarial em face do 
próximO reajuste das prestações dO ·sistema Fina:riceiio 
de Habitação. O Senhor Presidente, Senador Ju.tahy Ma
galhães, inforrria que atê- apresente datã não tiilha rece
bido nenh~a. sugestão por escrito ri esse sentido_ e apro
veitaria a ocasião para ouvir e receber alguma dessas su
gestões. Depois de alguns comentários por parte dos de
mais membros presentes, a Comissão decidiu convidar o 
senhopJosê Lopes de Oliveira, Presidente do Banco Na
cional da Habitação, para comparecer a esta COmisSão 
no .diã._ 15 cte jimhO Próximo, às I 0:00 horas, para prestar 
esclarecimento sobre a atual conjuntura por que se esta.: 
belecerã o próximO ãumerito das prestações devidas ao 
Sistema Financeiro de Habitação. Ainda, com a palavra 
franqueada_o _Senhor Senador Hélio Gueiros infoima 8. 
Presidência que trOUxe -em :mãos o Projeto de Lei da Câ~ 
rn:u:a_n.,._0_32, de 1982, que "Altera dispositivo da Lei n~' 
4.769, de 9 de setembro de 1965, que "dispõe sobre o 
exercício da profissãO -de Técriico de Administração, e dá 
outras providências", objeto de solicitação de Vista·Cm 
reunião anterior. Atlrrila Sua Excelência que depois de 
examinar cUidadosamente a matéria decidiu não apre
sentar Voto ~cr~tô Por concordar plenamente com o pa· 
recer do Relator. Em seguida, a Presidência coloca a ma
téria eôi vota.Çao, e a Coniissão, por Unp.nimidade, apro
va o parecer do Relator, Senhor Senador Albano Fran
C.O~~que-conclui contrariamente ao projeto. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz 
Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente 
Ata que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor Pre
~~':!_~te. Senador. Juta~y _Magalhães. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

4• reuniio, realizada em 8 de- junho de 1983 

As onze horas do dia oito de junho de mil novecentos 
e oitenta e três, na sala de Reuniões da Comissão, na Ala 
Senador Alexandre Costa~ presentes os Serihores Sena
dores Diilarte Mariz, Presidente, Almir Pinto, Passos 
Pôrto, Altevir Leal, Jorge Bornhausen e Mauro Borges, 
re6ne~se a Coi:nissão de Segurança Nacional. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Se
nhor Senador Gastão Maller. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Se
nad,or Dinarte Mariz, declara aberta a reunião, e conce
de a palavra ao Senhor Senador Passos Pôrto, que emite 
parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 
04f79, que ''Ratifica o texto da Convenção do Uso Mili
tar ou Hostil deTécnicas de Modificação Ambiental, as
sinado pelo Governo Brasileiro em Nova York, em 9 de 
novembro de ~977''. Posto e~ discussão e, em seguida, 
em votação, é o parecer· aprovado, por unanimidade. 
ProSSegtiiitdo, o senhor PreSidente, conCede a palavra ao 
Senhor_ S~nador Almir Pinto, que solicita seja retífado de 
pa1,1ta, o Proje~o de Lei da Câmara n• 25(80, que "Define 
como crime contra Segurança N<~:ciOnal a manutenção 
de dep4sítós- effi mOéd~ esti-ãngeíra nõ exteiior, fora dos 
casos previstos em Lei". Ainda com a palavra o Senhor 
Seilador Almir Pinto, einite parecer favoráVCl ao ·PiOJCtO 
de DeCreto Legislativo n~·33/SO que "Apfova o texto de 
CooperaÇãO enire oo GovernO· d:i -República- Federativa 
do _B.rasjl. __ e_o_ Gov_ernO_da _República Arge_ntina, para 6 
Desenv.olvímento e a ~_p]icação dos Usos Pacíficos da 
Energia Nuclear, celebrado em BuenoS Aires, a C(dC 
maio-de_l980". -Posto-em discussão e, em seguida em vo
ta,ção, é o parecer aprovado, por unanimidade. 

Esgotada a Pauta dos trabàlhos, o Senhor Presidente 
encerra a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos 
Camello, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
após lida e_ aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. 
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COMISSÃO DE MUNICIPIOS 

Nona reunlio, ordinária, realizada 
no dia 9 de junho de 1983. 

Às onze horas do dia nove de ]uflho de mil novecentos 
e oitenta e três, na Sala da Cõmissão, na:· Ala SCnador 
Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador 
Passos Pôrto, Presidente, reúne-se a Comissão de M u
niCíp"iOs, -com a presençã dOS Senhores Senadores Mauro 
Borges, Almir Pinto, Jorge Bornhausen, Alfredo Cam
pos, Jutahy Magalhães, Carlos Lyrá, João Lobo e Bene
dito Ferreira. - -

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os se
nhores Senadores LQmanto Junior, BeneditO; Canellas, 
Gaivão Modesto, Jorge Kalurne, C3.rl0s Alberto, Mário 
Maia, José lgnácio, Marcelo Miranda e Eneas Faria, 

Havendo número regimental, o' .Senhor Presidente d<>_ 
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anterior que-ê dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constan
tes da Pauta e são relatados os Projetes de Resolução 
apresentados pela Comissão de Economia, às seguintes 
Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem n"' 48, de 1983, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Barra do Rocha (BA), a contratar opCração de 
crêdito no valor de Cr$ 36.406.475,24 (trinta e seis ri::ti
lhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e setenta e 
cinco cruzeiros e Virife -e quatro centavos). Relator: Sena
dor· Jutahy Magalhães. Parecer: favorável. Aprovado 
por unanimidade. 2) Mensa8enl i:i9-in,- de-"1982~ CfO-Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro-da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muriicipal 
de Pirapora (MG) a contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 218.094.000,<X.r(duzentos e dezoito milhões, 
noventa e quatro mil_cru_zeiros). Relator: SenaQ_pr_Alfre
do Campos~ Parecer: favorável. Aprovado por unanimi
dade. 3) Mensagem n"' 141, de 1982, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, propOsta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada _a Prefeitura Municipal de Ata_léja 
(MG) a contratar operação de crédito_ no valor de Cr$ 
70.691.88'0,00 (setenta milhões, seiscentos e noventa e 
um mil, oitocentos e áitenta cruzeiros). Relator: Senador 
Alfredo Campos. Parecer: favorável. Aprovado por una
nimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente ·aa 
Coniissão; a preSente-Ata que, lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SERYIÇO PUBLICO 
Terceira Reunlio, Realizada 

em 18 de maio de 1983 

As onze horas do d1a dezoíto de ma:io- de mil novecen
tos e oitenta e três, nã-Sala de Reuniões da Comissão, na 
Ala Senador Al~andre Costa, pfesentes os Senhores Se
nadores Fábio Lucena - Presidente, Passos Pôrto, Al
fredo Campo e João Ldbo, reúne-se a Comissão de Ser
viç_o Público Civil. Deixam de comparecer, por motivo 
justificildo, oS Senhores Senadores Martins Filho, Jorge 
Kalume, Gaivão MOdestO e -cafiOs AlbertO. Havendo 
número regímental, o Senhor Presidente declara abertQs 
os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião ante
rior, que ê dada como aprovada. A seguir, a Presidência 
concede a palavra ao Senhor Se_nador Alfredo Campos 
para emitir o seu parecer sobre o único item da pauta
Projeto de Lei da Câmafa n9007, de 198_3, que .. altera" a 
composiçãO e a organização interna dos triburiais Regio
nais do Trabalho que menciona, cria cãrgoS, e dá outras 
providências". Depois de ler o seu parecer, o Senhor Se- _ 
nadar Alfredo Campos arguindo a im::onstitucionalidade 
do art. _89_do projeto justifica à Comissão o seu acolhi
mento a uma das Emendas apresentadas a matéria, du
rante o prazo regimental, no sCntido de suprimir o referi-
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do artigo. Para discutir, o Senhor Senador Passos Pôrto 
usa da palavra e sugere que o projeto deveria tramitar, 
preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Jus
tiÇa para q-ue aquela douta Comissão pudesse emitir o 
seu parecer sobre a matéria. Colocada çm votação a su
gestão do Senhor Senador Passos Pôrto a mesma é apro
vada por unanimídade dos membros presentes. Esgotada 
a matéria de pauta, a Presidência agradece a presença 
dos Senhores Senadores e declara encerrado os traba~ 
lhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito,_ Assistente da
Comissão, ·a presente Ata que, lida e aprovada será assi-
nada_ pel'! ~en~or Presidi:nte. -

COMISSÃO MISTA 

fncumbida de examinar e emitir relatório sobre a 
Mens~tgem W' 59, de 198j_çN, pela qual o Senhor 
Presidente da República comunica haver vetado, to
talmente, o Projeto de- Lei no Senado n"' 05/80, que 

- "altera a redação do art. l~' da Lei n~' 5.527, de 8 de 
novembro de 1968, que restãbelece, para as catego
rias profissionais que menciona, o direito à aposenta~ 
doria especial de que trata o art. 31 da Lei n"' 3.807, 
de 26 de agosto de 1960, nas condições anteriores". 

- 2• reauniio, realizada em 11 de maio de 1983 

Aos onze dias do mês de maio do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minutos, na 
Sala de reuniõeS da C.Om!ii!iãO de _Finanças; -no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Altervir Leal, 
Fernando Henrique Cardoso e Deputados FraO:cisco 
Benjamim, Witdy Vianna e Pimenta da Veiga, reúne-se a 
Conlis-são Mista !io Congresso Nacio_~al incumbida d~ 
examinar e emitir relatório s'obre _ Mensagem n~' 59, de 
198-3-cN;-·peta-Qual o senhor PresidCnte -da-R-ePriblica 
comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei no 
Seriado n',- 05 /8'0, que .. altera a redação do art. 1"' da Lei 
[ii> 5.527, de 8 de novembro de 1968, que- restabelece, 
para as calegorias profissionais qt.ie mericlona, o direito 
à aposentadoria especial de que trata o art. 31 da Lei n9 
3.807, de 26 de agosto de 1960, nas condições anterio
res". 

Deixa de comparecer, por motivos justifiCado, o Se
nhor Sena-dor Carlos_ Chiarelli. 

Havendo número regimental, são aber_tos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Píffienta da Veiga, 
que, solicita, nos termos regimenta1s; a dispensa da leitu
ra da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Dando continuidade aos trabalhos da ComíSSão, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador 
Altervir- Leal, que apresenta o relatórío sobre o Projeto 
vetado. 

Posto em discursão e VQtação, é o relató~io apro~ado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, 

para constar, eu, Martinho Josê dos Santos, Assistente 
-de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e apmvada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO_MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a meosagem 
n"' 63, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à dellberaçio do Congresso N aclonal 
o texto do D~to-lei n"' 2.016, de 3 de março de 
1983, que UaJtera a redaçio dos arts._ 20, 21 e 22 do 
Decreto--lei n~' 1.038, de 11 de outubro de 1969, que 
esiabetece normu relativas ao ImpoSto único sobre 
Minerais, e dá outras providências". 

2• reuniio realizada em 17 de maio de 1983. 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de mil nove
centos e oitenta c t[ês, às dezesseis horas, na Sala de reu
niões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Carlos Alber-
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to", Alberto Silva, Hêlio Gueiros, Gastão MUller e Depu
tados José BatíSta Fagundes, Epitácio Bittencourt, 
Maurício CaiilpoS; Fernando de Santana, Cid Carvalho. 
Marcelo Cordeiro e Jiúlio Caruso, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 63, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República 
submetendo à deliberação do Congresso nacional o texto 
do Decreto-lei n~'-2.016, de 3 de março de 1983, que .. al
tera a redaçã·o dos arts. 20, 21 e 22 do Decreto-lei n"' 
1.038, de 21 de outubro de 1969, que estabelece normas 
relativas ao Imposto Único sobre Minerais, e dá outras 
providêilcias". 

Deixam de comParecer, por motivo justificado os Se
nhores Senadores José Lins, Gabriel Hermes, Odacir 
S6ires, dalvão Modesto, Dinarte Mariz, Marcelo Mi
rar1da e -6eputados Clark Platon, Bento Porto, Coutinho 
Jo!ge e Carlos de Carli. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Cid Carvalho, que so
lícítà, nos termos regimentais. a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador 
Almir Pinto que emite parecer favorável à Mensagem n"' 
63, de 1983-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legis-
lativo, que oferece como c·onclusão. 

Posto em discursào e votação, é o parecer aprovado, 
votando, vencidos, os Senhores Deputados Marcelo 
Cordeiro, Jiúlio Caruso e Senador Hélio Gueiros, e, vo
ta.Rdo çontrárioJ o Senhor Deputado Fernando de San~ 
ta na, por insuficiência de esclarecimentos do Relator. 

Nada ruais havendo a tratar, enccrra~se a reUnião, e, 
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
d~ Comissã.o·,Iavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da .Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo de parecer sobre a Mensagem 
n"' 69, de 1983-CN, do Senhor Presidene da República 
submetendo à deliberaçio do Congresso Nacional o 
texto do D~creto-lei n9 2.022, de 18 de maio de 1983, 
qui:!- "compleiDenta a redaçio do art. 69 do D~reto-lel 
n"' 185, de 23 de fevereiro de 1967, que estabele<:e nor~ 
mas para a contratação de obras ou serviços a cargo 
do Governo_ Federal". 

2• reunião, realizada em 8 de maio de 1983 

Aos oito dias dom&!, de maio do ano d~ mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala de reu
niões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes .os Senhores Senadores Virgínio Tãvora, Martins 
Filho, Marcelo Miranda, Afforiso- -camargo, Alfredo 
Campos, Alberto Silva e Deputados Nilson Gibson, 
Francisco Rollemberg, Francisco Erse, Jíilio Martins; 
Jorge Carolle, José Ulisses, Ruben Figueiró e Marcos Li
ma, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e 
parecer sobre a Mensagem n"' 69, de 1983-CN, do Senhor 
Presidente da República submetendo à deliberação do 
Coniresso Nacional o texto do Decr:c:to-lei n~' 2.022, de 
18 de maio de 1983, que .. complementa a Redação do 
art. 611 do Decreto~lei n"' 185, de 23 de fevereirO d~ 1967, 
que estabelece normas para a contratação de obras e serK 
viços a cargo do Governo Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Murilo Badar6, Moacyr Dalla, 
Gabr~el Hermes, Odacir Soares, Jorge Kalume e DepuK 
tados Antônio Pontes, Hélio Duque e Nitton Alves. 

Havendo ncimefo regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Jorge Carone, que so
licita, nos termos- regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver rece
bido Ofício n"' 187/83, da Liderança do Partido Demo
crático Social-PDS, na Câmara dos Deputados, indican-
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do os Senhores Deputados Nilson Gibson e FranciWQ 
Erse, em substituição aos Senhores Deputados Ney Fer
reira e Hamilton X a vier. 

Prosseguindo, o Senhor Presid_ente concede a palavra 
ao Relator, Senador Virgílio Távora, que emite parecer 
favorável à Mensagem n"' 69, de 1983-CN, nos termos de 
Projeto de Decreto Legislativo, que oferece como con
clusão. 

Posto em discussão e votação, ê o pareCer aProvado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, 

para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de ComiSsão, lavrei a ·presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o 
Projeto de Lei o' 4, de 1983- (CN), que "dispõe 
sobre rescisão de contratos de trabalho de seus feitos, 
modifica normas sobre a greve motivada por atntso no 
pagamento de salários, sobre dissidio coletivo em caso 
de greve, sobre jornada de trabalho, horário extraor
dinário, e dá outras providências", 

1• Reunião (Instalação), realizada 
em 14 de junho de 1983 

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de 
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Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Fede.ral, 
presentes os Senhores Senadores Carlos Chiarelli, Ader-

- bal Jurema, Passos Pôrto, Jutahy Magalhàes, Fernando 
Henrique Cardoso e Deputado·s Edme Tavares, Guido 
Moesch, NHson Gibson, Djalma Bessa, Nelson Wede
kin, FranciscoAm.a.ral, Irma Passoni e Sebastião Ataíde, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacicinã.l, in
cumbida de ex_aminar e emitir parecer sobre o Projeto de 
Lei n9 4, de 1983--: (CN); que .. Dispõe sObre rescisão de 
contratos de trabalho e seus efeitOs; modifica noimas 
sobre a greve motivada por atraso no pagamento de sa
lários, sobre diss1dio coletivo em caso de greve, sobre 
jornada de trabalho, horário extraordinário, e dá outras 
providências". _ 

Deixam de 90mparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Lobo, Raimundo Parente, Lo
manto Júnior, José Ignário, Hélio GueiroS, Pedro SimoÍl 
e Deputados Fernando Bastos, Marcelo Gato e Júlio 
Costamilan. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume· a Presidência, eventualmente, o.S.enhor Senador 
Aderbal )urema, que declara instalada a Comissão·, 

Em obediência a dispositivo regímental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irã proceder a eleição do Presidente 
e do ViceMPresidente da Comissão. Distribuldas as cédu
las, o Senhor Senador Aderbal Ju(ema convida o Senhor 
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Qeputado Sebastião Ataíde pa'ra funcionar como escru-
- tinador. -

Procedida.a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Francisco Amaral . . . . . . . . . •.. 12 votos 
Em branco .....• :· •..•. -· ~-.......... . 1 voto 

Pàra Vice-Presidente: 

Deputado Guido Moesch . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Deputado Marcelo Gato ...... _ ........ d 2 votos 
São declarados eleitos, resp~ivamente, Presidente e 

Vii»-Presidente, os Senhores Deputados Francisco 
Amaral e Guida Moesch. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado FraJl.cis
co Amaral agradece, em nome do Senhor .Pe.PÚt.ado 
Guido Moesch ena seu próprio, a honra com que foram 
distingUidos iOesigna o Senhor Senador Carlos Chiarelli 
para relatar a matêria. · 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião: e, 
para constar, eu, Frederico Pinheiro Barreira, Assistente 
de ComissãO, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será. assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da ComiSsão e irá. à publicação. 
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1- ATA DA 98• SESSÃO, EM 
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1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor 
Presidente da Re~ública 

- N<>s 120, 121, 129 e 130/83 
(nos 213, 214, 223 e 224/83, na ori
gem), restituindo autógrafos de 
projetas de lei sancionados. 

-Nos 131 e 132/83 (nos 229 e 
228/83, na origem), de agradeci
mento de comunicação. 

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

No 122/83 (no 215/83, na ori
gem), relativa a escolha do Sr. Fer
nando Abbot Gaivão, Embaixador 
do Brasil junto à República da Ni-

SUMARIO 

géria, para, cumulativamente, exer- - nhor Presidente da República soli
cer a função de Embaixador do _cita autC?rização do Senado Federal 
BrasiljuntoàRepúblicadoNfgCr.-- para que a prefeitura muniCipal e 

1.2.2- Pareceres encaminhados os governos dos Estados que men~ 
ciona, sejam autorizados a contra~ 
tar operaÇões de crédito para os 
fins que especificam. 

à Mesa 

1.2.3 __,..Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n'1 

153/83, de autoria do Sr. Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que 
dispõe sobre a participação dos 
empregados na direção das socie
dades de economia mista e empre
sas públicas vinculadas à União. 

1.2.4- Requerimentos 
-Nos 696 a 698/83, de desar

quivamento de proposições que 
mencionam. 

1.2.5- Comunicação da Presi
dência 

- Recebimento das Mensagens 
nt~s 123 a 128/83, pela's quais õ Se-

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR ALBERTO SILVA 
-Sugestões com vistas ao aprovei
tamento das águas do Rio Tocan
tins para a perenizaçã_o de rios do 
Estado do Piauí. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA , como Lfder - Defesa da 
revogação da Lei de Segurança Na
cional. 

SENADOR HENRIQUE SAN
TICLO - Veto total aposto pelo 
Senhor Presidente da República ao 
Projeto de Lei do Senado nt 

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 1983 

Ata da 98• Sessão, 
em 21 de junho de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária 
da 47• Legislatura 

Presidência do Srs. M oacyr Da/la e 
Almir Pinto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia-- Fábio Lucena - Aloysio Chaves
Gabrie"l Hermes - Alberto Silva - Helvídio Nunes -
João Lobo.......;. Almir Pinto - Virgílio Távora - Hum
berto Luc_ena - Guilherme Palmeira- Carlos Lyra
Luiz Cavalcante -~Albano Franco- Lourival Baptista 
- Passos Pôrto - João Calrnon -- Moacyr Dalla -
Roberto Saturnino -Itamar Franco - Murilo Badaró 
- Alfredo Campos - Fernando Henrique Cardoso -
Henrique san-tillo - Benedito Canelas -José Fragelli 
- Marcelo Miranda - Affonso Camargo - Álvaro 
Dias - Jorge Bornhausen. 

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l '1-Secretário procC:derâ à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sanclonados: 

N' 120/83 (no 213/83, na origem), de 20 de junho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'1 
62, de 1982 (no 4.939/81, na Casa de origem), que dispõe 
sobre segurança para estabelecimentos financeiros, esta
belece normas para constituição e funcionamento das 
empresas particulares que exploram serviços de vigilên
cia e de transporte de valores e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n'17.102, de 20 de ju
nho de 1983). 

No 121/83 (nO 214/83, na origem), de 20 de junho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'1 
75, de 1982 (n'1 5.846/82, na Casa de origem), que autori
za o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
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133/79, que permite aos diretórios 
partidários do Dísü-íto Federal in
dicar delegados à Convenção Na
cional que escolherá o caodidato 
do partido à Presidência da Re-. 
pública. 

SENADOR ALO.YSIO CHA
VES, como Líder - ConSiderações 
sobre o discurso do orador que o 
antecedeu na trib1,1na, _ 

- Projeto de Lei da C?mara n'l 
141/82 (n'~ 6.75_6/82, na Casa de 
origem), que dispõe sobTe a criação 
e transformação de cargos e empre
gos na Secretaria do Tt:i.bunal Fe~ 
deral de Recursos, e dá outras pro
vidências. Aprovado. A Sanção. 

__:_·Projeto de Lei do Seqaàq__ n9 __ _ 
96{83, de autoria da Comissã.O Di~ 
retora;-_que reajusta os atuãls"Vãlo
res de vencimentos e proventos dos 
servidores ativos e inatiVof::..do S~
nado Federal, e dá outras pmvi

!.5- DISCURSO APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR FEJI.NA.NDO HEN
RIQUE CAJI.DOSO - Explicitan
to posicionamento de S. Ex' no to
cante à tese da eleição direta ou iri
direta, a propósito de referências 
feftáS, ein discurso, ·pelO senador 
Aio.fsio C h. aves,- na presente ses~ 
são. 

SENADOR ALOYSIO CHA-
1.2.7- Leitura de projeto 
-.ProjetO de Lei do Senado n<~ 

154/83, de autoria do ::Sr. Senador. 
Álvaro Dias, que extingue o confis
co sobre o .café. 

dências: Ar)foV8do .. Ã ~ornW.ãi{ de VES ·----:- Sentido das ob:serv..acões_ 
Redação. - - ~ ~ - - .. -feita~ p6f S~ Ex'" ~sobre o t~m;: ob]e-. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Cãnlara n9 

35/79 (n' 1.657/75, na Casa de ori
gem), que autoriza o Governo Fe
deral a instituir .a Fu.,ndaçio Uni
versidade Fep.eral de Campina 
Grande, e dá outras providências. 
Aprovado com emendas, após pare
ceres das comissões conlp"etcntes, 
tendo usado da palavra no encami
nhamento da votação os Srs. Hum
berto Lucena e Marcondes Gade-. 
lha. Á ComiSsão de Redação. 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n'~ 5/83 (n9 15/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo Constitqtivo do Ban
co Africano de desenvolvimento, 
celebrado em Cartum, a 4 de agos-

-Projeto de Resolução n'~ 

161/81, que autoriza o Poder Exe-. 
cutivo a alienar à Empresa Agrope
cuária Industrial e Coloriizadora 
Rio Candeias Ltda., a ãrea de 
33.000 he!):tares, no Território de 
Rondônia, para implantação de 
projeto .de Bovinocultura .. Discus
são eiicefrada ficando a votação 
adiada para .o dia 29 do corrente, 
nos termos do Requerimento n'~ 

699 f83, após usarem da pãlavra os 
Srs ... José Ffagelli e A!ÕysiÕ-éhaves. 

-:- Projeto de Resolqção ~9 
44}8~, que autoriza o Goyerno do 
Estado de Mato Grosso a eleyã.r 
em Cr$ 1.474.772.069;2"3 o montãn~ 
te de SQa dívida consqliQ~Ça. Apro
vado. Á Comi&são de.Red~ção. 

to de 1963, emendado pela Reso- _1.4-MATÉRIAS APRECIA~ 
1ução n'~ 5/79, adotad.a pelo Conse- DAS APOS.A ORDEM DO DIA 
lho de GovernadOr~. ·em Abidjan, 
a 17 de maio de 1979. Aprovado. Á - Redação final do Projeto de 
Comissão de Redação. Decreto Legislativo n'~ 5/83, em re-

- Redação Final do Projeto de gime ~e urgência. Api'Ov8do. Á pro
Resolução n'~ 3/7,9, que autoriza a mulgação. 
Prefeitura Municipal de Porto Ale-. - Redação final das emendas do 
gre, Estado do Rio Gi"aride do Sul, Senado ao Projeto de Lei" da Câma~ 
a contratar operação de crêdito no ra n'~ 35/79, ·em regime de urgência. 
valor de Cr$ 25.000.000,00. Apro-- aprovadas. Á Câmara dos Deputa~ 
vada. Á promulgação. dos. 

- Redação Fir;tal do Projeto de - Redação final do Projeto de 
Resolução n~ 104/ 82• que autoriza Resolução _n9 44/83, constante da 
a Prefeitura Muriicípãl de Canoas Ordem do Dia da presente sessão. 
(RS), a OOnttatat operação de cré-
dito no valor de 34.668.015,32. Aprovada, nos termOs do Re(iueri
A_.provado. A pfOirill1gaçãc;-·- =- inento n<~100f83. KProriuilgaçãO. 

- Redação F_fuªl do Projeto de - Redação Final do Projeto de 
Resolução n9 58/83, que_autoriza a Lei ,da: Senado n'~ 96/83, constante 
Prefeitura Municipal de Itaueira dã Ordem do Dia da presente ses
(PI), a contratar operação. de crédi- são. Aprovado, nos termos do Re
ta no valor de Cr$ 13.391.000,00 querimenlo n9 7!}1/83. Á Câmara 
aprovado. Á promulgação. dos Deputados. · -

to do discurso do Senador Fernan
do Henrique Cardoso, 

SENADOR MÃ.RIO MAIA 
219 aniversârio do' Est"ado do Acre. 
Telex de correligionãrio do PMDB, 
de Rondônia, denunciando proces
so de perseguição política rriovido 
pelo Governador do Estado. 

SENADOR Ã.LVARO DIAS ~ 
Atendimento, pelo Governador 

-José Richa,.do Estado do Paraná, 
de reii::Lvindicações do _funcionalis.
mo público estadual. Apelo em 
pro( da destinação de recursos para 
a recuperação da economia agrico
la._paranaense atingida por chuvas 
prolongadas. 

SENADOJI. CAJI.LOS ALBER, 
TO - Reparos a colocações feitaS 
pelo Senador Álvaro Dias, na pri
meira parte de seu pronunciamen
to. 

SENADOJI. LOUJI.IVAL BAP
TIS~ A --:-1Pe~manência da 4'Dire
tçria Regtonal da CQDEVASF em 
Aracaju:SE.~ 

SENA.t/OJi. ITAMAJI. FJI.ANCO 
- Controle dos juros. 

1.5-DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRóXIMA 
SESSÁO. ENCERRAMENTO. 

2-MESA DIRETORA 

3- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES ... 

Agrária ~· INCRA,_a vender, em concorrência, o imóvel· 
urbano que menciona, de_sua·propriedade. {Projeto que 
se transformou na Lei n<~7.103, de 20 de junho d_e 1983). 

i'elativos, a que se refere o art. 31 do Decreto~lei n9 82, de 
26 de dezembro de 1966. (Projeto que se transformou na 
Lei n9 7.105, de 29 de junho ,<t.e._198~). 

N'~ 129/83 (n'~223f83;-na origem), de.20 de junho do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara ii~ 
27, de 1982 (n<~63/79, na CaSã âe origem), que altera dis: 
posifi"Vos do Código Civil Brasileiro. (Projeto que Se 
transfonnou na Lei n9 7.104, de 20 dejunho.de 1983). 

N9 130/83_(11.'1 224/83; na origem), d~ 20 de junho do 
corrente ano, referente ao Projeto· de Lei do Senado ~9 
308~· de. 198I~DF, que altera as aliquotas do imposto 
sobre a transmissão de bens imóveis e de direítos a-eleS 

De agradecimento de comunicação: 

N'~ 131/83 (n"' 229/83, na origem), de 20 de junho do 
Corrente ano, relativa à aprovação das matérias constan
tes das Mensagens _da Presidência da República n'~s 345, 
357, 4.ff7,489, 517,56~ e 570 de 198I; 48,51,. 104, !08, 
.117 e 180,'de 1982; e 70, 176 e 177 de I983. 

N'~ 132/83 (n9 228/83, na origem), de 2<rdejuri.ho.d0 
corrente ano, relativa à aprovação das Matêrias constail.-
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tes das Mensagens da Presidência da República n'~s 6, 8, 
9, !0, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 3I, 32, 33, 34, 35, 37,44 e Ill 
de I983. 

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' 122, DE 1983 

(N• 2I5f83, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de Submeter, à aprovação 
de Vossas Excelências, a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Fernando Abbott Gaivão, Embaixador do Brasil 
junto à República da Nigéria, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública do Níger, nos termos do Decreto n'~ 56.908, de29 
de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Fernando Abbott Gaivão, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasí1ia, 20 de junho de 19S3. -João Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

CURRICUWM VITAE: 
Fernando Abbott Gaivão 
Natal/RN, 15 de setembro de 1922 
Filho de Solon de Miranda Gaivão e 
Heloísa Abbott Gaivão. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND/EFRJ. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Curso·de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr. 
Estágio na ONU. 
EstágíO na OEA. 
Cônsul de Terceira Classe, II de maio de 1953. 
Segundo-SecretáriO, antigüidade, 31 de dezembro de: 
I959. 
Primeir.o-Secretário, merecimento, 12 de dezembro de 
1963. 
Conselheiro, título, 17 de maio de 1968. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 25 de junho 
de I969. · 
Chefe Substituto do Serviço de Informações, 1955. 
Chefe, interino, da Divisão da América Central, 1963. 
Nova Yorque, ONU, Terceiro-Secretário, 1955/59. 
Caracas, Terceiro-Secretário, 1959. 
Caracas, Encarregado de Negócios, 1959. 
Caracas, Segundo-Secretãrio, 1960/62. 
Lisboa, Primeiro-Secretário, 1964/68. 
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1965. 
Zurique, Cônsul-Geral, 1969/73. 
Lisboa, Cônsul-Geral, l974f80. 
São Salvador, Embaixador, 1980/83. 
Lagos, Embaixado.r., 19.83. 
Comissão. de.Estudos de Te::ttos de Históri_a do Brasil~ 
195J (Secretário). 
X SesSão da Assembléia Geral da O.NU, Nova York, 
1955 (AssessCir). 
XI e XV Sessões da Assembléia Qeral da ONU, Nova 

-Yotk, 1956 e 1960 (Assessor). 
I e I I Sessões Especiais de Emergência da Assembléia 
Geral da ONU, Nova Iorque,1956 (Assessor). 
XXI, XXfi~ XXIII e XXV Sessões da ECOSOC da 
ONU, Nova Iorque, 1956; Genebra, 1956; Nova Iorque, 
1957 e 19"58 (Assessor). 
Comitê de Contribuições das Nações Unidas, da As

~ Seffibiéía· Geral da ONU, 1957 ·e 1959 (Membro). 
-XII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 
- 1957 (Assessor). 
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Comitê de Contribuições da ONU, Nova Iorque, 1958 
(Vice-Presidente). 
XIII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Ior
que, 1958 (Secretário-Geral). 
Comissão de Inquérito n<1 4/63 (Presidente). 
Adjunto da Assessoria Especial de Relações Públicas da 
Presidência da República, 1968. 
A disposição da Presidência da República, 1968/69. 
Professor de Português e Literatura Brasileira e Portu
guesa, Colégio Marista de NatalfRN, 1951. 
Segundo-Tenente da Reserva do Exército. 
Deputado, Assembléia Estadual do Estado do Rio 
Grande do Norte, 1951. 
Assistente Jurídico, IAPSE, 1951/53. 
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
RN, 1949, 
Sócio Cortesporidente do Insti_tuto Histórico e Geográfi
co do Rio Grande do Nor~e 1967. 
Conferencista, ADESG/RN, 1974. 
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. 
Prêmio Rio Branco, Medalha de Vermeil, CPCD, IRBr. 
Ordem Militar de Cristo, Comendador, Portugal. 

O Embaixador Fernando Abbott Gaivão se encontra, 
nesta data, no exercício de suas funções de Embaixador 
do Brasil junto à_ República da_ Nigéria. 

Secretaria de Estado das Relações Exteri.ores, em 15 
de junho de 1983.- Lúclo Pires de Amorim, Chefe da 
Divisão do Pessoal. -

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

PARECERES 

PARECER N• 590, DE 1983. 

Da Comissão de Constituiçio e_ Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n"' 22, de 1982, (n9 3.012-
B, de 1976, na Câmara dos Deputados), que "d6 
nova redação ao art. 242 da Lei n9 4. 737, de 15 de ju
lho de 1965, que instituiu o Código Eleitoral". 

Relator: Senador Carlos Chiarelli 

Objetiva a presente Proposição, originária da Câmara 
dos Deputados e de autoria _do saudoso ex,-Deputado Li
dovino Fanton, alterar a redação d_o art. 242 do Código 
Eleitoral, para fixar a obrigatoriedade de, na propagan
da eleitoral, ser sempre mencionada a legenda partidâria 
do candidato. " _ _ . 

Argumenta seu ilustre autor que na propaganda elei
toral, especialmente, ao nivel municipal, é muito comum 
a omissão do partido politico na propaganda eleitoral, 
como se a sigla partidãria representasse uma coisa inde-
sejãvel a encobrir, como forma de fuga, o nome do parti
do. 

Ora, o partido político deve representar uma bandeira 
de luta do candidato por tudo que tem de mais autêntico 
em termos de programa no campo social econômico e 
político da Nação. 
~ o partido político que deve dar guarida às idéias dos 

candidatos e não o contr;Jrio, isto ~. o partido 
amoldando-se aos programas e ideais daqueles que se 
dispõe a buscar o voto do elcitoradQ para por suas ativi
dades e suas idêias a serviço da comunidade. 

Sob esse prisma a Proposição do saudoso ex
Deputado Lidovino Fapto~ merece encômios. Também 
concordamos em que não se deve omitir a sigla parti
dãria de nenhum tipo de propaganda eleitoral. A omis
são, intencional ou não, não contribui para o aperfeiçoa
mento da democracia. Pelo contrário, deixa sempre uma 
eiva de dúvida sobre os reais. motivos_,. 

Esse ideário, quantO à importância que assumem os 
partidos políticos, ou devem assumir, está contido no 
art. 2"' da Lei n"' 5.682, de21 de julho de 1971, quando le
ciona que devem eles assegurar, po interesse do regime 
democrâtico, a autenticidade do sistema d~mocrâtico. 

O Projeto foi aprovado na outra Casa Legislativa com 
parecer favorãvel de sua douta Cpmis~ão de ConstiM 
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tuição e Justiça, pelos seus aspectos de constitucionalida
de.jur]dicidade e boa técnica legislativa. 

Esses motivos nos levam também a votar pela sua 
aprovação, por a considera!mo~ __ con~tituc_io~al, judd_ico 
e de boa técnica legislativa, revelando acrescentar ainda 
que aperfeiçoa, no mérito, a legislação eleitoral. 

Sala da Comissão, 15 de junho de 198_3. - Murilo Ba
dD.rO,-PrCsidCnte- Cl:larlos Chiarelli, Relator- José lg~ 
nácio -PaSsos Pôrto - Hélio Gueiros - Alfredo Cam~ 
pos - Marcondes Gadelha - Benedito Canellas. 

PARECER N• 591, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara 11'1108, de 1981, que "torna obrigatória a 
fixação dos preços nos anúncios de imóveis destinados 
à venda e lo-cação e dá outras providências". 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Pretende-se, com o presente projeto, obrigar a que nas 
publicações-de anúncios de venda ou locação de imóveis, 
através de veículôs de comunicação, sejam expressamen
te declarados os preços estipulados pelos respectivos 
proprietários. _ 

Prescreve-se, em complementação, a pena de mU.lta, de 
5 a 20 vezes o maior salârio miníma vigente rio Pais, apli
cada Cni dobrO na hipótese-dC feincidência, para os 1rifra
tores das determinações decorrentes da lei. 

Procura-se jUstificar a medida, sob a alegação de que a 
omissão de preço nos anúncios de venda ou locação obs
taculiza o confro"irto, Pelo interessado, das ofertas asse
melhadas, o que iricidiria prejudiCialmente Sobre o pro;. 
cesso de combate a inflação. 

_Contudo, o que em verdade, se observa é que o acrés
cimo de discriminações no anúncio - sejã. Cm conse
qUência do maior tempo que ocupa, seja pelo espaço 
mais alentado que condiciona - importa em custO 
nlaior para -o anunciante, sem a contrapartida de beneff~ 
cios para o cliente. 
- De outra parte, vale ressaltar que a declaração expres

sa de preço no anúncio não é de importância fundamen
tat na conjuntura prãtica do negócio, uma vez que, além 
dOs interessados estarem ligados a outros fatores, tais 
coino - vizinhança, localização, vfsta etc~ nenhUma 
obrigação deflui dessa simples declaração, a qual, assim, 

_poderã const_itui~-se apenas em fó~ula tendenciosa e 
prejudicial aos iôteresses do adquirCntC. -

Desta sorte, não vendo aspectos positivos ou relevan
tes a considerar no presente projeto, que justifiquem 10 

seu acolhimento, voto no sentido da sua rejeição. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1983.- Rob~rto 

CampOS, Presidente- G~riel Hermes, Relator- Alba
no Franco- Fernando Henrique Cardoso- Jorge Kalu~ 
me - João Castelo - Lulz Cavalcante. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO DO SR. SENA
DOR BENEDITO CANELAS: 

Proveniente da Câmara dos Deputados, o Projeto de 
Lei n' 108/81 é submetido à apreciação desta Comissão 
de Economia. 

A propoSição sob exame torna obrigatória a fixação 
dos preços nos anúncios de imóveis destinados à venda e 
loçação __ e dã outras providências. 

Determina, ainda, que qualquer veículo de comuniM 
cação que aceitar anúncio"de venda ou locação de imó
veis em desacordo com a referida determinação estarã 
sujeito a ·nmlta no valOr de 5 (cinco) até ZO ('{inte) vezes o 
maior .SãHírfo riiíiiirilo -vigente, aplicada em dobro em 
caso de reiÍlcidência. 

A proposição se reveste de grande importância, pois 
agilizarã as- operações de compra e venda, bem como as 
lOcações de imóveis. 

Em grande monta, essas operações têm sido gerenéia
das pelas imobiliárias que, de certa forma monopolizam 
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o mercado e procuram elevar os preços de forma a maxi
mizar as suas comissões. _ 

Se transformado em Lei, o Projeto facilitará a consul
ta aos '"classificados" de jornais e revistas e permitirá aos 
interessados uma Visão imediata e global do mercado 
imu!Jiliário onde pretenda co_mprar, vender ou locar o 
seu imóveL 

Assim sendo, esta Comissão nada tem a obstar quanto 
ao mérito da proposição, concluindo, portanto, pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1983.- Benedito 
Canelas. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien· 
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. t•~ 

Secretário. 

B lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 153, DE 1983 

"Dispõe sobre a participação dos empregados na 
direção das sociedades de economia mista e empresas 
públicas vinculadas à União." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As empresas públicas e as sociedades de eco
nomia mista vinculadas à União manterão, obrig'atoria
mente, em sy.as diretorias, pelo menos I (um) represen
tante dos respectív_os empregados. 

Art._ 2"' O representante dos empregados será, pores
tes eleitQs em assembléia convocada pela direção da em
presa com antecedência de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único, Poderão concorrer à eleição todos 
os empregados admitidos pela empresa há, pelo menos, '3 
(cinco) anos. _ 

Art. 3"' A integração do empregado na direção da 
empresa far-se-ã parar qualquer cargo que se vagar a 
partir da publicação desta lei. 

Art. 4' As empresas públicas e as sociedades de eco
nomia mista que o desejarem, poderão acrescer os res
pectivos quadros de suas diretorias dos cargos neces
sários ao cumprimento desta lei, e o representante dos 
empregãdos exercerã seu mandato pelo prazo que restar 
aos dem3is-3irCtores e, se diverso o prazo desses manda· 
tos, pelO que por último se extinguir. 

Art. 5' 'Os direitos, deveres e rbsponsabilidades dos 
diretoies eleitos sob o regime desta lei; serão idênticOs 
aos dos demais diretores das empresas públicas e socie
dades de economia mista. 

Art. 6"' O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, dispondo, inclusive, sobre a 
forma de fiscalização de seu cumprimento. 

-Art. 7"' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8"' Revogam-se as dispoSições em contrário. 

Justificação 

Em consonância com o preceituado no item V, do art. 
165, da COnstituição Federal, é assegurado aos trabalha
dores a integração na vida e no desenvolvimento da em
presa, corri. participâçãO nos lucros e, excepcionalmente, 
na gestão, segundo for estabelecido em lei. 

Na realidade, a democratização da empresa, no senti
dO da participação de seus empregados em direção, ~ 
condição indispensãvel para um melhor entrosamento 
entre o capital e o trabalho. 

A co-gestão empresarial sempre foi apontada como 
instrumento eficaz de humanização da empresa, permi
tindo uma atuação desta muito mais sintonizada com os 
interesses da coletividade. 

Assinale-se, a esta altura, que em concordância com o 
dispositivo cúnStitucioriarinicialmente referido, a gestã·o 
dós empregados na empresa deve ser adotada excepcio
nalmente, e não cõmo regra geral. 
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Precisamente por- esse motivo, preconizamos; nesta· 
proposição, a adoção desse princípíci exclusivamente no 
que tange às empresas públicas e sociedade de econornía 
mista vinculadas à União. 

Aliâs, no âmbito do Estado de São Paulo, a partici
pação dos empregados na direção das empresas públicas 
e sociedades de economia mista estaduais jâ foi implan
tada, com excelentes resultados, em virtude de lei origi
nária de iniciativa do então Deputado Estadual Roberto 
Cardoso Alves, que hoje exerce mandato eletivO federat. 

Em verdade, temos plena convicção de que a medida 
ora alvitrada enseja rã as mais posífivaS _re"percU.ssõeS;es:. 
timulando a integração dos empregados na entidade 
onde militam e aproximando as soCiedades de economia 
mista as empresas públicas vinculadas à União, de seus 
reais objetivos. - -- - ------

Sala das Sessões, 21 de junho de 1983.- Fernando 
Henrique Cardoso. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social t: de Serviço Público CiVil.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido será -pUblicado e remetido às comissões compCten-
tes. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
19-Secretãrio. - --

São lidos os _ _seguintes 

REQUERIMENTO No 696, DE 1983 

Nos temos do dispoto no art. 367 do Regimento Inter-· 
no, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n9 2J3J_81 que autoriza a Prefeitura Municipãl de 
Bela Vista a elevar ero CrS 16.315.900;00 (dezesseis mi
lhões, trezentos e quinze mil e novecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidade, feita- a --recons=
thiição do processo, se necessário.-----

Sala das Sessões, 2U de junho de 1983.- Marcelo MI· 
randa. 

REQUERIMENTO No 697, DE 1983 

Nos termos do dispoSto ilo ·art. 367 do Regimento ln
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n9 229/8l,Que autoriza a Prefeitura· Municipal de 
Angélica (MS) a elevar em Cr$ 2:-~~4~000,00 (dois _mi-_ 
lhões, trezentos e noventa e quatro mÜ cruzeiros) o-mon
tante de sua dívida consolidada interna, feitá a reCOriSti
tuição do processo, se necessãrio, 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1983. ""'"-Mar-celo Mi
randa. 

REQUERIMENTO No 698, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n9 40/82 que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Anaurilândia (MS) a elevar em CrS 4.890.000,00 (quatro 
milhões, oitocentos e noventa mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida coosolida9e, feita a reconstituição do pro
cesso, se necessãrio. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1983 .. - Marcelo Mi
randa. 

O SR. PRESIDENTE (MOacyr Dalla)--;- Os re_queri
mentos lidos serão publicados e posteriormente inclui
dos em Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr o-aUa) -A Presidên
cia recebeu a Mensagem n9 123, de t98J (n9-217 /83, na 
origem), de 20 do corrente, pela qual o Senhor Presiden
te da República, nos termos do a(t. 42, item VI, da CoriS
tituíÇão, e com base no que estabelece o art. 29 da Reso
lução 93/76, do Senado Federal, solicita autorização 
para que a Prefeitura Municipal de Estância (SE), possa 
Contratar operação de crédito no valor de CrS 
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45.299:981,01 (citiarenta e cincO ·milhões, duzentos e no
venta e noVe mil; novecentos e oitenta e sete cruzeiros e 
utTt- centãvo), -par-a os fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Econo
mia,'de COnstituição e·Justiça_e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --A Presidên
ci~úecebeu as Mensagens n9s 124 a 128, de 1983 (n9s 218 
a 222/83, na origem), de 20 do corrente, pelas quais o Se
nhor Presidente da República, nos term!JS do disposto_ 
no art. 42, item VI, da Constituiçã_o, e de acordo com o. 
item lll do art. 29 da Resolu_ção n9 62/75, modificada 
pela de n9 93(16, ambas do Senado Federal, solicit.ã au
torização para que os Governos dos Estados de Santa 
Catarina, da Paraíba e do Rio _de Janeiro, possam reali
zar operações de crédito, para os fins _que especificam. 

As matérias serifo despachadas às Comissões ôe Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr palia}- ConcedQ a 
palavra ao nobre Senador José Fragelli. 

O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, desisto da pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -,-- Coneedo a 
palavra ao- Dobre Senador Alberto Silva. -

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)-:- Sr, Presidente, Srs. Senadores, foi 
com surpresa e certo desapontamento que assisti, na últi
ma reunião_ da SUDENE, a uma exposição do Minis
tério do Interior, através do Diretor do DNOS, Sobre o 
aproveitamento das águas -do São Francisc:o para irrigar 
cerCa de um milhão de hectares de terras nordestinas em 
um prazo de 40 anos. 

__ E_m_ primeíro lugar, a surpresa: no final da exposição, 
fãlou-se em -retirar 300m3 jsegiindo de água do São F:r:l!n
cisco para os profetas de irrigação do Nordeste. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não faz muito 
tempo, aí pelos idos de 1966, uma das maiores preocu
pações de todos os Governadores do N ardeste era o fato 
de estar o São Francisco tão seco, que se temia fosse 
Compfoffietida a geiaÇão de- energia -nis -UsíiiaS' da 
CHESF em Paulo Affonso. 

Pa:der-se-ia dizer que ainda não existia a Barragem de 
Sobradinho, que regulariza o São Francisco em cerca de 
2.000m3 f~egun:ao. 

POr oUtm lado, dizemos nós, em-caSo de estiagem na 
Bacia do São Francisco, não vai- Ser ~ reservatóriO de 
-Sobradinho _que vai garantir, soZinho, a demanda dC á
gua para energia elétrica, cada vez mais necessária ao de
senvolvimento do Nordeste e mais 300m3/segundo para 
irrigação em outros Estados do Nordeste. 

Imaginava-se que o·projeto do Ministêrio do Interior 
fosse referente ao aproveitamento do excesso de ágtia do 
São Francisco por ocasiilo das cheias daquele rio, exces
so este que seria acumulado do outro lado do divisor de 
águas, em grandes reservatóriOs que seriam construídos 
para este fim. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se O São Francis
co nasce na Serra da Canast_ra, urna região feconhecida
mente oom outro regime pluviométrico que não o do 
Nordeste, por outro lado grande parte de seus afluentes, 
quer de_uma margem, quer de outra, depende, de alguma 
forma, do mesmo regime pluviométricO que afc!ta ã Nor
deste como um todo. Eor isto preocupa-nos o fato, aqui 
mencionado, de que, em 1966_ou 1967, o São Francisco 
andou quase secando. 

Considerando, entretanto, que todos os_ aProVeita
mentos da capacidade geradora de energia a partir das á
guas do São FranciscO deve estar comprometida com ge
raçã.o de energia elétrica absolutamente indi_spensãvel ao 
desenvolvimento do Nordeste, não hã como admitir-se 
sejam desviados 300~ 3 /se8undo de águas do São Frª-.n
cisco para outros fins, que não o de geração de energia 
elétrica. 

O Sr. Almlr Pinto- Permite V. Ex' um aparte? 

Junho de 1983 

O SR. ALBERTO SILVA - Com todo o prazer, 
nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto- Muito oportuno o pronuncia~ 
menta de V .Ex• _Há poucos dias, não sei se V. Ex• estava 
presente ao Plenário, eu me reportei aqui a um artigo do 
Jornal de Brasília em que o articulista da v a o parecer do 
Instituto- de Estudos Sócio-Econômicos, Miguel Cal~ 
mOn, da B<ihia, coin essa rriesma dúvida. E ontem, se não 
me falha a memória,_ o Jornal do Brasil vem trazendo 
urria entrevista de um dos Diretores da CHESF, não sei 
se V. Ex' leu, onde ele interrogava se interessava, ao 
Nordeste, a Agricultura ou a Eflergia;- porque para- as 
duas coisas o São Francisco não daria. Acho que o nobre 
SenadoLJosé Fragelli leu. Eu recortei esse artigo, mas 
não quís falar porque poderão me chamar de Cassandra; 

-porque se diz;, "Ah! Quando tem uma coisa para o Nor-_ 
deste o nordestino começa a colocar defeit9s". O meu 
problema, no momento, ê justamente este, quando e_u fa
lava sobre a questão das águas do rio São FranciscO, O 
no.,.brê Sê'nadof Passos Pôrto e -o nobre Sefiado_r ioão 
Lobo manifestaram a sÓa opinião de que o projeto era 
impecável. Eu não estou discutirldo isso, a minha 
apreensão não ê com relação ao projeto, a engenharia do 
projeto, é Sobre se_t(;m ou não tern água para viabilizá-lo. 
Ontem, ou anteontem, o Jornal do Brasil trouxe a entreM 
vista de um diretor da CHESF, dizendo que não vai dar, 
_em- absoluto, para energia e airicuitura ao mesmo tem
po. Se interessar ao Nordeste a agricultura, muito bem; 
se interessar ao Nordeste a energia, muito bem; tem que 
haver uma opção, não poderão ser as duas coisas ao 
mesmo tempo. V. Ex• está falando sobre esse assunto, a 
meu ver importante, que não deve ser estudado de ma
neira emocional, porque, afiilal, nada resolverá. O que se 
deve saber é juslament~ isto: se o excesso das águas do 
rio São Francisco-:.. digamos à altura de Sobradinho
chegará ou não para abastecer, ou melhor, perenizar os 
rios do Nordeste, e manter Paulo Afonso com energia 
elétrica para fornecer energia ao Nordeste. 

O Sr. José Fragelli- Permite-me V. Ex• um ap·arte 
para um esclarecimento? (Assentimento do orador) Apc> 
nas para esclarecer que essa alta autoridade da CHESF 
usou a seguinte frase;, "os Governadores do Norte e do 
Nord~te têm que esco_lher entre a energia elétrica para 
os seus Estados ou água para agricultura de 800 mil hec
tares". Colocou de maneira muito cfara, muito ·concreta 
a_si~uação. 

O SR. ALBERTO SILVA - Eu gostaria, responden
do â.o aparte do nobre Senador Almir Pinto, de colocar a 
questão como- estou desenvolvendo aqui, nesta minha 
despretensiosa fala, esta tarde, quero apenas colocar o 
seguinte: o que eu estou aqui analisando é que se o proje
to de transferência de água do Rio São Francisco para o 
Nordeste é um projeto de aproveitamento do excesso de 
águas nas enchentes do São Francisco e isso, há 50 anos 
atrãs, a Light fez no Rio ... Parafba, onde havia aquelas 
enormes enchentes que inundava Barra do Piauí, Barra 
Mansa, por ali a Light preparou um sistema de aprovei
tamento desses excessos, atravês de túneis e levava o ex-· 
cesso de ãgua da enchente para o reservatório de Ribei
rão da Lajes, gerando energia para o Rio de Janeiro. 

O que eu imaginava, ao óuvir a explanação na SUDE
NE, é que as grandes cheias do São Francisco Pl!dessem, 
então, elevar o nível em lO ou 20 metros, e através de tú
neis conduzir essa água para reservatórios, e neste caso 
vai se usar é o excesso da água e não a vasão média regU-

-larizada do rio. Assim eu imaginava. Mas, no final da ex
posição, falou-se claramente em extrair do São Francis
co 300 metros cúbicos por segundo. -

O Sr. Almir Pinto- A notícia que eu tinha era do ex
cesso de Sobradinlto. 

O SR. ALBERTO SILVA- :t: isso que estqu meneio
- nã1:iUO -aqur.-

v. Ex• aguardem um pouco, porque estou desenvol
vendo esse raciocínio para ver se chego a uma conclusão. 
E mencionei o fatO de que não se poderia tirar trezentos 
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metros cúbicos de água do São Fram:isco para outros 
fins que não o da geraçãO de energia. Por outro lado, se o 
projeto diz respeito ao aproveitamento do excesso de á
gua, por ocasião das enchentes do São Francisco, exces
so esse a ser acumulado em grandes reservatóriOs- Cons
truídos em diversos estados do Nordeste, cabe aqui uma 
pergunta: talvez, com investimentos bem menores Poder
se-ia acumular o mesmo volume de água para irrigação, 
continuando-se o programa do DNOCS irit~rromp!do 
em 1964, isto ê, construir todos os reservatórios que já 
foram estudados - são ma_i~ de cem em todos os Esta
dos do Nordeste - e esses reservatórios acumulariam 
muito mais água, eVidentemente, do que apenas o exces
so das periódicas e talvez improváveis ·enchentes- do Sao 
Francisco. Em outras palavras,quando começa a chover 
a ponto de encher o São francisco, etichem todos os rios 
do Nordeste. E nesse caso, se esses boqueirões, essses 
.rios e riachos do Nordeste fore_m barrados, naquele pro
grama do DNOCS, acurfiular-se--ia água em todos os Es
tados, como no Estado de V. Ex• que jâ tCm acumulado 
muito mais de oito bilhões de metros cúbicos, quase 
nove bilhões de metros cúbko-s armazenados só no cea
rá. Então, eti questiono essa cõlocação. 

Durante a exposíção aqtii iefefida, falou-se no apro
veitamento do tocantins para a mesma finalidade. isto é, 
irrigação de um milhão, aproximadamente, de hectares 
no Nordeste. Mas, logo, esse projeto foi descartado pelo 
próprio expositor, por ter sido con-siderado antieconômi-
co. 

Creio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o assunto 
foi tratado sem um estudo mais profundo. 

Se considerarmos que o regime" piuvimétrico do To
cantins é algo que impressiona, Üll a magnitude de seu 
volume de água durante todo o ano, ê o caso de concen
trar toda a engenharia naciõnal em uma análise mais 
profunda do aproveitamento do Tocantins como -uma 
grande solução para o Nordeste, em lugar do São Fran
cisc-o. Em outras palavras, através do rió Balsas, por 
exemplo, que é um aflúente do Parnafba, na margem es
querda, do lado do Maranhão, poder-se-ia levar água do 
Tbcantins para o Paraíba e de~te para o São Francisco. 
E, neste caso, tornar exeqUível o projeto de irrigação a 
partir do São FranCisco, em Cabrobó. 

Agora, a decepção que tive aO assistir à exposição do 
DNOS. 

O Sr. Mário Maia- permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Mário Maia- V. Ex• está tocando no ponto, 
eu acho, quando fala do Tocantins. Nós não temos co~ 
nhecimentos mais aprofundados de obras de engenharia; 
porque somos médicos, mas como homens da Amazó
nia, vivemos a problemática, apesar dos meiõS de comu~ 
nicação naturais serem inúmeros, leitos de rios caudalo
sos, nós somos muitos carentes das comunicações. Mais 
imaginamos, não sei se romanticarriente, mas agora es
tou vendo que não é romântiCo, p-Ofque V. Ex• é um en
genheiro e está defendendo a mesma tese. Quando os 
nossos companheiros das bancadas dos Estados nordes
tinos, falam sobre a seca do Nordeste e a necessidade de 
desviar ou captar um pouco das águas do rio São Frã.n
cisco para perspassarem pelas áridas terras do Nordeste, 
nós dizemos sempre a esses colegas que o problema não é 
levar o rio São Francisco, qtie-]á atravessa uma zona 
semi-árida na Bahia, acho que devemos concentrar os 
nossos esforços- V. Ex• agora acaba de falar exatamen
te as palavras que nós conceituamos - para desviar a 
torrente, a caudal do Tocantins, porque subtrair o To
cantins da grande calha amazónica não lhe farâ falta al
guma, enquanto que o São FrancisCo pode ser duvidoso. 
Eu falava, agora hã pouco, ao Senador Marcelo Miran
da se a engenharia não seria capaz de aproveitando ago
ra a barragem de Tucuruí inveiter a --torrente do tocan
tins, e em vez de construir escOadouros, prosseguindo o 
leito natural do Tocantins, fazer escoadouro pelo Nor
deste, através de vários canais e formar um verdadeiro 

Delta nordestino, através, das aguas caudalosas do To
cantins. MuitO obrigado a V. Ex• 

O SR. ALBERTO SILVA- Agradeço; nobre Sena
dor Mário Maia, a colocação que faz. Eu -diria que esse 
-eSfuâo, evideritemente, não implicaria sequer em tocar 
nas á8i.iãs -do ToCàrltii1.s depois da barragem. O volume 
de águas ·do TocantinS, no seu terço médio e até no alto 
Tocàntins é tão graride, devido à pluviosidade da região, 
que tirai"- 500 mil metros cúbicos por segundo ou 1000 
mdro:S-Cú6i00s- por Segundo nesse treCho do Tocantins, 
eJe nem tomaria conhecimento, devido às sucessivas en
chentes anuais, devido à região onde está situado. 

Mas, eu estava a dizer que a decepção havida foi Por-
-- qtle; dep-Õís de ter s-ido e descartada a idéia do aproveita

mento do Tocantii:is para o proJeto do Nordeste, apre
sentaram fá uma sugestão de aproveitamento do São 
Francisco para irrigãi" terras- ilo Piauí. Através de estu
dos e explanações, acabaram concluindo que também 
era inviável e antieconômico irrigar as terras do rio_Gur
guéia. Um vale fértil, conhecido apesar de estreito, mas 
uma excelente terra agricultável. A idéia foi posta de la
dO, tãmbém por impraticável. 

Ficou a._ssim o Piauí fora de qualquer das soluções 
imag-irladas para a irrigação de terras no Nordeste. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou forçado a 
vir a este Plenário para informar: __ 

a) Não é o vale_ do Gurguéia o mais irriPortante no 
Piauí para fins- de irrigàÇão, através· da âgua do São 
FfancisCO:~- De urna fo_rm_a ou de ou_tra, basta que_ se 
façam algumas obras de engenharia hidráulica naquele 
vale, e J>e determine o aproveitamentO do fabuloso lençol 

- aguífero que existe ao longo de todo rio Gurquéia e já 
teríamOs solucíonado o problema de irrigação daquela 
área; sem necessidade de qualquer água adicional a par~ 
tk dÕ- São Francisco. 

b Região de terras tão férteis quanto aos do Gurgtie
'ia e mu-ito mãis-eXteiisa e maiS"ã.ptópriada para a irri
gação é a do rio PiaUí e Canindé, numa extensão de, pelo 
menos, 700 quilômetros até a cidade de Amararite, já às 
mar_gens do Parnaíba. 

c) Para isto, basta executar o projeto _que tive opor
-tufiJdade de mandar elaborar, quando Governador do 

Estado, e que previa, inclusive, abastecer a cidade de São 
Raimundo Nonato, uma_grande cidade do sul do Piauí, 

- -·q-ue -períOdicãnlente, como agOra, fica usando_ água de 
carro-pipa trazida de Remanso, na Bahia. 

O projeto preVê o bombeamento de 10 a 30m 3s, ape~ 
nas, só do São- Francisco, até determinado ponto do 
topo do divisõr de_ agua, e daí, através de uma queda de 

-150 metros a ser utilizada em dua_s etapas, ter-se--ia age
ração de energia elétríca suficiente para garantir o bom
beamento destes_ lQ __ _a 30 m 1s sobrando ai_nda energia 
para unia eletrificação rural ao longo de boa parte do rio 
Piauí. 

Aí, pode alguém perguntar: o Senhor está combatendo 
a retirada de água do SãO -FrãncisCo, e propõe ... Eu estou 
propon-do -10m1s,- nO mâXfmO 20. E isto já perimiza 700 

. Kffi de "riO, e·o São FranCisCO, aí sim~-ilã altura do lago 
não toffia Conli.ecimeii.tO desta saitgria de 10 a 20 metias 
cúbíCoS-pOr segUndo, e pereniza u·ma região de 700 quilô
metros .de extensão. 

Este projeto é simples, ê econômico, é viável, e tal 
como acontece no açude Araras - eu tomei parte nesse 
empreendimento como engenheiio, ao tempo do Gover~ 
no Virgílio-Távora- da mesma maneira como as águas 
do -açude Araras "ge-rãrO 5 .OOOKw de energia, e depois pe
reníZalriO i"io ACiiiliú, tãmbém o rio Pfauíi: O Canindê fi
cariam peieriizados através de algo semelhante. 

E é interessante porque essa prática se faz no mundo 
inteiro. 

O Sr. João Lobo- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA - Com todo o prazer 
_nobre Senador João Lobo. 

O SR. JOÃO LOBÕ --Senador AbertO Silva, estou 
_~acompanhando a exposição de V. Ex• e sei realmente da 

existência desse projeto, que, quando Governador, V. 
Ex~ acalentava o desejo de que os poderes públicos se in-

Quarta-feira 22 2589 

teressassem por que ele fosse realizado. Infelizmente, pa
rece que o Piauí não tem muita força para impor os seus 
desejos, as suas necessidades: Nós, na ocasião, tivemos a 
oportunidade de discutir muito esse assunto c_om V. Ex•, 
e era uma coisa perfeítamente viável: sangrar Sobradi
nho em lO ou 15 metros cóbicos por segundo não iria al
t~rar em nada, nem o nível do lago. E, naturalmente, ser
viria para perenizar uma- região que é a mais s~ca do 
Piauí, essa região do rio Piauí, e d_o rio Canindé, que, 
diga-se de passagem, são rios que precisariam de pouca 
água, porque eles não são inteiramente secos, não são 
como o Jaguaribe, são rios que cortam mas fiCam sempre 
com aqueles poços _d'água grandes, e, com um pouco 
d'água da sangria do S_obradinho, seriam perenizados. 
Mas eu tenho_ a impressão, Senador Alberto Silva, de 
que o Piauí aiilda não tem forças para conseguir fazer, 
no seu território .o:u apenas no seu solo, uma obra dessa 
envergadura, apesar de ser uma obra simples como V. 
Ex• enfatiza. Mas eu_queria, atr_a~és de V. Ex•, responder 
o aparie do Senador Almir Pinio, que invoca novamente 
o estudo do Instituto Miguel Calmon, dizendo que é 
uma gr:ande ,tolice tentar-se perenizar os rios através do 
São Francis.co, e, com a afirmativa do diretor da Chesf, 
que apenas no título de matéria diz isso;. ''O Nordeste 
tem que fazer_ uma opção". Ele diz que não. Mais adian
te, no seu artigo, ele _conserta a declaração. Diz que... .. na
turalmente o São __ Francisco precisa de ser cuidadosa
mente estudado_ para ver s_e suporta essa sangria de 300 
metros có_bicos por segundo". Mas, o que fica claro, Se
nador Alberto Silva, ê que o problema não tem uma defi
nição precisa. Ninguém sabe realmente se a vazão do rio 
São Francisco suporta _ou não esse projeto de irrigação. 
O _diretor da CH ESF, que deu essa entrevista ao Jornal 
do Brasil, também não estâ seguro sobre o assunto, 
CO!TIO não estão segu_ros os técnicos do Instituto Miguel 

· Calmon. Muito mais seguros e muito mais conscientes 
deveriam estar os homens do DNOS que apresentaram o 
projeto na SUDENE. Não é possível fazer um anteproje-
to daquela envergadura com total desconhecimento da 
vazão do rio São Francisco _e da impossibilidade de se 
Colher essas águas _desse riÕ, sem prejudicar as obraS -das 
hidroelétricas_~ Então, nobre Senador Albe_rto Silva, eu 
me junto a V. Ex~ e acho que esse problema deve ser le
vantado, e levantado com veemência, para que se estude 
o assunto em _carãter difinitivo. ~ preciso que haja uma 
posição séria tomada em relação a isso. Nós, na realida
de, não sabemos se _o rio_São Francisco suporta ou não 
esta irrigação. Eu prefiro ficar com os técnicos do DNOS 
que acham que é perfeitamente factível o anteprojeto da 
irrígação do vale Açu. Acho que aquele órgão jamais co
meteria a leviandade de apresentar um anteprojeto da
qu_ela envergadura se, de_ saída, elejã estivesse prejudica
do pela falta d'água do rio São Francisco, Junto minha 
palavra à de V._ Ex• para reivindicar um estudo s_ério, 
pelo menos uma tomada d~ posição em relação a esses 
problemas de irrigação do semi-árido nordestino. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador Alberto 
Silva, permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA - Darei imediatamente o 
aparte a V. Ex• 

Quero. aproveitar o aparte do Senador João Lobo para 
dizer a K Ex• que- não quero absolutamente ser injus
to com o DNOS, de que não tem sido feito um estudo em 
profundidade- acredito, piamente, que, se estudo hou
ve, ele nãO tinha a profundidade necessária para uma de-
cis?o desta natureza: Porque, ein 1966 e 1967, o rio São 
Francisco C$teve com a vazão tão pequena que a nave
gação chegou a ser interrompida, gerando sérios proble
mas para a CHESF, porque a água era insuficiente para 
fazer funcionar as turbinas instaladas nas usinas I e 2 de 
Paulo A-fonso, que não ia além de 700 quilômetros. 

De modo que, acho se mexer no rio São Francisco, ti
rar água dele, ou desviá-lo, sem um estudo mais profun
do, é uma temeridade. ~ claro que aqui fiz uma cOlo
cação do Projeto do Piauí, -evidentemente, porque ele 
não tem nada a ver com o problema que estamos discu
tindo de_ passagem. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio Távora. 
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O Sr. VirgRio TávOra- Eminente Senador, domingo, 
convenção do nosso Partido em todos os Estados, foi ób
vio que os representantes nordestinos nesta Casa dela se 
alheassem, razão por que aquela convocação que havía
mos feito para que os representantes nordestinos, aqui, 
estivessem, no início ·da semana, trarisferimo-la para 
amanhã ou depois de amanhã. Dissemos e vamos tornar 
a repetir: é uma ocasião ímpar- do Congresso- começãr 
justamente a se investir do seu papel maior, justamente 
de organizador, de propulsionador dos grandes planos 
no Brasil. Então, começarfamos por uma apresentação 
que cuidamos seja tão isenta quanto possível dos dados 
gerais que informam o problema, dados fornecidos pelo 
MinistéirO do Interior, e os grandes números, por outro 
lado, que se espera desse projeto, e, com permissão do 
eminente Senador João Lôbo, -estudar o custo~ beneficio 
do projeto, por-que poder-se~Hi. dizer, talvez, naquele ufa
nismo nordestino, que quando se tratasse de um projeto 
daquela região, a última coisa a se apreciar seria justa~ 
mente essa relação custo~benefício. Nós retrucaríamos 
que, possivelmente, com a metade, ou 1/3, ou 1/4 desses 
recursos poder~se-ia ter projetas cuja relação custo
benefíciO, em sendO muito menor, nos daria resultados 
muitos alentadores. Agora fazemos um apelo aos nobres 
colegas: não vamos prejudicar, vamos transformar este 
Plenário, não as com1SSões onde, os senhores sabem, vão 
.. meia~dúzia de 4 ou 5," como dizia a anedota militar, 
mas aqui, perante to_dos os nos_sos colegas, com a respon
sabilidade deste Ple_nário, e trocar esses pontos de vista, 
porque o problema não é só nordestino. Se o N Qrdeste é 
um problema brasileiro, este é um grande problema para 
o Brasil. Iria mais além. V. Ex•, que é engenheiro como 
nós, nos ajudaria t~;~.mbém a discutir um pont9 qlle não 
consideramos pacífico. A "ida da água do Tocantis para 
as bacias nordestinas tem duas vias: a viã direta, muitíS
simo Cara, mas há de Se estUdar também a via, me-rcê da 
ex.istênáiã deste Rio de Unidade Nacional, cuja água se 
quer desviar, que é O São Francisco. Esse o apelo que 
faço a V. Ex•, a todos os Srs. Senadores nordestinos_, 
para que estejam amªnhã - se não puderem amanhã, 
depois de amanhã -, porque um assunto desse S.Ó deve 
ser discutido com o grosso ·da representação da região, 
apresentando os prós e os contras,-e, a exemplo daquela 
grande discussão, no tempo da Constituinte d~ 45, quan~ 
to à Paulo Afonso, também chegaremos a que o Con
gresso, mercê de uma discussão ampla, vasta, dentro do 
seu plenário e não em CPis, em Comissões TécnicaS, de~ 
cidiu que a solução melhor a tomar era a tal, e não fiçar~ 
mos a ouvir opiniões as maiS diversas, e V. Ex•co1r1o tÇc
nico ·sabe que o técnico pode dar uma -opinião pró ou 
contra, e quanto mais inteligente ele seja mais rapida~ 
mente ele lida com os números e ê capaz de provar que 
dois com dois não dão quatro, dão quatro vírgula dois 
ou três vírgula alguma coisa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo do 
nobre Senador Alberto Silva está encerrado. 

O SR. ALBERTO SILVA- Sr. Presidente, faço um 
apelo a V. Ex• apenas para concluir o meu discurso, ao 
tempo em que, respondendo ao nobre Senador Virgílio 
Távora, convoCo os compãnheiros de bancada, e aqui 
existem vários engenheiros neste plenário, pani juntar~ 
mos nossas forças e as nossas idéias para díscutii'mos o 
problema aqui, no Plenário do Senado, no CongreSso 
Nacional, porque ê, realmente, uma medida da maior 
importância, uma medida de carãter nacional, que não 
pode ser tomada simplesmente ao sabor da emoção do 
momento. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para canela~ 
mar a bancada federal do PDS do Pia._ui com assento nas 
duas Casas do Congresso, para unirmos nossos esforços 
no sentido ser levado adiante este projeto - aqui, estou 
me referindo ao do Piauí, equeo Senhor Ministro Mário 
Andreazza, que tanto tem se esforçado para resolver os 
problemas do Nordeste, fique sensibilizado, e encampe a 
idéia e determine o estudo e o iníco das obras. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

É importante, entretanto, que o Governador do Piauí 
tom~ a frente desta iniciativa, e se disponha a discutir o 
assunto visa~do a sua_concretizàção: 

Desde j'á m_e coloco à disposição de Su,a Excelência 
para fazer uma ampla exposição sobre este projeto, que, 
por certo, vai interessar a todo o povo piauiense, há qua
tro anos a b_raços cqm terrível seca. 

·o nobre Senador João Lobo, _aqui. presente, como 
V ice-Líder do PDS nesta Casa, pode informar ao Govei'~ 
nadar do Piauí sobre este (lportuno e momentoso 
problema, já que, como Líder do meu Governo na A!!~ 
s..embléia LegislaJiva do Piauí, a~ompanhou de perto, 
como engenheiro que é, a quase obstinação que eu tinha 
de rc:;ali2;ar esta obra, da maior importância para- a 

_criaçà.o_d_e t:íqueza e milhares de empregos em extensa re
gião _dos semi-ãridos sertões do Piauí. 

Era o que tinha a dizer. (Muito Bem! Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Líder. 

O SR- HUMBERTO LUCJ;;NA (PMDB _.:_ PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

A preocupação desmesurada com a_ segurança nacio~ 
nal em nosso País por parte dos detentores do poder tem 
lavado à edição de leis que sempre mereceram as mais 
contundentes críticas de todos os segmentos da socieda
de -brasileira, críticas essa-s respaldadas- numa tradição 
jUrídiCa"-a que não se pode negar como sendo das mais 
cultas, das mais respeitadas no mundo ocidental. 

Os constantes períodos de exceção, de fuga à normali~ 
dade democrática, de arbítrio, faz brotar dos que se ele~ 
gem, por si mesmos, supremos mandatários dos destinos 
do País, normas completamente incompatíveis com as li~ 
herdades democráticas e com o estofo jurfdico _de que 
sempre se orgulhou a nação e que~ pode-se dizer, teve 
como marco histórico a figura de um brasileiro que se 
mostrou o supremo advogado dos díreitos e garantias in~ 
dividuais. Rui, à evidência, não se colocaria ao lado da~ 
queles que, em rÍomr! de um duvidoso conceitO-de" segu
rança nacional, expedissem !_eis, como essa que aí está em 
vigor e como tantas outras que se infiltr~ram no ordena
mentO }urídico brasileirõ. 

Na realidade, não se hã de preservar objetivos nacio
nais, como paz social, prosperidade, sohei=aOia, regime 
representativo e democrático, minimizando-se os sagra
_dos direitos individuais e até- mesmo e!imiilã.ndo~os. E 

_isso é o que vêm fazendo as leis extravagantes que, desde 
1935, procuram definir os criines contra o Estado. 

Não são poucas as v o~~ e dos ma_is representativos 
segmentos de nossa sociedade - que se têm posiciona~ 
_do, ~m tempos idos e nos dias de hoje, contra a manu~ 
tençãO, dentro do nosso ord_enamento jurídico, das cha~ 
ma das leis de segurança nacional, leis que sempre foram 
e são instrumentos de arbítrio e de cerceamento dos mais 
lídimos interesses do povo~ sobrepondo-se mesmo -
numa completa distorção do próprio processo legislativõ 
~à Lei Maior, à Constituição. 

Fruto de momentos de exeeção por que passou o País, 
não mais se coaduna a permanência de uma lei de segu~ 
rança nacional com a normalidade democrática, que, se 
ainda não atingiu a Sua plenitude, não se pode negar que 
call!inha para isso em _razão das vitórias que, denodada~ 
mente, o povo brasileiro vai conseguindoLCabe, entrte
iãnto, obServar para ltão nos afastarmos de nossa po
sição - que nenhumaJei de segurança nacional jamais 
serviu para manter paz social, prosperidade ou qualquer 
um d_esses objetivos que a lei que aí está vigente especial e 
vagamente enumera. 

Embora venha~se inutilmente tentando um aperfeiçoa,; 
menta em termos de leis de segurança nacional - a em 
vígor é_a quarta ditada pelo Movimento de autoritaris~ 
mo e de arbítrio. E se falamos da inutilida'de de 
conseguir-se o seu aperfeiçoamento é porque está ela em~ 
basada numa doutrina que pressupõe o País em perma
nente estado de guerra, seja interna ou externa. Ademais, 
não se aperfeiçoa uma lei que traz em seu bojo insegu~ 
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rança total a todos os segmentos da sociedade brasileira. 
O que se deve fazer é revogá-la. Leis extravagantes, 
como esta em vigor, e; tantas outras que já vigiram, so~ 
ment~ ~ervem para estrangular os. anseios de democracia 
e~de liberdade. 

Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
s_erão_ leis de segurança, ou que outros nomes tenham, 
qUe gai-antirão, de raio, os objetivos nacionais eSpecifica~ 
doLha ld em vigor. O bem~estar social prescinde dessa 
legislação e para a sua consecução bastaria que se ofcire
c~sc;_ ao povo condições dignas de sobrevivên_cia, basta
ria que se eliminasse as distorções sociais, e que resultam 
_de uma política econômicO-financeira cOmpletamente 
destanciada da realidade brasileira. 

De fato, voltamos a repetir, o que as leis de segurança 
nacional têm sempre objetivado - desde a Lei nt~ 38, de 
1935, até a Lei n~' 6.620, de 1978- é servir aos desman~ 
dos dos detentores do poder e eliminar os reclamos do 
povo. 

Crimes políticos, delitos contra a segurança do Esta
do, jã se_ encontram previstos, por exemplo, no Código 
Penal e na Lei de Imprensa. Mas o Poder Executivo de
seja vê-los inseridQs em uma lei especial, para, como co
rolário, submetê-los a um julgamento especial, ficando 
sob a jurisdição castrense. Esse é um dos aspectos que 
nos levam sempre a temer essas leis extravagantes. Não 
vai nessa posição nenhum desdouro __ à_ Justiça Militar, 
mas, o raciocínio que nos parCce lógico de que não se 
deve emprestar aos delitos políticos _aquele falso pressu
posto proveniente da chamada doutrina da segurança 
nacional, considerando o País em permanente estado de 
guerra e de que qualquer cidadão que se oponha aos di
tames, à política do Poder Executivo, é um inimigO Po
tencial do Estado. 

Não somos nós, apenas, que assim pensamos. 
Lembramo~nos de entrevista concedida pelo General 
Fragoso, ex~Ministro do Supremo Tribunal Militar, 
quando observa a amplitude que a Lei de Segurança Na

_cional dâ, por exemplo; aos meios de comunicação so
cial, com isso, levando a Justiça Militar a_ enquadrar 
como delito de propaganda subversiva alguns atos, no 
dizer do General Fragoso, singulares. E cita o caso de 
um padre que, em 1969, criticou o governo pela miséria 
reinante no País. Foi condenado porque os juizes ent~n
deram que o púlpito também é meio de comunicação-so
cial. E, diga-se de passagem, que a própria Procuradoria
Geral da Justiça Militar, no caso, opinou pela absol
vição. 

Dese fato que aí está demonstrado, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, a crer que, embora imparciais como de
vem sC:rOSJuíi:eS, ao aplicarem a lei de Segurança Nacio
nal se vêem envolvidos pelos vagos conceitos jurídicos 
iriseriOs na mesma. E, muita vez, a neutralidade que de
les, juízes, se deveria esperar, desaparece em razão dessas 
iniiefinições legais, somando~se a isso os preconceitos 
advíndos de uma formação militar de que, por vezes, não 
se diSsociam. 

Além do mais, essas leis especiais levam a julgamentos 
especiaiS, fora _da jurisdição comum, redundando, com 
isso, c.õmurriellte, em arbitriuiedades. Recordamo~nos de 
AfoD.SoAríilcis, -quaildo se discutia, em 1949, o projeto 
qu.e se _iria tOrnar, em 1953, a Lei nl' 1.802, definidora dos 
crimes contra o Estado e a Ordem Polftica Social. Pro~ 
pugnando, o então parlamentar, pela inclusão dos cri
mes pOlíticos no CóOigo Penai, argumentava que não era 
ap-enas por questão de equilíbrio acadêmico que desejava 
essa inclusão no Código, mas, para evitar a aplicação de 
um processo especial que Constituía o grande risco das 
leis especiais. Se as disposições da Lei n~' 1.802 tivess_ern 
sid_o _incluí~as:Jto C6digo Penal, dizia Afonso Aririos, 
não somente elas seriam muito menos numerosas e fica
riam em equilíbrio com os demais capitulas do Código, 
como, ainda, o rrocesso, a lei processual, referente ao 
julgamento desses cDmes, constaria ~o Código Comum 
de Processo Penal, afirmando, outrossim, que, exata
mente no processo especial, proveniente de leis especiais, 
ê que os responsáveis pelos inquéritos conStilmavam 
apertar as cravelhas. 
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Essa posição de Afonso Arinos- notável jurista bra
sileiro - queremos crer que seja a de todo aquele que 
pret'enda ver ressuscitados os direiTõS-e garantias índivi
duais e ressurgida a ~radição jurídica -de nosso Pais. 
Como argumenta, também, Heleno Fragoso. a compe
tência da Justiça Milítil.r foi inspirada pela idéia de guer
ra subversiva e não tem justificativa num sistema demo
crâtico de repressão aos crimes contra a segurança nacio
nal. 

Mas, dizemos nós, não basta que passemos ao Código 
Penal o que aí está contido na Lei de Segurança N acio
nal. Transportarmos, simplesmente, os 55 artigos dessa 
malsinada Lei para o corpo do Código Penal seria até 
uma incoerência. Não se tornaria ela uma boa lei, uma 
lei realmente obediente aos parâmetros jurídicos pelo 
fato de estar intitulada, capitulada em nosso Código Pe
nal. Necessãrio se faria expungir de seu texto as aber
rações jurídicas nele inseridas e pari passo os conceitos 
antidemocráticos de que se reveste. E são tantos os dis
positivos da Lei de Segurança Nacional que ferem pro
fundamente o nosso ordenamento constitucional e são 
tantos os artigos inscritos nessa lei que guardam uma po
sição incompatível com um regime democrático que me--
lhor seria revogá-la, pura e simplesmente. 

Seja-nos pennitido, porém analisar, para dar alguns 
exemplos, determinados dispositivos da Lei n'1 6. 620, de 
1978. Aí estão os arts. 49 e 5_0 cerceando a livre manifes
tação do pensamento, colocando em."quarentena", li
vros, jornais, revista-s; filmes e outros meios de comuni
cação social com, uma simples penada do Sr. Ministro da 
Justiça. Nós, mesmos, em projeto de lei, tentamos_elimi
nar aqueles dispositivos como também tentamos modifi
car o art. 53, minorando a incomunicabilidade do indi
ciado. Quisemos, outr~ssim. em Iiossa proposição, alte
rar o art. 4'1, trazendo para o processo comum a apli
cação da lei, abstraindo-se o processo especial à juris
dição castrense. Artigos como o -6~, õ 7~, o 9'1, para não 
falarmos em outros, levam ao arbítrio e à insegurança in
dividual em razão de suas imperfeitas definições jurídi
cas, deixando-se ao julgador um critério rriuito amplo 
para aplicar a lei. A par desses dispositivos a·ntijurídicos 
de que, praticamente, toda a Lei de Segurança está en
volta, nela vamos encontrar tipificação de delitos jã pre
vistos em outros diplomas legais como no Código Penal 
e na Lei de Imprensa. Ai temos o art. 33- talvez o arti
go mais aplicado da Lei de Segurança- e que diz respei
to às ofensas à honra do Presidente da República e de 
·outras autoridades. No entanto, no Código Penal, pelo 
art. 138, já está previsto o crime. Observemos, também, 
o .art. 14- divulgação, por meio de comunicação social, 
de notícias falsas, tendencioSas. Na Lei de Imprensa, em 
seu art. 15, está previSto o delito. O art. 38, que vê nos ar
ruídos durante as sessões legislativas e judiciárias, crimes 
contra a segurança nacional, chega a ser flagrantemente 
inconstitucional, pois imiscui:..se inclusive no livre exerci~ 
cio do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, que pre
vêem em seus Regimentos Internos a manutenção da or
dem durante as suas sessões. Sob a ótica da Lei de Seguw 
rança, aplicando-se, absurdamente, o art. 3_8, estaríamos 
todos nós, parlamentares e o povo, nas galerias, enqua
drados na lei, quando se sabe que é próprio dos parla4 

mentes democrãticos o exacerbamento dos ânimos sem 
que nisso possa-se ver qualquer crime contra a segurança 
nacional. 

Por estes e outros aspectos antíjuridicos c:: antidemo
cráticos que pululam na Lei de Segurança Nacional, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, temos sempre que repetir o 
que dizíamos, quando em entrevista ao O Estado de S. 
Paulo. Opinávamos, então, pela revogação dessa lei, pois 
víamos nela, como continuamos a ver, um dos mais for~ 
tes resquícios de autoritarismo qUe nos domina ao longo 
dos anos. 

Se nos enveredarmos pelos caminhos que levaram a se 
criar uma doutrina de segurança nacional, chegaremos à 
conclusão que sua fi~osofia está embasada em conceitos 
que não se harmonizam com um regime democrático e 
que se chocam, à evidência, com os princípios inscritos 
na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e com as normas adotadas em Convenções ln-
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ternacionais, assecurat6rias dos direitos civis_ e- pOlíticos. 
Tivemos a oporturiidade de colher, entre as inúmeras 

-definições de segurança nacioilal, a que afirma ser ela 
função de um Poder Nacional respaldado em uma ex
pressão política caracterizáda por uma legislação ade
quada e por instituições dinâmicas; por -umã expressão 
que represente uma população higida, de padrões cultu
r3ís elevados e com suas necessidades básicaS-plenamen
te satisfeitas e~ como conseqüência, com o· poder de par
ticip-ar, efetivamente, em termos de opinião pública; por 
uma expressão económiCa qii.e realmente- faça a nação 
soberana no plano internacional, pois é necessário que a 
nação seja economicamente forte para poder ser livre. 
Por fim, p-or uma expressão militar apoiada numa orga
nização política sólida e numa economia desenvolvida. 

Pois bem, se tomarmos essa conceituação de segu
rança nacional - e, diga-se. é uma conceituação ades
guiana, da Escola Superior deGu"erra e, portanto, insus
peita - se analisarmos as expressões que af estão e que 
servem ao embasamento da doutrina da segurança na
cional, sem dificuldades chegaremos à conclusão que 
não há como aceitar essa doutrina. Porque, atente--se 
&em,-é pOr aquelas expressões adesguianas que se chega 
à segurança nacional e não a segurança nacional, como 
estã conceituada na lei, que nos levará àqueles objetivos. 

Ond~. em nosso pafs, uma expressão politlcã que se 
caracteriza por uma legislação adequada e por insti
tuições dinâmicas? Onde, em nosso país, uma população 
saudável e envolvida de padrões culturais elevados? On
-de, em nosso país, uma expressão econômica que torne a 
nação, no plano internacion-al, soberana? Onde, em nos~ 
so país, uma expressão militar apoiada numa sólida or
ganização política e ri uma economia realmente desenvol
vida?_ 

Não vemos como dar a cada uma dessas ip_dagações 
uma_r_esposta afirmativa dentro do contexto em que ora 
~e insere toda a sociedade brasileira. E, como atingir .os 
objetivos nacionais que a própria Lei de Segurança defi
ne, em face de uma realidade nacional çompletamente 
distanciada __ desses princípiOs em que-se quer lastrear a 
doutrina da segurança nacional. Não será com essa lei 
que aí está, como não o foi em tempos passados com ou
tras leis de segurança, que se conseguirá oferecer ao povo 
a paz e a prosperidade que ele sempre almejou. Recente
mente, quando em visita ao Brasil, o Senador John Glen, 
presidenciâVernos Estados Unidos da América do Nor
te, observava que a doutrina da Lei de Segurança Nacio
nal, não especificamente a nõssa, mas foda a lei de segu
rança, é autodestrutiva, na medida em que impede o de-
senvolvimento livre da sociedade, visto que uma socieda
de reprimida, retrai~se inclusive economicamente. 

Não será ocioso trazermos à colação o pensamento 
não _$:Ó das,maiores autoridades no _campo jurídico de 
nosso País, como, também, de nossas autoridades milita
res, por vezes iii Vestidas nas figuras de julgadores, com
parido o Superior Tribunal Militar. 

Quando prestes a viger a atual Lei de Segurança. o Ge
neral Rodrigo Otávio afirmava: que essa lei pecava em 
sua filosofia geral ao manter os conceitos de segurança 
nacional entendidos como uma guerra permanente. Di
zia, ainda, tratar-se o seu conteúdo de salvaguardas ine
ficazes e inconseqOentes, uma vez que a segurança doEs
tado não poderia ser alicerçada na insegurança dos cida
dãos. Mostrava, então, o General Rodrigo OtáviO os dis-

-- positivos antíjurídicos contidos na lei, entre eles o que 
permitia o Ministro da Justiça a censura prévi:i, dizendo, 
então, o Ministro do SU.páior Tribunal Militar ser aque-
le dispositivo uma contradiçãoJu"i'ídica, um erro político, 
capaz de _comprometer a credibilidade pública e as espe
ranças despertadas no processo em marcha de democra
tização- Terminando Sua judiciosa opinião afirmava ser 

__ aquela medida a subordinação da cultura e da inteligên
cia brasileira ao arbítrio de eventual autoridade adminis
trativa. E tal como o Ministro Rodrigo Otávio, o tam
bém Ministro AHomar Baleeiro, dizia da ineficácia des-
sãs IC:íS ___ de Segurança, dessas leis de rigor para a defesa 
dos regimes. 

No momento em que se verifica, embora palidamente, 
_uma posição tiberalizante em nosso País, não se justifica 
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a manutenção de uma lei de exceção como a atual Lei de 
SegUrança. Sua revogaÇão faz-se necessária. Em última 
instância que volte ao C_ódjgo Penal os delitos pollticos, 
sem as aberrações jurídicas contidas na "Lei n'1 6.620, de 
1978, integrando-se com os já capitulados naquele Códi
gO. E, COmo coriiieQüênCia, passando-se os julgamentos 
dos crimes contra o Estado para ajustiça comum. Como 
todos nós Sabemos e tal como se pronunciou o Supremo 
Tribunal Federal, em voto lapidar do então Ministro 
Xavier de Albuquerque, crime contra a segurança nacio
nal não ê espécie de crime militar, mas de crime comum 
lato sensu. 

Países como Alemanha, França, Itália, Portugal, para 
citar alguns apenas, incluem no Código Penal os delitos 
políticos. 

Portugal, por exemplo, dispõe sobre os crimes polfti
cos em seu Código Penal, sob o título dç, "Crimes contra 
a segurança do Estado", e os capitula, então, como. "Cri
mes contra a Segurança Exterior do Estado",, "Crimes 
que ofendem os IntereSses do Estado em relação às 
Nações Estrangeiras''., "Crimes contra Ordem e Tran
qUilidade Pública e outros delitos que considera crimes 
contra o Estado". Assim, dispensa-se, perfeitamente, 
uma lei de exceção para acolher os crimes políticos. 

Em noss_o país, durante 40 anos, dispôs-se no Código 
Penal- o de 1890- sobre os delitos políticos. Bastou 
que se instaurasse um regime de exceção para que co
meçassem a despontar as leis de segurança nacional. Ao 
se elaborar o Código Penal de 1940, não se incluía mais 
em seu texto os delitos políticos na forma como desejava 
os detentores_do_ poder. O regime precisava de leis espe
ciais, não para-proteger o Estado e seus cidadãos-, mas, 
sim, para poder delas fazer uso, agindo arbitrariamente e 
reprimíndo os que se colocavam contra essas arbitrarie
dades. 

Ainda bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que jâ, se lê, 
pela imprensa, que não só o Senado Federal, através de 
uma Comissão Especiãl aqui instítuída, por iniciativa do 
Senador Nelson Carneiro, Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro, cuida se nãl? da revogação pura e simples, 
pelo menos da 'reformulação dessa monstruosa Lei de 
Segurança Nacional que aí está. Também o Sr. Ministro 
dã: Justiçã, lbrahim A bi-Ackel, sobretudo após a sua vin~ 

:da ao Senado, e o_ debate que manteve naquel.e órgão téc
nico com os representantes da Oposição, já se mostra 
disposto, também, a colaborar no sentido pelo menos da 
atenuação do rigorismo da Lei de Segurança Nacional 
que -af estã, em cujas malhas finas têm sido colhidos tan
tos e tantos brasileiros intelectuais! políticos, estudantes, 
sacerdotes, jornalistas, muitos dós quais ainda se encon
tram P,_(CSOS, cumprindo penas que lhe foram impostas 
com baSe em processo movido sob a inspiração da fami
gerada Lei de Segurança Nacional. 

Ainda há poucos dias, eu, visitava no Rio de janeiro, 
como Liaer do PMDB no Senado, em companhia do 
Deputado Fernando Lyra, ~~-Secretário da Câmara dos 
Deputados, nos cárcesres da Frei Caneca, jornalistas da 
Hora do Povo, condenados, c-om base na Lei de Segu
rança Nacional, a dois anos e três meses de reclusão, em 
1982. São eles, Cláudio Campos, Diretor-Presidente da 
Hora do Povo, candidato pelo PMDB a Deputado Fede
rai, em 1982; Pedro Camargo, ex-jornalista da Hora do 
Yóvo, e Ricardo Lessa, ex-jornalista da Hora do Povo. 
A liãs, pOUcos dias antes, estiVera também visitando, aqui 
em Brasília, em companhia do Líder Freitas Nobre, os 
padres franceses que se encontram presos, no Distrito 
Federal, por conta de processos que lhes foram movidos 
com base na Lei de Segurança nacional. 

O Sr. Itamar Fr~mco....:. Permite-me V. Ex• um aparte 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Nobre Líder é apenas um 
aparte rápido, já que o nossO Presidente chamou a 
atenção de V. Ex• para o término de seu tempo. Quero 
cumprimentar V. Ex~ e externar a minha opinião face 
aoS coriceitos de Lei de Seguninça Nacioniú. No meu en-
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tendimento, eles não se harmonizam com o regime de
mocrático_. Só há um caminho, só há uma safda, nObre 
Líder Humberto Lucena, que o Congresso Nacional de
veria tomar, não na constituição de uma comissão_ espe
cial, na revogação desse ()U daquele dispositíVo - e'ra a 
revogação pura e simples da Lei de Segurança Nacional. 
Era este _o caminho, o único que o Congresso NaciOnal 
deveria tomar quando nós entendemos que marchamos 
ou queremos marchar para o Estado de direito_. __ Era o 
aparte que eu queria dar a V. Ex• 

O SR. HUMJIERTO LUCENA- V. Ex• tem toda a 
razão, nobre Senador, e esta ê a posição do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro em seu programa, a 
qual, aliás, procurei enfatizar. Apenas como alternativa, 
jã que conhecemos as dificuldades da realidade política 
em que vivemos, admiti, pelo menos, a volta à tradição 
brasileira, que é a inserção dos _crimes contra o Estado 
num capítulo do Cód~go Penal. E justamente porque aí 
teríamos, então, criines comuris que seriam julgados pela 
Justiça Comum porque o -piõr- da Lei de Segurança Na
cional é que ela é uma lei especial e, por cOnseguinte, o 
julgamento por crimes nela cominados fica entregue à 
Justiça especial, no caso à Justiça Militar. 

Quando em 1949 estava ern pauta, na Câmara dos De
putados, o Projeto nl' 1.451, a quejã nos referimos, e que 
se transformou na Lei n~" 1.8D2, 1953, que definia os cri
mes contra o Estado e a Ordem Política e Social, impor
tantes pronunciamentos forani feitos-contra mais uma 
Lei de Segurança Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dificil pinçar entre 
aqueles pronunciamentos o melhor, o mais patriótico, o 
mais contundente em que se protestava contra o projeto 
do Executivo. Seja nqs permitido, entretanto, citar um 
discurso, cujo aUtor sempre mereceu o título de paladino 
da democracia, como parlamentar e como uma das mais 
ilustres figuras do_ Exército brasileiro. 

Vamos citar alguns trechos daquele verdadeiro arra· 
zoado contestãtorio àquele projeto do Executivo sobre 
crimes contra o Estado e a Ordem Política e Social, arra
zoado que ficou nos anais do Parlamento como uma sen
tença irrecorrível por seus fundamentos lapidares e de 
onde emergiam verdadeiros postulados democráticos. 

Aspeemos, então, o que dizia o respeitãvel parlamen
tar e militar: 

.. "Sr. Presidentel Vejo sempre, em tod,a a lei cog
nominada de Segurança ou de Defesa da Ordem 
Política e Social, ou c_oisa semelhante, o esped.ro do 
Estado Novo. Ela representa, de qualquer forma, 
instrumento com que se armam os Poderes Públi
cos, ou mais precisamente, o Poder Ex.ecutivo, con
tra as liberdades constitucio_nais do cidadão. 
Constituí-se-; nas linhas mestras, de dispositivos que 
cerceam o gozo das franquias democráticas e libe
rais consignadas na Carta Magna vigente, a qual, 
assim, após a promulgação, tem sido, aos poucos, 
transformada em engodo impingido ao povo. 

Encontro no Projeto n'>' l.451, ora em fase final 
de apreciação, por esta Câmara, em linhas gerais e 
mal disfarçadas, um simlle daquela lei malsinada 
que, em tempos que não vão longe, tanto serviu 
para o martírio de bons patriotas que se aventura
ram a patrocinar e defender a causa pública; e seu 
texto, se não foi trasladado ipsls litteris daquele di
tame de 1935, porque a iilteligência humana encon
tra sempre formas novas de dizer coisas velha:; -
parece moldado no mesmo espírito draconiano que 
ditou e preparou a derrubada das liberdades demo
cráticas estaluídas na Constituição de 16 de julho de 
1934, que se viu, por-fim e por isSo mesmO, comple
tamente aniquilada pelo golpe de lO de novembro 
de 1937. Qualquer momento em que se procure re· 
gistrar o históiico dos aco_ntecimentos daquele ano 
fatídico, terá, como marcos da estrada por onde 
passou a horda devastadora das instituições demo
cráticas no Brasil, estes pontos que vou as_sinalar: a 
4 de abril de 1935, era promulgada a Lei n9 3B, que 
definia os crimeS contia a Ol'dem Política e Social 

- a primeira lei d~ segurança; a 14 de setembro do 
mesmo ano, já certo de que não lhe seria negadQ, .. o 
estado de gu_erra", o governo sancionava novo ins
trumento legal compressor- a Lei n" 136, modifi
cando a anterior para pior; a 11 desetembfo de 1936 
- com a Lei n~' 244 - foi instituído o famigerado 
IriQunal de_ Segura,nça Na~ional, de h<?rripilenta 
memória. 

Estes foram os lances feitos para a tomada de po
der. Após, e sem tardança, o golpe de Estado, a 10 
de novembro de 1937. 

A 18 de maio de 1938 - Decretq-lei n~' 431 -
nova contextura da Lei de Segurança Nacional, 
para sufocar, ainda mais, qualquer veleidade deres
tauração das liberdades democráticas e garantir me
lhor e livre exercício dos poderes ultra
discricionários de que o governo se investira. Foi o 
tiro de morte no direito de _defesa". 

E prosseguia aquele_ parlamentar emérito o seu discur
so contra leis de segurança nacional. 

Dizia, então: 

"'Quanto à necessidade da ex.isténcia de uma lei 
de segurança, contesto-a 

A república de 1889 viveu mais de 40 anos sem lei 
de segurança, porque jã exiStia no Código Penal 
capítulo sobre os crimes contra o Estado, enfim os 
que aí estão no projeto, embora menos especifica
dos. Depois, que fizeram? A lei de segurança, revo· 
gando esse capítulo do Código Penal. Então, logo 
após, o Governo ditatorial elabora novo Código Pe
nal, mas jâ sem aquele capítulo. Existiu, pois, no 
tempo da ditadura e nem por isso deve ser recomen
dada como bastante, como suficiente, para que não 
haja rebeliões armadas, pois. que, durante ó período 
ditatorial as houve, e muitas, a despeito de leis de se
gurança as mais drásticas. 

Assini., a lei de segurança não dá essa garantia 
que se lhe está querendo emprestar. Dá ensejo, sim, 
a violências. Viveu de 1935, com -ãs suãstransmu
tações até 1945, dez anos, portanto; o Código Penal, 
de 1890, com um _simples capítulo sobre os mesmos 
crimes, viveu quarenta e tantos ano"S. · 

Melhor voltannos atrás e cominar penas para es
ses crimes, que inseriremos no Código Penal. 

A lei de segurança não nasceu de ~onsideraçõ·es 
de ordem jurídica; foi imposta por consideraÇões de 
natureza política, ou melhor, pela necessidade que 
teve um Chefe de Governo prepotente de fazer com
pr~~ão para garantir-lhe a prepotência. 

Vejo por trás de toda a lei de segurança o espec-
-- _ tro_ do Estado Novo e no seu bojo um tribunal de 

exceção. Dir-se~á que ci projeto rlão cogita disso; 
mas a lei de 1935 também não cOgitava,_ e a necessi
dade apareceu imediatamente; foi inVentada. A lei 
era tão monstruosa que foi precíso criar um tribunal 
especial, uma justiça de exceção para a sua apli~ 
cação. 

Estou certo, as nações precisam se defender e 
resguardar-se contra as tramas ··e investidas dos 
maus elementos que, não tenho dúvidas em acredi
tar,_ chegam a ser capazes de vender a própria pátria 
a inimigos. 

Mas, daí p.ão vai dizer-se que seria imPeriOso ins
tituir um instrumentcfperigoso, não contra eles, mas 
contra o povo; não a favo~ do Estado, mas a favor 
dos agentes do poder. Porque tais leis acabam é nas 
mãos dos agentes do poder contra os direitos do po~ 
vo, fulminando tudo quanto há de liberdade demo
crãtiCa, peta qual tanto nos batetrJ.os e pela qual 
grandes sacrifíciOs houve, muitos dos quais até hoje 
irreparáveis e outros nunca poderão ser reparados 
porque - não esqueçamos - houve mortes ... " 

Esse pronunciamento que acabamos de citar, fei
to da tribuna da Câmara dos Deputados, em 1949, 
bastaria para jogar-se um pá de cal nessa lei de segll
rança nacional qué",-agora, em nossos dias, estã pai
rando, como ave agoureira, sobre os ainda claudi-
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cantes caminhos da democracia em nosso Pais. Bas
taria, pelo seu conteúdo, bastaria por sua autoria, 
pronunciado que foi pelo então parlamentar e gene
ral Euclides de FigUeiri:do. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, vamos 
então ao encontro das aspirações nacionais; vamos 
lançar as bases de um verdadeiro e pleno Estado de 
Direito Democrático, com a revogação da atual Lei 
de Segurança Nacional e, quando muito, com a in
clusão no Código Penal de um capítulo sobre crimes 
contra a Segurança do Estado para que possamos 
dizer que vivemos realmente numa democracia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma 
breve comunicação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB -~no. 
Para uma comunicação.)- Sr. Presidente e Srs. Sen,a_do
res,--0 -Distrito Federal inteiro eSperou com ansiedade, 
durante quase 15 dias, a decisão do Palãcio do Planalto a 
respeito do Projeto de Lei n~' 2.036-A, aprovado pelo 
Congresso Nacional e que dava personalidade jurídica às 
organizações partidárias existentes no Distrito Federal 
ou que viessem a se estruturar. 

O Presidente da República, demonstrando, mais uma 
vez, a nosso ver, um profundo desrespeito aos anseios 
democrãticos do povo brasileiro, fulminou o projeto 
brasiliense com um veto integral, considerando~o absur
damente contrário aQ. "interesse púbHco". 

Hoje, todos nóS sabemos que apenas uma minoria in
signifcante dos hãbit<i.ntes de Brasília são contrários a 
esse desejo. Todos os segmentos da sociedade brasiliense 
estão engajados em defesa desse princípio. São os inte
lectuais, a classe empresarial, os estudantes, as entidades 
repreSentatiVas, as donas de casa os profissionais libe~ 
rais, cis partidos poUticos organizados, os trabalhadores 
e a maioria do povo que habita nas cidades satélites c: no 
Plano Piloto, que_pagam impostos e labutam no dia a dia 
da vida social local, que defendem esta causa. 

O projeto; VetadO ontem pelo ~residente Figueiredo, 
não era propriedade de nenhum grupo político e não es~ 
lava vinculado a nenhum interesse individual. Ele foi de
mocraticamente aprovado pelo Congresso Nacional e 
pertencia ao povo de Brasília. As duas Casas do Con
gresso, reconhec.~ndo ter com o povo brasiliense uma 
dívida antiga e respeitando sua reivindicação mais justa, 
o aprovou. Temos acompanhado todas as campanhas 
empreendidas pelos brasilienses em busca de sua repre
s~ntação Política e em suas diversas fases nunca foi regis
trado' incidentes e nunca houve pressões diretas para fa
zer valer esta heCessidade tão justa, tão elementar e tão 
cÓririim ein qualquer país civilizado. Sua-s lideranças pro
curaram sempre o caminho do diâlogo e não o .do con
fronto. Não esqueçamos de que Brasília é a única Capi
tal do Mundo onde os indivíduos não são cidadãos, não 
têm nenhum_direito e não existem como agentes s~çj_~i~ 
normais. Apesar de ser hoje o terceirO centro âe decisões 
do País, depois de São Paulo e Rio de Janeiro, de possuir 
o oitavo colégio _eleitoral sem direito a voto, entre as Ca
pitais brasileiras, 600 mil eleitores, de ser uma metrópole 
de quase 2 milhões de habitantes, de se constituir num 
importante -centro de cultura, estã inferiorizada perante 
o mundo e perante o próprio País, do qual parece até que 
não (az parte. Até os Territórios, disseminados no meio 
da Floresta Amazónica têm a sua representação politica 
e os seus partidos reconhecidos juridicamente. S um ver
dadeiro absurdo, insistir na tese de que Brasília continua 
apenas a desempenhar as funções de um mero centro ad
ministrativo, de um imenso escritório g-õvernãmental. Jâ 
se foi o tempo; Brasília é uma cidade como outra qualw 
quer, como Washington, Caracas e México, Distritos 
Federais como Brasília, mas com partidos reconhecidos 

. e com representação política democrática. Hoje, Brasilia 
já estã terminada, atingiu" sua maioridade e possui uma 
dinâmica social própria. Jâ tem sua História, seus pró-
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prios problemas e sua própria gente. Condenar B_rasUia PMDB tem se colocado ao seu lado, em todos ÇIS mo-
ao isolamento, ao ostracismo, à marginalidade, à exclu- mentos. 
são, ao desterro e ao exílio forçado e permanente, é co- No seu veto, 0 Presidente da República reduz o inte-
meter o maior dos crimes, a maior das injustiças e redu- resse da população do Distrito Federal de organizar-se 
zir o seu povo à mais vil e mais triste das condições__hu- politicamente à briga interna do seu Partido pela indi-
manas que é a de débeis mentais e, portanto, de não cida- cação do candidato à sua própria sucesSão. Não de-
dãos. ----~-- monstra o conhecim'ento do que seja a vida interna de 

O poder absoluto sóleya ao descont_entamento ~à tCn- um partido político em que hâ muitos outros ... objetos 
são social. Todos nós sabçm.os que a cassação de Brasflai imediatos", além da indicação eventual de um candidato 
jã não encontra mais tantos defensores. Fala-se de rede- à postulação no Colégio Eleitoral. 
mocratização do País, de normalidade da vida institucio- -Ci3.SSificando dr:;. •~artificiosa" a participação dos dire-
nal, de participação política, enfim, de abertur_a demo':' t6rióS -dos partidos políticos de Brasflia nas convenções 
crâtica. Eu pergunto ao_ Sr. Presidente da República: será naciona-is, não observa que artificiosa é a decisã-o de 
que pode existir democracia ou Se poderá chegar a ela manter no obscurantismo organizações partidárias que 
através da exclusão total de umª parcela impottante do reúhem milhares de ftliados, apresentam publicamente 
povo brasileiro que habita um dos principais centros do suas propostas, participam efetivamerlte da vida s-ociàl e 
País? Serâ que o Sr. Presidente da República ainda teria política da cidade e têm voz nas convenções nacfonalS 
a coragem de dizer diante das televisões que sua mão está dos partidos. Vedar-lhes o direito de v: o to nessas coo-
estendida para o diálogo? O veto contra Brasflia foi tam- venções revela, com relação aos demais partidos, urila 
bém um veto contra o Congresso Nacional que, mais atitud_e intrariSlgente de não ceder nada para não ter que 
uma vez, se vê desmoralizado diante do autoritarismo ceder tudo. Com relação ao seu partido, estabelece uma 
que ainda nos governa. Além do frontal desrepeito a to- postura policial de controlar· os números para garantir o 
dos os partidos sem exceção que têm assento no Parla- conhecimento prévio de resultados favorãveis, em suma, 
menta, o Presidente cometeu um ato imperdoável peran- mais um casuísmo. 
te a História futura do nosso País e perante as gerações O- PMDB não- d"etém a Sua marcha e vai continuar 
brasilienses de hoje e de amanhã. Vale dizer que as_pes- crescendo e se fortalecendo c-ontra a v_ontade dos que os 
soas passam mas a história fiCa, como_ também O$ a tos querem na ilegalidade: Isto, aliãs, é ilnprescindível para 
que a constituem. enfrentar -o arbítrio e construir a Democracia em nosso 

O Presidente da República teve ontem mais uma opor- País. 
tunidade para demonstrar intenções concretas_ a _t_espeito 
da normalidade da vida política brasileira. Preferiu co
meter um ato injusto e macular mais uma vez os princf
pios mais element<rres do direito, da justiça e da demo
cracia. 

Nós que formamos o Congresso Nacional, legitima
dos pelo voto do povo br3sileiro, estamos com nossas 
consciências tranqüilas porque soubemos_ entender as as
pirações do povo de Brasnia. Perante o futuro, os anais 
desta Casar_egistrará a posíção_ que assumimos em defesa 
dos direitos dos quase 2 milhões de habitantes d~ta terra 
e dos seus 600 mil eleitores cassados. "E: bom que se diga 
que a autoria do projeto ê de urn parlamentar, u~ ~ena
dor do Partido do Governõ-, o """PDS, o Senador Anlaral 
Furlan. Nunca é tarde para se lutar pela democracia, 
pela construção de uma sociedade justa onde todos sem 
exceção sejam cidadãos. Não estamos 1onge de ver che
gar o dia em que o povo brasileiro e o povo brasiliense, 
especialmente, escolherão, através do voto dir~to,__secre
to e democrático, todos os seus representantes. Aí, não 
teremos mais Presidentes impostos e o povo de Braaflia 
poderá escolher livremente os seus Prefeitos, os seus ve
readores, os seus Deputados, os seus Senadores e o seu 
Governador. 

Peço a V. Ex~, Sr. Presidente, que me permita fazer in
cluir, neste brevíssimo pronunciamento, a nota oficíã.l do 
PMDB, a respeito do mesmo tema e publicada ontem. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. HENRIQUE SANTILLO EM SEU DIS· 
CURSO: 

Brasília, 20 de maio_ de 1983 
NOTA OFICIAL 

O Presidente da República, nesta data, vetou integral
mente o- Projeto de Lei N9 2.036-A, aprovado democrati
camente pelo Congresso Nacional e que reconhecia o di
reito dos partidos polítiCos- se-organizarem em Brasma, 
com personalidade jurfdica. 

Alguns desses partidos já funcioriain.ricimiãlmente na 
Capital do País, o que não poderia deixar de -ser, já que 
em Brasília existe uma sociedade complexa e que a neces
sidade de participação política não pode ficar contida. O 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro jâ fun
ciona a quatro anos e, desde a sua instalação, só tem 
crescido, tal a receptividade do povo de Brasüia à pro
posta oposici~nista e -democrática. A população de 
Brasflia tem sofrido os reflexos da crise econômica e o 

O SR. PRESIDEN.fE (Moacyr Dalla) - Cõncedo a 
palavra ao nobre Senador_Aloysio Ch?ves, como Líder. 

--o-SR. A'LoYsló' CHAVES (óiint! L_(der .• PrónUllci3. 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)--Si-. Prtesí
dente, Srs. Senadores: -

Fui surpreendido com a breve comunicação do ilustre 
Senador Henrique Santillo. V. Ex•,_ Senhor Presidente, 
com liberalidade, concedeu a palavra ao_-eminente sena
dor pelo Estado de Go_iás para uma breve_ comunicação e 
S. Ex.! leu um longo diScUrso, no qual tece críticas acer
bas ao Governo Federal, principalmente ao Senhor Pre~ 
s1dente da República, pelo veto que após ao Projeto de 
Lei Oriundo do COngi'essõ Nacional. Isto me compele, 
Sr. Presidente, a prestar à Casa, como Líder, alguns es
cla~~ciD1entos ind_ispensáveis a respeito desta matéria. 

Sabemos nós que, _pro"Ciamada ~ Independência e -ins~ 
talado o r~gime _monâtquico neste País, foi desmembra-

- da da antiga ~pi tania do Rio de Janeiro uma área que 
constituiu _o_B_ue _s_e chamot.l. "o município neutro", para a 
.se~-~ª--li?cOD.afquia~ para, sed~ ~o Governo Monãrquico 
n?_ ~~~sil.- _E a_Con~tit~içã_o de -189~,_ao proclamar a ~e
p~blica, ao institucionalizã-la, estabeleceu _que o munid
pio neutro, passava a se chamar Distrito ·Federal, pa"ra 
ser a sede da República, estipulando, nesse mesmo arti
go, que ficava reservada no Planalto Central do Brasil 
uma área de l4.400km2, para nela ser futuramente inSta
lada a capital federal. E _que o Distrito Federal, nessa 
oportunidade, se transformaria em um Estado. Poste
riánriellte; a Co_hStituição d~ 1946 prescreveu, no Ato 
das- DlsPos}Ções Tfansitórias, que, com -a- tran:slerêricia 
da capítal federal para O Planalto Central, o Distrito Fe

-deral transforma-se-ia no Estado da Guanabara. 
-- Quà~do se fez a impl~ntaçi!-o ~~ Capital F~eral effi 
Brasífía, a matéria-foi-lOnga-ffien-te debatida, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores -a conveniência de organizar-se, 
de aUtorizar-se, em lei, o funcionamento -de uma Câmara 
MU:n-icíPal em Brasília.- A -matéria foi debãtlda-nO COn
gresso Nacional, num período em que não havia nenhu
ma o-reStriÇãO; nenhum cerceamento de liberdade e a 
!\1aioria não estava, evidentemente. com a Oposição, na
quela época, senão apoiàndo o GoVerno do eminente Sr. 
Juscelino Kubitschek. E as razões que preponderaram 
ne-ssã- OPortunidade forãm as de que não era convenien
te~ 26iolutamente, cogitar-se da organização c: do funcio
namento de uma Câmara Municipal em Brasília. Esta é 
uma medida que tem a seu favor razões de ordem 
político-aOministrativas e não razões de ordem polftico
paitidârias. 
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. Sinçeramente, Si._ Presid~nte, não estou convencido_, 
até a-presente data, de que deva -se instalar jâ, ~funcionar 
plenamente em Brasília, uma Câmara Municipal. Aliás, 
no futuro, não sei como vai se delinear esse problema, 
porque a·· correto seria, como acentuou Paulo Sarazate, 
que se d_i_ssc:ss~- que ficava transferida a capital federal 
para este Distrito, e cuja ·sede seria a cidade de Brasflia. 
Porque o atual Djstrito Fedefãi inclui um número cada 
v:ez maior de pequenas cidades, de vilas, de centros que 
congregam uma população apreciável. Taguatinga tem 
hoje, se não estou _equivocado, segundo resultàdo do re
censeamento de 1980, uriia população superior a que se 
encontra no_ P,lano Piloto d_e Jkasfiia. E não sei se seria o 
caso de começar a dar autonomia. a essas cidades, essas 
vilas, preservando a situação atual de Brasília, tal como 
elª-_S.e encontra. 

Nós, nesses 23 anos, demos um grande passo no senti
do da_ i!Jl_plantação, da cynsolidação de Brasflia. Mas, 
não é ulna obrá que éstej~fCOinpteiã. Não se pode imagi
nar que em 23 anos se possã ter como ultimada a implan
tação de Brasília. Os recursos que são- carreados para 
Brasília são elevadíssimos. E aqui, ·nós vemos um perfei
to entrosamento entre o Q-overno do Distrito Federal e 
todos os Ministérios que atuam nesta região, na região 
geoeconômica de Brasflia. De sorte,_que eu, _pes~oalmen
te, não _estou convencido- de que seja _conyeniente 
instalar-se uma Câmara Muilicipal aqui em Brasflia. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex• um 
aparte_? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Vou permitir, com 
muito. praz'e:r~ · - -

-completando, Sr. Presidente, dizia que temos o passa
do recente, inclusive no Rio de Janeiro, com tudo o que 
ocorreu em torno da Câinara Municipal. Naquela êpoca 
ch6g0u â- Sei iroiiiCinliiite denõrrifnado, pelo povo, na 
clitiCa violenta que- fazia -desmandos que foram pratica
dos, d~. "gaiola de ouro". Não sei se seria esta a ocasião, 
a oportunidade para cuidar-se de uma transformação 
dessa natureza. 

Ouço V: Ex~, Senador Humberto Lucena, com muito 
pmzer. 

O Sr. Humberto Lucena- Tenho para mim que V. 
Ex• ntO ouviu bem o_ discurso do Senador ... 

O SR. ALÜYSIO CHA VJ;;S- Ouvi e vou ·chegar lã. 

O Sr. Humberto Lucen!l- V-. Ex~ está se prendendo a 
um aspecto que não foi abordado pelo Senador Henri
que SiOtillo, qual seja o da -representação politica de 
Br~sflia: Esta é outra teSe, sobre a qual nós estamos ... 

O SR.. ALOYSIO CHAVES- A breve comunicação 
do Senador Henrique Santillo não foi breve, foi uma lcin
ga comunicação. 

O Sr. Humberto Lucena- ... nós estamos em pleno de
sacordo. O que o Senador Henrique Santillo verberou 
foi contra o veto do Presidente da Répública ao Projeto 
de Lei que permitia que os partidos políticos se organi
zaSsem em Br~ma;- com pe~sonalidade juridica própria, 
como o têm em todos os Estados e -Territórios. Até nos 
Terr'ftóYiõS eles estão organizados. Portanto, não se pode 
e~plicar, em sã consciência, que só o Distrito Federal fi
que fora da orgariiiação -piütídária. E a mim me parece 
que o veto do Senhor Presidente da República deixou-se 
levar rilaís pela ~que~_tão relacionada com a sucessão pre
sidencial. E o que transparece do noticiário dos jornais a 
respeito do assunto. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Vou chegar ao ponto 
que V. Ex~abordou. Aliâs agradeço a V. Ex• nobre Sena .. 
dor Humberto Lucena, em haver repetido essa passagem 
do discurso do Senador Henrique Santillo, porque a ela 
realmente eu farei uma referêncía no pronunciamento 
que realizo neste momento. 

Devo dizer a V. Ex• que esse breve histórico que eu fiz 
visava, em primeiro lugar, Sr. Presidente, situar o 
problema que já foi colocado nesta Casa, não só da 
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criação de uma Câmara Mutlicipal para Brasília, segun
do alguns não mais uma Câmara Milrticipal, mas As
sembléia Legislativa P_ãra Brasflia. As razões de ordem 
politica, repito, e de ordem administrativa são de tal 
monta relevantes, que eu me reservo para um debate 
quando esta matéria voltar à Casa, se porVentura_ ela for 
repetida em novo projeto de Iei. Mas as razões do V.eto de 
Sua Excelência o .S-enhor Presi9,ente da República sã() 
claras e me parec~m coerentes, nem tem o objetivo que 
vislumbrou o nobre líder do PMDB. Porque evident~ 
mente este juíZO que S. Ex•-faz pressupõe o fato de _o 
PDS constituir uma-delegação para sua Convenção, em 
Brasília, fora dos seus quadros. Isto não existe. A repre
sentação que surgisse em Brasília seria, é óbvio, a-repre
sentação do PDS, à Convenção do PDS, e não uma re
presentação. ao Colégio Eleitoral para eleição do Presi
dente da República.- Portanto, este obstáculo, este incon- · 
veniente não se coloca, absolutamente, para o nosso Par
tido, nem foi essa a razão qu_e lçvou o eminente Senhor 
Presidente da República a vefar o projeto de lei. 

Nas razões de v~to S. Ex• declara. expressamente: 

. , .. 0 Projeto pretende introduzir modificações na 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos para incluir o 
Distrito Federal entre a_s unidades políticas dotadas · 
de organização partidária. O objeto imediato dessas 
alterações é assegu-rar ao-diret6rio partidário regio
nal a indicação de delegados à Convenção N acio~ 
na!. 

Segundo o estatuto politico eri:t vigor, O Distrito 
Federal não dispõe de Assembléia Legislativa, nem 
possui representantes no Congresso Nacional. NãQ 
participa, assim âe qualquer forma, no Colégio que 
elege o Presidente da Repúbfica. Destoa, pois, desse 
sistema conferir-lhe a faculdade de concorrer para a 
escolha do candidato partidário que, no aludido 
C~légio, procederá à nomeação do Chefe de GO~r
no. 

A ausência atual de representação política no 
Distrito Federal torna artificiosa, por outro lado, 
sua ingerência, por via partidária, na constituição 
das Convenções Nacionaís_, a quem incumbe a esco-
lha dos candidatos à sucessão presidencial. 

óbvio que é uma queStão apenas de ordenamento, não 
só de ordenamento jurídico, como de ordenamento par
tidário. Porque se não temos a Câmara Municipal, não 
temos a Assembléia legislativa, se nesta Convenção nós 
vamos apenas fazer a íriidícação do candidato à Presí
dência da República, com base numa legislação que está 
em vigor, que disciplina esta representação do_s Estados, 
dentro do Partido, na Convenção que o PDS vai realizai, 
evidentemente nãÓ- poderá haver aí um propósito de im
pedir que chegue à Convenção do PDS mais_ uma: dele
gação do PDS. Porque isSo é um assunto que se situa no 
âmbito rigorOsaiiierite da economia iritefna do_ Partido. 
As razões são de outra natureza. 

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

O SR. ALOYSIO CHAVES - Esto_u co_ncluinclo e 
vou dar O aparte a V. Ex•, apenas pelo apreço que mere
ce qualquer membro da Oposição, porque neste debate 
não vou aceitar, Sr. Presidente, ser colocado numa si
tuação injusta perante o _Regimento da Casa. 

Quem faz uma breve comunicação, Sr. Presidente, não 
pode ser aparteado e a breve com_uni_cação nãó foi breve: 
foi longa. A minha intervenção permite o aparte, por 
isso a Oposição interfere no meu pronunciamento, con
sumindo o tempo que regimentillmente disponho. 

O Sr. Henrique SIUitillo- Foi um breve.discurso. Eu 
tive 5 minutos e V. Ex' está tendo 20 longos minutos, ex
tremamente longos minutos. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não. Eu tenho o tem
po reservado à liderança, V. Ex• pão fez cOmunicaÇão. 
V. Ex' usou- sem nenhum desrespeito a V. Ex• do ar
tifiCiõ Tegimeiüãrpara fazer um pronunciamento longo. 

DJÃR!Ó DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) _ 

-- .. 
De modo que não posso ingenuámente concordar com 
isso, Sr. Presidente. 

O Sr. Henrique S•ntillo - Então vamos entrar num 
debate aqui, agora. Vou pedir uin aparte a V. Ex• e va
mos. ~!ltrar etp debate. 

O SR. ALOISIO CHAVES V. Ex•, Sr. Presidente. por 
tolerância, com á. liberalidade que o caracteriza~ permi
tiu. 

O Sr. Henrique Santillo- Gostaria de ter um aparte 
para mo·strar que V, Ex• já v_otou a favor deste_projeto, 
aqui; neste mesmo Plenário. · 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ainda não tive o pra
zer de _d_ar o aparte a Ex• 

(Cruzam-se apartes.) 

_o_ Sr. Henrique Slltltlllo- V. Ex• e seus companheiaos 
tiveram o prazer e a honra de votar a favor deste projetO. 

O Sk. PRESIDENTE (Moacyr Dali_a.)_(F~ndo soar 
a caiUpainha.} - Nobre Senador Henrique Santillo,_ o 
orador não concedeu aparte a V. Ex' 

O Sr. He.urique Santillo- V. Ex• sabe, Sr. Presídente, 
O prOjeto fOi aproVadO aqui no Senado. · 

(Cruzam.se apartes). 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla.)- V. Ex• de
verá solicitar aparte ao orador. 

- O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex' tem que escla
recer quem está com a palavra: se sou eu ou o Senador 
Henrique Santillo. 

O SR.-PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• está 
COm a palavra. -

. . . 

Ó SR. ALÜYSIO ciJAVES- S. Ex• não ficou satis
feito-com a libera1idade da presidência da Mesa. S. Ex• 
quer se sobrepor ao meu pronunciamento, ocuparido o 
tempo que.me é reservado. 

-·O Sr. Henrique Santillo- Não. Quem sou eu, Exce
lência? Que. é isso, Excelência? quem sou eu? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Mas com esta si· 
tUação; Sr. Presidente, realmente não posso, neSte mo
mento, concordar. 

O Sr. Henrique SIUltillo --V, Ex• pode estar certo que 
me colocO sempre no meu lugar, e o meu é bem abaixo 
do seu; jamais teria condições de alçar vóo até essa alti
tude. 

O Sr. Fábio Lucena - V. Ex• permite um a pane? 

O sR; AWYSIO CHAVES- Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Líder Senador Aloysio 
Chaves, primeiramente eu lhe solicitei o aparte pelo pre
cedente ocorrido corn a interveniência do Senador Hum
berto Lucena. E em segundo lugar, o respeito que V. Ex• 
ilnPõeà Casa j.lm8.IS-permitiria a -quem quer que foSse o 
colocasse em situação injusta; muito pelo contrário, o 
meu aparte apenas visa perscrutar melhor a elucidação 
dos fatos. Porque embora Proceda a alegativa de V. Ex•, 
quandO. ilude à econOmia interna do __ Partído, o PDS, 
como tendo sido causa preponderante do veto do Pre"si
dente da República, em -·verdade o que a Nação inteira 
sabe é que isso extrapola os límites do PDS e atinge o ful
cro da sucessão presidencial pela via indireta. Porque to
dos sabem que os Delegados de Brasília,· Delegados do 
PDS, dariam seu apoio à candidatura do Deputado Pau
lo Maluf à Presidência da República, daí o Presidente 
João Figueiredo haver vetado o projeto. Parece ser essa a 
razão mais convincente. Perdoe--me tê-lo interrompido. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - AbÁolutamente, o 
aparte de V. Ex• não me surpreende, nem me deixa per· 
plexo por essa antecipação que V. Ex~ faz como se pu· 
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desse desvendar o futuro. Não me deixa perplexo, não 
me surpreende:, porque esta é a linha invariável dos dis
cUrsos da OposiÇão. E eu tenho aqui, em mãos, pronun
ciamentO do Goveriiador do Estado de São_ Paulo, onde 
S. Ex• ;caba de admitir inclusive negociações para a su· 
cessão presidencial, abandonando a tese de u_ma eleição 
direta, admite essa hipótese. C.OD].O tambêm a encampa o 
nobre Senador Fernando Heri.rique. Eu tenho aqui de
clarações em ·que o nobre Governador de Minas Gerais 
chama de iíricaS as col9cações feitas pelo PMDB, a res
peito da pretendida convocação de Assembléia Consti
tuinte e outrOs temaS que há 4 anos fala e prega sem 
nemhuma res-sonância ·no seio ·da opinião pública. 

De sorte que esta observação do nobre Senador do 
Amazonas, Sr. Presidente, estâ rigorosamente nesta li· 
nha do discUrso da Oposição. Não tem consistência. :e. 
realmente apenas para efeito externo, porque não hã nin· 
guêm nesta Casa que possa afirmar. no Plenário do Se
nado Federal, na discussão séria deste assunto que se faz, 
que o veto resulta da certeza que teria o Senhor Presiden
te da República de que a Delegação- de Brasília à Con
venção do PDS seria fBvorável à candidatura do Sr. Pau· 
lo Maluf. Primeiro que o Sr. Paulo Maluf ê um ilustre 
membro do PDS. Ele é tão presidenciável como qual· 
quer outro candidato presidenciáveL Segundo, porque o 
eminente Presidente da República jã declarou de manei· 
ra a mais enfática, incluSive como fez sexta-feira, que a 
coordenação que o PDS lhe delegou, ele a exercerá com 
toda a isenção, procurando aferir as tendências dentro 
do nosso Partido, e não se coloca antecipadamente a fa
vor de candidatos a candidatos que deverão se apresen· 
tar à Convenção do nosso Partido. 

Portanto, Sr. Presidente, as razões de veto do Senhor 
Presidente da República São razões corretas; não podem 
receber a classificação que lhe deu o nobre Senador Hen· 
rique Santillo na sua breve comunicação; S. Ex• usou de 
uma faculdade constitucional, como tem o Congresso 
Nacional também a faculdade de rejeitar, se assim o en
tender, o veto do Senhor President~ da República. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esta Mesa 
esclarece ao Plenârio que concedeu a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santillo. exercitando o art. 183, § 2~. 
combinado com o art. 16, § 61', do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a Me
sa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 154, DE !983 

"Extingue o confisco sobre o café." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Sobre a exportação e comercialização de ca· 

fé incidirão apenas os impostos e taxas convencionais, 
sendo vedada a cobrança de qualquer outra taxa, inclusi
ve a ... cota de contribuição", mais conhecida por confis
co cambial. 

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O confisco sobre o café foi, iniciaiinente, justificado 
como tendente a assegurar os preços internacionais e a 
desestimular a monocultura agrícola no Pa{s. 

Na verdade, o seu efetivo estabelecimento decorreu do 
interesse da União em dispor de uma importantfssima 
fonte de rec.eita, ao arrepio da lei, tendo como excusa a 
~legaçãq_ dos g_r~ndes resultados da cafeicultura durante 
Q. "boom" do cafê no Brasil. 

Essa política terminou por inverter a posição do Brasil 
como. grande produtor de café. 

Basta __ dizer que no ano de 1900 conCOfrfamos com 
74% da produção mundial; _essa participação, hoje, ê de 
18%, em queda acelerada. Internacionalmente, somos 
considerados exportadores residuais. 
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No setor do café reproduzimos o mesmo erro verifica
do no tocante à borracha. 

De produtor exclusivo no mundo chegamos a urna po
sição de penúria, Isso porque forçando a valorização da 
borracha no mercado internacional estimulamos por tal 
sorte a concorrência que dela nos- tornamos vítimas. 

Somente a eliminação do confisco poderá restabelecer 
uma melhor posição do Brasil no tocante ao café. 

Isso mesmo a longo prazo, pois o parque cafeeiro que· 
em 1960 era de 5.000 milhõ~ de pés não alcança hoje, se
quer 1.900 ·milhões. 

O café construiu cidades, às centenas. 
O confisco está gerando favelas, aos milhares. 
O País, hoje, além de contar com uma indústria de fu

turo promissor, dispõe já de uma agricultura assaz varia
da, onde a soja encontrou aprecíáVel campo de desenvol
vimento. 

Por outro lado, foi grave erro pensar que aTrente agrí
cola nacional somente se desenvolveria com subtração 
das áreas tradicionalmente reservadas ao café. 

Um exemplo basta para mostrar o engano. No Para
ná, a ãrea cafeeira jamais ultrapassou de ?_.QOQ km2• O 
Estado, entretanto, conta corn a extensão de 200.000 
km:. O mesmo ocorre com os dem-ªis Estados produto
res. 

Os Estados Unidos, que são o maior produtor de soja 
no mundo, jamais cometeriam o erro de fõl'çar a Valori
zação internacional do produto. Bem ao contrário ~ o 
que fazem: forçaril a baixa quando se eleva a produção 
dos concorrentes. 

Ao tempo em que esmagamos a cafeicultura, mante
mos uma autarquia - o IBC - e.Xtr_e_m_ame.n_te: ciispen
diosa, jã sem. finalídã.de, gastarido por ano a· valor de 
uma em cada três safras de café. 

Esse é o momento da supressão do confisco, se quiser
mos fazer alguma coisa pelo País. 

A cafeicultura esmagada adquiriU coilscíênCiã-de clas
se e se vem reunindo constantemente no legítimo direito 
de sua sobrevivência. A meta é uma só: elimimi.çã.o inte
gral do confisco: 

Sala das Sess_ões, 21 de junho de 1933. ::-.Alvaro Dias. 

(Às Comissões de Consiilúl(ão e-Justiçil e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ,.., O, projeto 
lido serã publicado e remetido às comissQ~ CQ_mpeten-
tes. _ 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Eunice Michiles - Hêlio Gueiros -
Alexandre Costa - João Castelo - Carlo_s Alberto -
Marcondes Gadelha- Nilo Coelho - _ _JQsé lgnãcio -
Nelson Carneiro -Amaral Furlan - Mauro Borges
Pedro Simon - -OctaVio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ,..,- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem, para uma explicação pes
soal. 

O SR. PRESIDENTE Moacyr Dalla) --V. Ex• efeti
vamente foi Citãd_o, mas jã anunciei a Ordem do Dia. 
Logo-após a Ordem do Dia concederei a~ palavra a V. Ex'
Nos termos regimentais V. Ex• tem direito, pois foi cita
do nominalmente pelo nobre Senador Aloysio Ch_aves. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Muito obrigado 
a V. Ex• 

O SR. l'RESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item I: 

(Em regime de urgência- -Art. 371, c do Regi
mento Interno) 

Votação, em turno único, dó Projeto de Lei da 
Câmara n~ 35, de 1979 (n~ 1.657/75, na Casa de ori~ 
gem), que autoriza o QQyemo _F-ederal a instituir a 
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Fundação Universidade Federal de Campina Gr-ãn- -
de e_ r;lá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'> 909 e 910, 
de 1981, das Comissões: 

- de Educação e Cultura; e 
-de Finanças, 
(Dependendo de pareceres das Comissões -(fe -

ConStituição e Jtistfça, de Educação e Cultura e de· 
Finanças, sobi:-e as_ emendas de plenário.) 

A matéria cónstou na Ordem do Dia de 19 junho do 
corrente, tendo a discussão encerrada com a apresen
tação de três ei:rieildãS de -plenário, indo, em conseqiiên
-ci~·a-Comissão d_e Consti~uição é: Justiça, para exame do 
projeto e das emendas, e às Comissões de Educação_ e 
Cultura e de Finanças, para exame das em_eildas. 

Solicito ao ó_obr"e Senador AlJred_g Cam_Q_os emitir o 
parecer -da Comissão de Cons_tifuição e Justiça sobre o 
projeto e as emendas. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para 
emitir par~e~.) :-:-cSr. Pre_si~ente, S~s. Se~ãdores: 

O prOjeto -sob exame, originãrio -da Câmara dos Depu
tados, tem por _objetivo autorizar o Goverrto Federal a 
transformãf--o Centro de_ Ciéncias e Tecnologia, bem 
como as demais instituiçõeS integrantes da Universidade 
Fe_deral da__Para_íba, com sede em Campina Grande e 
A fel a, eril Fundação UniVersidade Federal de Campina 
Grande. 

-~- - A matéria foí aprovada na outr"a Casa Le!iilslativa e já
recebeu, no Senado, pareceres favoráveis Quanto ao 
mérito, das outras Comissões de EducaçãO!! Cultura e 
de Finanças, cabendoMnos apreciar agora as Emendas de 
números 1, 2 e 3, de autoria do ilustre Senador AloysiC? 
Chaves. 

A Emenda n9 1 altera a redação do art. l9 do projeto, 
com o ob}etívo de modificar o regime jur(dico da noya 
entidade, que passa dt;. ''direito público" para d~. "direito 
privado", uma vez que, como ressalta o Autor na justifi
caçãO., "as fundações são reguladas pelo direito privado, 
o Código Civil". 

A Emenda n'~' 2 acrescenta, ao parágrafo único.do art. 
49, as expressões;. '4 independentemente de qualquer inde
nização", uma vez que o referido parágrafo, como obser
va o Autor,. "dispõe apenas, de maneira ambígua, que 
"ente_ndimentos" posteriores estabelecerão a forma de 
"doação" do património da Fundação Universidade Re
gional do Nordeste-FURN, e com a Sociedade Mante
ned_ora da Faculdade de Medicina de Campina Grande
FM_CG; sem explicitar corria é indispensãvel, que essa 
-rrarlsferência f<ifMse-:..á sem qualquer ânus para a União, 
qUe vaf aSsUiilir·; ã partir desse ato, todos encargos de 

---m:anurenção,âa nove! Universidade". 
A Emenda n'~' 3, finà.lmente, propõe a supressão do art. 

69 âo prõjefo, pois, coino -destaca---o Autor ~."se a lei ê 
autorizativa não se pode impor prazo para sua regula
mentaÇãO; dO qUal, como está--regido_o dtado.ariiS:o, re
sultaria a implantação automática da nova Universida
de". 

VerificaMse, portanfo, que as Emendas Sob exaine, sem 
prejudicarerii Os propóSitos do projetO, melhor discipli
nam a matéria e aprimoram seu texto. 

Diante do exposto e ~orno inexistem óbi~ quanto ao 
aspecto jurídicoMconstitucional, nosso parecer é pela 
aprovação do projeto, adotad~s as Emendas de n% 1, 2 e 
3. . -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ,-,Lido o pare
cer da COmissão de COnstituição e Justiça, concedo a pa
lavra ã.o nObre Semi.dor João Calmon, para emitir o pa
recer da Comissão de Educação e Cultura-. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Para emitir pa
recer.)- Si'. Presidente, Srs. Senadores; 

Depois de aprovado na Comissão de Finanças e nesta 
Comissão de Educação e Cultura, volta o projeto em es
tudo a ser examinado, em virtude de emendas apr:esentaM 
das em Pleilário pelO ilustre Senador Aloysio _Ch_aves.._ 
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Â primeira emenda tem como objetivo corrigir engano 
constante no artigo !9_ ~o projeto, o qual estabelece que a 
Fundação a ser instituída pelo Governo Federal se cons
titui _em enUdade com personalidade de direito público. 

Conforme justificação do autor da emenda., "importa 
observar que o ente que se deseja criar não seria dotado 
de personalidade jurídica de direito público, como está 
no projeto, uma vez que as fundações'são reguladas pelo 
direitõ privado, o Código Civil. Via de conseqüência, o 
patrimônio da sociedade, como projeção econômica da 
.e_e_rsonalidade, seria, __ também, de direito Privado. 

A emenda analisa-da- vem, portanto, aperfeiçoar a-me
dida, razão por que somos por sua aprovação. 

A emenda n9 2 propõe a alteração do parãgrafo único 
do artigo 49, acrescentando as expressões: 

"independentemente de qualquer indeniza-ção", pois o 
referido parãgrafo dispõe, de maneira ambfgua, QUI!. ·~en~ 

tendimentos" posteriores estabelecerão a forma de 
"doação" do Patrimônio da Fundação Universidade Re
gional do Nordeste-FURN, e com a Sociedade Mante
nedora da Faculdaâ:e de_ Medicina de Campina Grande 
- FMCG; sem expli_citar, que essa transferência far-se-â 
sem quaiciuer ônus para a União que -assumiiã, a partir 
desse ato, todos os enca~:gos de manutenção da UniverSi
dade. 

A emenda tem como objetíVo evitar qUe a União fique 
exposta a negociações intermináveis e condições inacc:i
tãveis que prejudicarão a medida proposta. 

Assim, somos por sua aprovação, por julgá-la justa e 
conveniente. 

A emenda n'~' 3 propõe a supressão d.o artigo 69 do pro
jeto, que fixa prazo para a regulamentação da Lei que 
dele há de se originar, pois, se a lei ê autorizativa, não se 
pode impor prazo para sua r-egulamentação. 

Portanto, à emenda tem como objetivo aperfeiçoar o 
projeto. lsto posto, somos favoráveis a emenda pdr 
considerá-Ia justa e oportuna. 

Em resumo, opinamos pela aprovação das emendas 
n9s 1, 2 e 3, de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da ComTssãõ de Educação e Cultura concluiu pela :ipro
vação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, 
para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA (Para emitir parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Após as manifestações, ilesta Casa, da Comissão de 
Educação e Cultura e __ q_~t!! órgão técriico, jJeb apro
vação do projeto em tela, o ilustre Senador Aloysio Cha
ves, quando_da apreciação da matêria _em Plenário, apre
sentou três emendas, as quais. nesta oportunidade, serão 
examinadas sob o aspecto das finanças públicas. 

ViSa a emenda n9 1 a corrigir evidente equívoco cons
tante _9-o açt. J9 do projeto, o qual estabelece que a Fun
dação a seu instituída pelo Governo Federal se constitui 
como entidade com personali-dade de direito público. 

Não obstante a doutrina moderna ainda vacilar na 
conceitu_ação da natureza jurídica das fundações, ê in
contestável que o ordenamento pátrio prevê o regime de 
direito privado para as instituições em questão, as quais 
encontram sua disciplina jurídica nos arts. 24 a 30 do 
Código Civil. 

A emenda ora analisada vem aperfeiçoar a 'medida, 
razªo por que opinamos pela sua aprovação. 

A alteração sugerida_ no parágrafo único.do art, 49 visa 
a deixar clara a inexistência de qualquer ônus para a 
União, tendo em vista os entendimentos a serem promo
vidos c_om a Prefeitura Municipal de Campina Grande, 
visando à transferência de bens para a Fundação, me
diante doação. 

Merece aprovação a emenda n9 2, a qual tem por obje
tivo solver qualquer dúvida acerca da natureza da 
do_ação, 

A emenda n9 3 proPõe a supressão do art. 69 do proje
to, que _fixa prazo pára a regulamentação da lei que dele 
hã d_e se-originar. 



2596 Quarta-fe!ra-2Z DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

Assiste razão ao ilustre Autor da proposição, uma vez 
que se trata de norma meramente autorizativa eqUe~ 
portanto, não pode fixar termo para a sua implemen~ 
tação, por lhe faltar carâter imperativo: - ---

Nada se pode opor ao acolhimento da emenda em 
apreço. 

Pelas razões ora alinhadas, opino pela aprovação_ das 
três emendas de Plenário,- no Que tange aos aspectos vin
culados às finanças públicas. 

O SR. PRESID_ENTE (Moacyr Dalla)- O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela cons
titucionalidade e juridicidade do projeto e das emendas.,. 
Os demais pareceres são favoráveis. 

Completada a instrução da matêria, passa-se à vo
tação do projeto. 

O Sr, Humberto Lucena - Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla) - Para ~nca
minhar a votação, concedo a palavra ao nobre Líder Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão dQ _orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo tão-somente, no ensejo desta votação, 
congratular-me com Campina Grande, com o Estado da 
Paraíba e com o N ardeste pelo acolhimento deste proje
to, no Senado Federal, de autoria do ex-Deputado 
Otacílio de Queiroz, do PMDB da Paraíba. 

Por um dever de justiça, ressalto, neste instante, a 
exemplar correção_ do nobre Líder Aloysio Chaves em 
toda a tramitação da matéria no Senado Federal, de vez 
que S. Ex', atendendo ao nosso apelo, fez todas as ques
tões necessârias, nO- âmbito do Poder Executivo, no sen
tido de que se conseguisse afingir o objetivo maior, que 
era justamente a aprovação deste projeto e a sua poste
rior transformação em lei. 

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

O Sr. Marcondes Gadelba- Peço a palavra, Sr. Presi
dente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a . 
palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, para en
caminhar a votação. 

O SR. MAR CONDES GADELHA (PDS- PB. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Esta matéria tem uma longa tramitação, e nós a acom
panhamos desde a Cârriara dos Deputados. Pari passu 
acompanhamos, também, a ansiedade, a aspiração inso
frida do povo paraibano, ~ da comunidade de Campina 
Grande, em particular, quanto à criação da sua Univer
sidade Federai, ou seja, da transformação da Universi
dade Regjonal do N ardeste em Universidade Federal de 
Campina GraDde. 

Compreende-se, Sr. Presidente: a Paraíba e o Nordeste 
se ressentem agudamente de recursos humanos que ano a 
ano fogem às dificuldades da região, emigram para ou
tras regiões em busca de uma alocação melhor de seus 
serviços. Outro dado é que a Universidade se tornou um 
elemento autônomo de desenvolvimento. Ela é por si só, 
como integrant~ do setor terciário, um pólo dinâmico de 

'desenvolvimento. Esta é a vocação atual da Parafba, Sr. 
Presidente, o setor de serviços, já que a agricultura está
se estiolando ano a ano, e o Estado não descobriu ne
nhuma vocação industrial nova. 

De maneira que, devidamente instruída e com as nos
sas expectativas de aprovação, nós esperamos- passan
do sem mais delongas à votação - que a Paraíba receba 
esta sua mais nova unidade de ensino federal num breve 
espaço de tempo, uma vez que, temos certeza, o Poder 
ExecutivO também será sensíVel as essas aspirações. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o projeto, sem prejuízo das emendas. 

oS "Srs. Senado"res que o aproVam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N<? 35, de 1979 

(N~' 1.657/75, na Casa de origem) 

Autõriza o Governo Federal a Instituir a Fundação 
UniVersidade Federal de Campina Grande, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l<? Fica o Governp Federal autori~ado a insti
tuir a Fundação Universidade Fede_ral de _Campina 
Grande, com patrimônio próprio e personalidãdejurídi
ca de- direito piiblico, com sede e foro na cidade de Cam
pina Grande, no Estado da Paraíba,. 

Art. 2~' A Fundação Universidade Federal de Cam
pina G_rande será integrada pelo Centro de Ciências e· 
Tecnologia e demais instituições antes Subordinadas à 

- Universidade..J:ederal da_Parafua- UFPb, sediadas nas 
cidades de càffipina Grande e de Areia, assim discrimi
nadas: 

I ....:_ .Facu-!dãde de Engenharia Civil; 
II- Faculdade de Engenharia Elétrica; 
III- Faculdade de Ciências Sociais; 
IV- FacUldade de Ciências Econômicas; 
V - Escola de Agronomia do N ardeste; 
VI - Escola de_ Processamento de Dados; 
VII- Escola de Meteorologia; 
VIII- ac"fõs B_áSicos de Ciências Económicas e de 

Engenharia; _ _ -
IX- Cursos de Pôs-GraduaÇão-em Engenharia Civil, 

Engenharia Elêtrica e Engenharia de Sistemas. 

Art. 31' Q patrimônío da Fundação Universidade 
Federal de Campina -Grande será constituído por: 
I- recursos orçamentários que lhe forem consigna-

dos; - - - -

II - doações e legados; 
III- recursos de outras fontes. 

Art. 4~' A Fundação Universidade Federal de Cam
pina Grande será vinculada ao Ministério da Educação e 
Cultura, que -promoverá, nos termos de estatuto baixado 
por decreto _do Presidente da República, a sua insta
lação, incorporando-lhe a Universidade Regional do 
Nordeste e a Faculdade de Medicina de Campina Gran
de, com os seguintes cursos: Serviço Social; Letras; Li
cenciatura em Química, Física e Matemática; Estudos 
So.ciais; Pedagogia; Ciências Jurídicas; Administração; 
Química Industrial; Engenharia Química; Odontologia; 
Ciclo Geral; Enfermagem; Engenharia Mecânica; Licen
ciatura em Ciências Biológicas; Farmácia e Bioquímica; 
Ciência Contábeis; Comunicação Social; Obras Hidráu
licas e Saneamento; e Movimentação de Terras e Pavi
mentaçãõ, alêm dos ministrados pela Faculdade de Me
dicina - FMCG. 

Parágrafo único. Ds estatutos da Fundação autori
zarão a Uníversidade Federal de Campina G-t~fnde -
UFCG, por intermédio de sua Reitoria, a promover os 
necessários entendimentos com a Prefeitura Municipal 
daquela cidade S?bre a forma de doação do patrimônio 
da Fundação Universidade Regíonal do Nordeste -
FURN, e com a Sociedade Mantenedora da Faculdade 
de Medicinã de Campina Grande- FMCG, com ames
ma finalidade. 

Art. 59 Os estatutos deverão prever que, no perfodo 
inicial de instalação da Fundação Univeisidade Federal 
de Campina Grande,-o- Diietor do Centro de Ciências e 
Tecnologia da UFCG exercerá, cumulativamente, as 
funções de Reitor da Universidade, em caráter tempo
rário. 
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Art. 6' Esta lei será regulamentada no prazo de cen
to e.vinte dias a contar da sua publicação, mediante esta
tuto propostO pélo Mfnfstêrio da Educação e Cultura e, 
ouvida a Procuradoria-Geral da República, baixado 
pelo Poder Executivo mediante decreto. 

ArL ]1' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 81' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se à 
votação em .globo das emendas, com pareceres favorá
veis. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permane

cer sentados, J:Pausa.) 
Aprovadas. 
Aprovados o projeto e as emendas, a matéria vai àL'O=--

mi~~ãO de R_~~ª~· -
O ~~· PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 2: 

{Em regime de urgência- Art. 37l •. "c", do Re
giritento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n~' 5, de 1983 (n' 15/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimç:n
to, celebrado em Cartum, a 4 de agosto de 1963, 
emendado pela Resolução n~' 5f79, adotada pelo 
Conselho de Governadores, em Abidjan, a 17 de 
maio de 1979 (dependendo de pareceres das Comis
sões de Relações Exteriores e de Economia). 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Relações Ex
teria reli _que vai ser lído pelo Sr. !~'-Secretário. 

f: lido o seguinte 

PARECER N• 592, DE 1983 

-Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Pro
jeto de Decreto Legislatho n<? 5, de 1983 (n~' 15~B, de 
1983~CD ), que "aProva o texto do Acordo Constitu
tivo do Banco Africano de Desenvolvimento, celebra~ 
do em Cartum, a 4 de agosto de 1963, emendado pela 
Resolução n~' 5/79, adotada pelo Conselho de Gover
nadores, em Abidjan, a 17 de maio de 1979". 

Relator: Senad~r Virgílio Távora 

O Senhor Presidente da República, atendendo ao dis
posto no artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, 
submete à apreciação do Congresso Nacional o texto do 
Acordo Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvi
mento, celebrado em Cartum, a 4 de agosto de 1963·, 
emendado pela Resolução n' 5/79, adotada pelo Conse-
lho deÇJovernadores, em Abidjan a 17 de maio de 1979. 

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores esclarece que a assinatura 
pelo Brasil do referido instrumento se tornou possível 
com a aprovação da Resolução n"' 5/79, daquele Banco, 
autorizando a adesão de países não africanos ao org8.nis
mo, e que atê esta data já formalizaram suas adesões o 
Canad_á, a CQréia, o Coveite, a Dinamarca, a Finlândia, 
a França, a Iugoslávia, a Noruega, a Suêcia e a Suíça, es
tando ainda dependentes do cumprimento dos requisitos 
légais internoS de seus respectivos paíSes, o BraSil, a.· 
Arábia-Saudita, a Argentina, a Áustria, a Bélgica, a Es
panha, os Estados Unidos da América, a India, a Itália, 
o Japão, Países Baixos, Portugal, o Reino Unido e a Re
pública Federal da Alemanhã. 

Ao analisarmos o Acordo Constitutivo em qUestão", 
composto por 66 artigos e dois anexos, verificamos que é 
necessãi'io e ptemenfe a adesão por parte do Brasil a tal 
iniciativa., visto_que ensejará a criação de _oportunidades 
de participação por empresas brasileiras nos campos de 
bens e s~i'viços, na execução de projetos financiados com 
recursos do Banco·, assim como contribuir para o desen
volvimento económico e o progresso social dos países 
africanos. 
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Sendo o continente africano composto-- de Estados 
com os quais o Brasil tem estreitas relações de ami_za_de, 
grandes afinidades cultural e étnica, e promissor poten
cial de comércio, nada mais justo que estejamos também 
colaborando no campo do desenvolvimento econômico e 
do comércio exterior. 

A criação dessa instituição financeira~ nos mOldes dos 
artigos que se encontram no Acordo Constitutivo, repre
sentam o que de praxe se firma internaciOnalmente. 

Sua importância maior se-rá, evidentemente, no forta
lecimento da solidariedade, de cooperação econômica e 
comercial brasileiro-africana. 

No âmbito desta Comissão, nada encontramos que 
possa se objetar ao Acordo e ante ap exposto, somos 

.pela aprovação do PrOjeto de Dec~eto Legislativo ~~ 5, 
de 1983. · 

Sala da Comissão, 15 de junho, de 1983.- Lourífal 
Baptista, Presidente eventual- VirgílÍo Távora, Relator 
-Martins Filho- Gastão Müller- Lomanto Júnior
Joio Castelo - Guilherme Palmeira- Sefero Gomes -
Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da.lla)- Solicito_aó-
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso o parecer 
da ComiSsão de Economia. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Para emitir parecer.) - Sr. PreSidente, 
Srs. Senadores, esta COmissãO ê cham-ada a opinar sobre 
o Projeto di-Decreto Legislativo n9 5 de 1983, qu-e apro
va o texto do Acordo Constitutivo do Banco Africano de 
Desenvolvimento, celebrado em Cartum, a 4 de agosto 
de 1963, emendado pela Resolução n9 05-79, adotada 
pelo Conselho de Governadores, em Abidjan, a 17 de 
maio de 1979~ 

A matéria origina-se da Mensagem Presidencial, de 28 
de fevereiro de 1983, onde, atendendo ao preceituado na 
Constituição Federal submete à apreciação do Congres
so Nacional para que possa promover a sua ratificação. 

Acompanha a Mensagem, Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores na 
qual esclarece que a assinatura pelo Brasil do referido 
instrumento." se tornou posslvef com a aprovaÇão da 
Resolução n9 05-79, daquele Banco, autorizando a ade
são de países não africanos ao organisino". 

Informa, ainda, que,, "estabelecido a 4 de agosto de 
1963, o Banco visa a contribuir para o desenvolvimento 
dos países africanos, bem co"mo a promovei--lheS a coo
peração regional e o comércio· internaC10ri"al". 

E que. "a contribuição brasileira ao Banco correspon
de a 1,14% do montante subscrito pelos países extra~ 
regionais, ou seja CrS 593.179.908,00, dos quais apenas a 
parcela de 25% constituir-se-à em capital realizável, a ser 
coberto em cinco apartes anuais, de idêntico valor. 

Tal adesão deverá ensejar às empresas brasileiras 
oportunidade de particiPar, com bens e serviços, na exe
cução de projetas, na África-, financiados com recursos 
do Banco. 

A douta Comissão de Relações Exteriores, após
exaustivo exame do assunto conclui pela aprovação do 
Acordo, por nada encontrar no mesmo que possa con
trariar os interesses nacionais. - . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

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

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida Pela comissão de Redação em seu Parecer 

- -_n9_5_64, de 1983), do Projeto de Resolução n9 3, de 
1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 25.000.000,00 
(vinte e cinco milhões de cruzeiros). 

Em dlscu$SãO a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivarilenie aprOvada, nos termos do art. n9 359 do 
Regimento Interno. 

o projeto vai à promulgação. 

É- a seguinte a redação final aprovãda 

Redaçã_o final do Projeto de Resolução n9 3, de 
1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. n9 42, inciso VI, dei Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguif!te 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cin
co milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a elevar, tem
porariamente, os parâmetros fiXados pelos itens II e III 
do art. 29 da Resolução n"' 62, de 1975, alterada pela de 
J1i' 93, de 11 de outubrQ de 1976, ambas do Senado Fede
ral, a fim de que possa contratar uma operação de crédi-

- to nO valor de Cd 25.000.000,00 (vinte e ciririo milhões 
de cruzeiros), junto à Caixa Econôni.icã Federal, destina
da a financiar a construção de um prédio para instalação 
do Poder Legislativo daquela Municipalidade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
ti9 565, de 1983), do Projeto de Resolução n9 104, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
noas, Estado d9 Rio Grande do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 34.668.015,32 
(trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito 
mil, quinze cruzeiros e trinta e dois centavos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
- Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada, 

No âmbito da competência regimental desta Comis
são, cumpre apenas ressaltar que a ratificação do_ato in
ternacional sob exame ê de grande importância para o 
Brasil, considerando-se que nosso mercado exportador 
de bens e serviços se volta para o continente africano 
com as perspectivas promissoras. Encerrada a discus_são,-·a redação final é considerada 

Ante 
0 

exposto, somos favoráveís à aprovação do tex- - definitivamente ãPCOvada, nos termos do art. n9 359 do 
Regimento Interno. 

to, na forma como se encontra no Projeto de Decreto Le- __ 0 projeto vai à promulgação. 
gislativo n9 05, de 1983.- __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres 
são favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se_ à discus
são do projeto, em turno único. (Pausa.) 

b a segulnte a redação final aprovada 

Redaçiio final do Projeto de ~esolução n9 104, de 

. -· . .l982. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu.!.l Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, -------------= Presidente, promulgo a seguinte 

são. 
Em votação o projeto, 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas, Esta
do_ do_ Rio Gra_n_d~ do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 34.668.015~2 (trinta e quatro 
milhões~ sei~_entos e sessenta e oito mil, quinze cru
zeiros e triiifa e dois-centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. (9 1:: a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado 
do Rio Grande do Sul, nos termoS do art~ 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar uma operação de crédito no 
valor d.e Cr$ 34.668.015,032 (trinta e quatro milhões, 
seiscentos e sessenta e oito mil, quinze cruzeiros e trinta 
e dois centavos), correspondentes a 33.158 UPC, consi
derado o valor nominal da UPC de 1.045,54 (um mil, 
quarenta e cinco cruzeiros e cinqifenta e quatro centa
vos). vigente emjunh0/8J,junto_ao Bancp do Estado do 
Rio Gianâe do Sul SJA.este na qualidade de agente fi
nanceiro do Ban® Nacional da Habitação_:- BNH, des
tinada à execução das obras complementares e aquisição 
de equipamentos para controle de inundações, naquele 
município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 J;sta Resoluçã_o _entra em vigor na data de 
sua publicação. 

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

Discussão, em tUrno único, da Redação Final(o
ferecida pela Comissão de Redação em seu parecer 
n"' 525, de 1983), do Projeto de Resolução nY 58, de 
1983,--que -autoriza a Prefeitura Municipal de Itauei
ra, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 13.391.000,00 (treze milhões, tre
zentos e noventa e um mil cruzeiros). 

Em discussão a !edaÕão final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-Ia, 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. 

É a seguinte a redação final aprovada 
Redação final do Projeto de Resolução nY 58, 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 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaueira, Esta
do do Piauí, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 13.391.000,00 (treze milhões, trezentos e no
venta e um mil cruzeiros). 

--o-S"eiiado- Federal resolve: 

Art. l9 É a Prefelturà Municipal de Ltaueira, Esta
do do Piauí, nos termos do_art. 2Y da Resolução nY 93, de 
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito- no· valor de CrS 
13.391.000,00 (treze milhões, trezentos e noventa e um 
mil cruzeiros) jUnto à Caixa Econômica Federal, me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - __ FAS, destinada à implan
tação de guias e sarjetas, naquela Município; obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

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

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

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 141, de 1982 (n9 6."l56/82, na casa de 





Junho de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 7: 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei do 
Senàdo, n'i' 96, de 1283, de autoria da Comissão Di
retora, que reajusta os atuais valores de vencimen
tos e proventos dos servidores ativos e inativos do 
Senado Federal, e dâ outras Providências, tendo 

PARECERES, sob n~'s 568 e 569, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade_ejuridicidade; e 

-de Finanças, favorâvel. 

Em ·dis-cussão o projeto. (Pau_sa.) 
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. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 161, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
n9 993, de 1981 -com Voto vcncióo, em separadO, 
do Senador Franco Montoro, e voto vencido do Se
nador Humbe~:to Lucena), que autoriza __ a Poder 
Executivo a alienar à Empresa Agropecuâria Indus
trial e Colonizadora Rio Ca.o.d~ias_ Ltda., a área de 
33.000 hectares, no território de Rondônia, para a 
implantação de projeto de bovinoçultura, tendo, 

PARECERES, sob n's 994 e 995, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e; 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido 
do Senador Leite Chaves. 

Em discussão o projeto. _ 
O Sr. José Fragelll - Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir. 

O sR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ...,. Concedo a_ 
palavra ao nobre Sr. Senador José Fragelli para discutir 
o projeto. 

O SR. JOS!i FRAGELLI (PMDB- MS. Para discu
tir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr~sidente, 
Srs. Senadores: 

Este projeto foi longamente discutido na Comissão de 
Legislação Sociàl, tendo aparecer da lavra do eminente 
jurista, hoje Líder da Bancada da Maiori3: nesta Casa, o_ 
Senador AloysiÕ Çh_aves, c;; um voto venci~o, m~iio lon:-:_ 
go~ do então Senador Franco MontQro, contendo uma 
apreciação completa da matéria, fazendo o seu históriéo_, 
examinando as muitas irregularidades deste longo pro
cesso, oÍide apenas um deles tinha 1.300 páginas, subdi
vididOs Cm vãrios blocos e apensos com numeração des
contínua etc. Aqui, S. Ex• ressalta um parecer do 
consultor-jurídico do INCRA, que informava ao Sr. Mi~ 
nistro da Agricultura, Alysson Paulinelli, que a ãrea pre
tendida pela empresa chegaria talvez a ultrapassar 250 
mil hectares. E vai por a[ O exame dessa mat~ria, da ma
tériã de fato...;... digamos assim- mostrando os co~flitos 
de terras que, nessa área pretendida pela requereiite, e de 
acordo com vistoria procedida, chegaram à queima de 
ranchos, expulsão sumária atravéS ae jagunços, ameaça 
ao patrimônio e à vida de posseiros, e uma série de atas 
que mostram como todo esse proces.so, assaz tumultua
do, chegou _até o _Senado da Rwública. 

Não vou, Sr. Presidente, examinar nenhum 4esses as
pectos _de fato, longamente examinados, exaus~ivamente 
examinados, e com a conhecida. çQUJpetência do pr'?fes
sor André Franco Montoro. Quero,limitar~me ao aspec
to legal da questão. 

O eminente Senador Atoysi_Q_ Ch1,1ves defende, no seu 
brilhante parecer, que esta venda de 33tnil hectares. que 

DIÃRIO DOCOl'IQRESSO NACIONAL (Seção II) 

a União pretende fazer à Agropecuãria Industrial e Co
lonizadora Rio Candeias Ltda. dispensa a concorrência 
pública. E o que está aqui nesta parte do seu parecer: 

O pedido_jã encontrava respaldo legal, anterior~ 
- mente â Exposição de MotiVos n9 S /16, no precei-

-tuado nos artigos 160 e 105, do Decreto-lei n9 9.760, 
de 5 de setembro de 1946, que autorizava a alie
nação de terras públicas independemente de concor
rência (pareceres de fls. 144/5,230/1 e 473), nas cir
cunstâncias de fato, combinado com o art. 49 do 
Dect:eto-lei ;._9 _1.164/?1, que dispõe:- - -

"O Conselho de Segurança Nacional esta
belecerá as normas para a implantação de pro
jetas e··colonízação ou a ConcesS;io de Terras, 
bem como para o_ estabelecimento ou explo
ração de indústrias que interessem à segurança 
nacional, nas terras devolutas das faixas men
cionadas no art. 19." (grifamos). 

E na regula.rnentação do referido Decreto-lei es
- tabeleceU o art. 19, §§ l9 e 29, do Decreto n9 71.615, 

-~- __ 4~~e dezem~bro de 1972: 

Sr. Presidente,_ eu não tenho aqui, S. Ex• não transcre
veu, os artigos 160 é 105 do Decreto-lei n9 9.760, de se
tembro de 1946. E é dessa data, Sr. Presidente, a suare
gulameriüiçãO pelo Decreto n9 71.615/72~-este nãó faz 
nc;nhuma referência no artigo 19, §§ 19 e 29, dispensando a 
c_oncorrência pública nesses casos. Eu não vejo aqui ~ 
dispensa da concorrência pública. 

Essa é a parte do brilhante Parecer de S. Ex•, q1,1anto à 
questão da legalidade da venda de terras públicas sem 
cOncorrência. Mas, no meu modo de entender, Sr. Presi
dente, a matériã.-vem-regülada, justamente, no Decreto-
1eiitii200: de-reverelroae1967, que âispõe sobre a orga
nização da adriÚnistração federal, eStab~;_tece dirçtrizes 
para a reforma agrária,- e dá outras providências. 

Justamente o Título XII do Decreto-lei n9 200 é enCi
mado por estas palavras que mostram o conteúdo desse 
-Título XII, das normas rela_tivª-s a licitações para com
pras, obras, -serviços e alienações. 

O{~ar_ts~ 125_ e 126, dizem que: 

. "'das licitações ·para compras, obras e serviços 
= ~pãSSarif a reger-Sê, na ·administração di reta e nas au

tarquias, pelas normas consubstanciadas neste Títu~ 
lo e -disposiÇões complementares, aprovadas em de
creto. As compras efetuar-se-ão com estrita obser
vância do prinC:lpio da licitação." 

--"E o árt.- _f43, Sr. Presidente; é taxativo: 

.. As disposições deste Título aplicam-se no que 
couber às alienações, admitindo-se o leilão, neste 

: cas9.1 ~l}tre as mgdalidades da lic;:i~açã~." 

Eu não sei, Sr. Presidente, como é que se pode fugir às 
dispoSiçõeS do Decreto-lei n9 200 que, claramente dis~ 
põe. 

O Sr. Aloysio Chaves- E4- darei as~plicações a V. 
Exf nO encaniínbamento. 

_Q SR. JOSE FRAGELLI- V. Ex• vai fazerejãeS!ã 
aqui no seu Parecer,_ mas_ eu_l}~_o_ ~~i ond_e ~~as _dispo
sições do Decreto-lei, citado por V. EX•, 46, possam der
rogar o que _está estabelecido no Decreto-lei n9 200. 

Ainda,-essa matéria também me despertou a atenção, 
Sr. Presidente,_ porque, há_um processo de venda de uma 
gleba de terra no EStado da Bahja, sem conCorrência 
pública. E eu fui examinar_ a matéria e vi, num determi
nado dispositivo da Constituição do Estado da_ Bahia,l 
que não pode haver alienação de terras sem prévia auto
rtzação legLsla!j_va. O ~so _é __ oUtro. M~~·-.só-P.a.!.a_ mostrar, 
Sr. PreSidente, como os Executivos Federais, e alguns 
Estaduais, têm passado por _essas normas fundamentais 
de d!:fesa do patrimônio públio~ Seja federal, estadual,-ou 
municipal. E a facilidade com que se tem procedido nes
ta matéria. 
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Eu também, Sr. Presidente, tive a atenção chamada 
porque eu fiz uma venda de glebas de terras, grande, no 
meu Estado. E agora eu vejo o no_bte Senador B~nedito 
Canelas, que colaborou estreitamente comigo na feitura 
de todos os atos __ _re_ferf:_ntes _ _àquela venda de terras, de 

_ A_rjpuanã, e nunca nos passou pela cabeça poder efetuar 
uma venda de terras públicas, sem concorrência pública. 

Mandamos examinar, à época, esse problema, e vimos 
que·a questão da concorrência pública não apresentava 
apenas o seu aspecto ético, mõral, mas apresentava tam
bêni~ um aspeciõ JlirrdtcO"f'Ulldamerital, que não poderja 
ser esquecido e muito menos violado, na alienação de 
glebas pertencentes ao Estado, fossem terras devolutas, 
fossem terras do património o Estado. 

Aliâs, neste processo aqui, a coisa estã um tanto con
fusa, sobre essa área ou mais do que essa área, que se jul
gava devoluta, houve_ Uip.a ação judicial contra a possível 
propriedade da mesma área, pOr particulares. Foi movi
da uma ação judicial, jul_g_ada proced~nte e, então, se fez 
a transcrição dessa gleba em nome da União. 

O Senador Aloysio Chaves deverã esclarecer bem se 
essa gleba é devoluta ou é do património da União. Por
que, aqui _!J-ão estã muito qlaro, co_~o aliãs o processo 
todo não estã. Lê-se com toda atenção e não se entende 
bem - como ressalt_ou o ex..Senador Franco Montoro 
- o complexo de todos os fatos em to.rno deste aSsunto, 
tão tumultuado é todo o processado. 

Eu, Sr. Presidente, vejo nestes artigos do Título 22, do 
Decreto-lei n9 200, uin impedimento absoluto à apro
vaç_ão deste_proj~tQ.pel~ Senado, sem a exigência da con
corTênCia pública. 

Mas, não podemos deixar de ressaltar, também, o as
pecto étiCo da questão: Sr.- Presidente, se se poderão fa
zer alienações de terras do património público, de 33 mil 
hectãres; -como é essa áfea, -pela União, pelos estados, 
podemos bem calcular que eles serão menos objeto de 
negócios H~ft.os do que objeto d~ negociata. 

Aqui se diz que esta v~nda- de terras vai ser feita ao 
preço da tabela do INCRA. Essa tabela do INCRA eu 
não- c-onheço e aqui, se não me engano, não se fala nova
lor desse preço da tabela do INCRA . 

A tabela do INCRA, Sr. PreSidente - conforme as 
círClliiSfâncias, qualidade da terra, distância, e outras 
mais- pode dar até um preço alto, como pode dar um 
preço jUsto ou um preço irrisório. Mas, fazer uma alie
nação d~ terras s~ ~ ª"v_aliação do seu valor atua{, ~em 
saber quanto, de fato valem ess~ terras que vão passar a 
constituir um património particular, desfalcando o patri
inônio público," não é possível que seja feito simplesmen
te através de uma tabela do INCRA, com certeza elabo
rada com outras finalidades-_que não sirilplesmente esta 
aljen_a~io _de teiras públicas. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, acho que não devería
mos, digamos assim, tendo em vista até o bom nome do 
Senado, criar um precedente com a aprovação deste pro
jeto qm;,_aliás, já se arrasta., se não me engano, hã- oito ou 
dez anos. Só pelas repartições públicas federais ele vem, 
segundo o relato do Senador Fran~o MontorQ, andando 
e desandando há mais de oito anos. E do_ ano passado até 
agorã, mais de um ano. J~ estamos, portanto, hâ nove ou 
dez anos Com este p-rojeto. · 

Não conhecemos, po~anto, Sr. Presidente, _qual é o 
valor. Vamos aprovar· uma venda de terras cujo valor 
descoitbecemos, porque aqUi "i1:ão consta: qual é esse valor 
consoante a tabela do INCRA, sobretudo se vai se fazer 
a venda de acordo com a tabela do INCRA, à época do 
reij_uêrimento feito pelO interessado, ou se vai se fazer de 
acordo com a tabela atl.J.al do INCRA. 

Então, pediria que os Srs. Senadores meditassem bem 
sobre as conseqüências da aprovação de tal projeto, 
sobre um patrimônio público, hoje, já estadual, criando 
até uma nova situação. · 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D<~lla) -0 tempo de 
V. Ex• jã _estâ enceirado. 
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O SR. JOSJt FRAGELLI--Já vou terminar, Sr. Pre
sidente. 

Não sei se 6 Estado de Rondônia já tem sua Con-sti
tuição pronta, Terá? Porque se tivesse, Sr. Presidente, 
então, de uma vez por todas, não poderíamos aprovar 
este projeto, caso a ConstitUição Estadual de Rondônia 
consignasse aquilo que vem em todas as CoristituiÇÕiS 
Estaduais (não conheço nenhuma exceção), ou seja, a 
prévia autorização legislativa para venda de qualquer 
imóvel pertencente ao Estado, sejam terras devolutas, se
jam do patrimônio do Estado. 

Assim, Sr. Presidente, procuro esclarecer esta matéria, 
permitindo-me lembrar o exemplo de como procedi 
quando fui Governador do Estado, não abrindo mão de 
concorrência pública pa:ra alienação de terras do Estado. 
Sobretudo essas disposições- do Decreto-lei nY 100/67 es-
tão, a meu ver em pleno v1B:or. - -

Era o que tinha a dizer, 

0- SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla,)_- Conc_edo ã 
palavra ao nobre Líder Aloysio Chaves, para discutir a 
matéria. 

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REV!SI!O DO 
ORADOR, SERI! PUBliCADO_ POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal~a) - Co_~tinlla 

em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo mais quein -queira discuti-lo, declaro-a 

encerrada, 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 

IY-Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 699, DE 1983 

Nos termos do art. 350 combinado c_om a _ã.lfnea.. "c" 
do art. _310 do Regimento Interno, requeiro adiamento 
da votação do Projeto de Resolução n~" 161, de 1981, a 
fun de ser feita na sessão_de 29-6-83. 

Sala das Sessões, em 21 dejunho de _19"8:3_:-- H 1.1mb.~ 
to Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
requeirimento a matérfa sarda Ordem do Ola para -aera 
retornar na data aprazada. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~" 44, de 1983 (apresentado pela ComiSsão de 
Economia como conclusão de seu Parecer nY 427, de 
1983), que autoriza o Govefno·do Estado de Mato 
Grosso a elevar em Cri 1.474.772,069,23 (um bi
lhão, quatrocentos e setenta e quatro milh_ões, sete-_ 
centos e setenta e dois mil, sessenta e nove cruzeiros_ 
e vinte e três ceittavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n~" 428, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade 

e juridicidade. 

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. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais de matérias aprovadas 
na Ordem do Dia da presente sessão, em regime de ur
gência, que vão ser lidas pelo Sr. 1~>-Secretá_rio. 
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São lidas as seguintes 

PARECER NY 593, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo 
nY S, de 1983 (n~>lS/83, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Alfredo Campos 
A Comissão: apresenta a redação_ final do Projeto de 

Decreto Legislativo n9 5, de 1983 (nY 15/83, na Câffiara 
dos Deputados), -que aprova o tt!xto de Acordo COiistitu
tivo do Banco AfricanO de Desenvolvimento, celebrado 
em Cartúm, a 4 de agosto _de 1963, emendado pela Reso
lução 05-79, -adotada pelo Conselho de Governadores, 
em Abdijan, a 17 de maio de 1979. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1983. -Joio Lo
bo? Presidente - Alfredo Campos, Relator - Alberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 593, DE 1983 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nY 
5, de 1983 (nY 15/83, 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 LEGISLATlVO N• , DE 1983 

_ Aprova o texto do Acordo Constitucional_ do Banco 
Africano de Desenvohimento, celebrado em Cartúm, 
a 4 de agosto de 1963, emendado pela Resolução 05-
79, adotada pelo Conselho de Governadores, em Ab~ 
dijan, a 17 de maio de 1979. 

o Congresso Nacional decreta: 

Ai"t. !Y S aprovado o texto de Acordo Constitutivo 
do Banco Africano de Des_envolvimeot_o, celebrado em 
Cartum, a 4 de agosto de 1963, emendado pela Reso
lução n~' 05-79, adotado pelo Conselho de Governadores, 
em Abdij!in, a 17 .Pe maio de 19'(9. 

Art. 2Y Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação_, -

PARECER N• 194, DE 1983 
Da Comissio de Redação 

Redaçio fmal das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 35, de 1979 (n~' 1.657 j75, na 
Casa de origem). 

Relator: Senador Alfredo CamPos 

A Comissão apresenta a redação final das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara:-n~ 35, de 1979 (nY_ 
1.657/75, na Casa de origem), que autoriza o Govemo 
Federal a instituir a Fundação Universidade Federal de 
Campina Grande e dá outras providências 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1983. ::""""-Joio Lo-
bo, Presidente - Alfredo Campos, Relator - Alberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER N• 594, DE 1983 

Redaçiío final das emendas do _Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara nY 35, de 1979 (o~> 1.657/75, na 
casa '-de origem) que autoriZa o Governo Fedefal 8 
instituir a Fundaçio Universidade de Campina Gran
de e dá outras providências. 

EMENDA N• I 
(Corresponde à emenda n' I, de Plenário) 

Dê-se ao art. l Y a seguinte redação: 

.. "Art. lY f: o Governo Federal autorizado a 
instituirá Fundação Universidade Federal de Cam-
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pi na Grande, com patrirriônió -própríO -e- perSonali~ 
dadejurfdica de direito privado, com sede e foro na 
cidade-de Campina Graride, no Estado da Paraiba." 

EMENDA N• 2 
(Corresponde à emenda nY 2, de Plenário) 

Dê-se ao parágrafo único do arL 4Y a seguin!e redação: 

"Art. 4Y 
Parágrafo único. Os estatutos da Fundação au

torizarão a Universidade Federal de Campina 
Grande- UFCG, por intermédio da sua Reitoria, 
a promover os necessários entendimentos com a 
Prefeitura Municipal daquela cidade sobre a forma 
de doação do patrimônio da Fundação Universida
_de Regional do N ardeste - FU RN, e com a Socie
dade Mantenedora da Faculdade de Medicina de 
Campina Grande- FMCG, com a mesma finalida
de, independentemente de qualquer indenizaçãó.'_~ 

EMENDA N•3 
(Corresponde à emenda nY 3, de Plenário) 

Suprima-se o ãrt. 6~>; rem-unerando-se os demais. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgência, as matérias cujas redações finais 
acabam de ser lidas, devem estas ser imediatamente sub
metidas à deliberitção do Plenário. 

Em discussão a redação final do Projetá de Decreto 
Legislativo n~> 5, de 1983. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutiMla, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os_ Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O proJetO vãi à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discus
são a redação final das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n~' 35, de 1979. (Pausa.) 
N~o havendo quem qu~il1tdis~uti-la, declaro-a en~er· 

rada.-----

E-nl votilção. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, redaç~es finais de matérias aprovadas na Ordem do 
Dia da presente sessão, e que, nos termos do parágrafo 
único_do artigo 355 do Regimento Interno, se não hou
ver objeçãO do_Plená_rio, vão ser lidas pelo Sr. IY
Secretári5). (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 595, DE 1983 

Da Comissio de Redaçio 
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n" 44, de 

1983. 

Relator: Senad_or Alfredo Campos 

A Comissão apfesenta a redação final do Projeto de 
Resolução nY44, de 1983, que autoriza o Governo doEs· 
tado de Mato Grosso a elevar em Cri, 1'.474.772.069,23 
(um bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões, se
tecentos e setenta e dois mil, sessenta e nove cruzeiroS e 
vinte e três centavos) o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

Sala das Comissões. 21 de junho de 1983. -Joio Lo
bo, Presidente - Alfredo Campos, Relator - Alfredo 
Silva. 
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ANEXO AO PARECER No 595, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 44, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal_aprovou, n~s termos 
to art. 42, inciso _VI, da Constituição, e ~eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N'~ , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a 
contratar operação de crédito no valot de Cr$ 
1.474.772.069,23 (um bilhão, quatrocentos e setenta e 
quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, ses-
senta e nove cruzeiros e vinte e três centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I"' r: o Governo do Estado de Mato Grosso, 
nos termos do art. 2"' da Resolução n'i' 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federa!, autorizado a contra
tar operação de crédito no valor de CR$ 
1.474.772.069,23 (um bilhão, quatrocentos e setenta e 
quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, sessenta e 
nove cruzeiros e vinte e três centavo§),- correspondente a 
614.859,84 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cri 2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e 
oito cruz.e_i_ros e cinqaenta e cinco centavos), vigente em 
outubro/82, jUnto à Caixa Econômica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS, destínada à implantação de 

unidades escolares .Pe }9 e 29 graus, naquele Estado, obe
decidas a_s condições admitidas pelo BailCo Cential do 
Brasil no refipectivo processo. 

Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N' 596, DE 1983 

Da Comissão de Redação 
RedaÇão final do Projeto de Lei do Senado n"' 96, 

de 1983. 

Relator: Senador Alrredo Campos 
A Comissão ·apresenta a redação final çjo Projeto de 

Lei do Senado n'i' 96._de 1983, que reajusta os atuais valo
res de vencimentos e proventos dos servidores ativos e 
inativos do Sen~ôo feçleral,_ e dá outfa~ providênCias. 

Sala das Comis~ôes, 21 de maio de 1983.- João Lo
bo, Presidente - Atrredo Campos, Relator - Alberto 
Silva. 

ANEXO AO PARECER N' 596, DE 1983 

Re_d~çào -~ai do Projeto de Lei do Senado n"' 96, 
de ]983 que reijUsta os atuais valores de vencimentos 
e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado 
Federal, e ~á ootras providência~. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. li' Os_ atl!ais valores de yencim~ntos e proven
tos dos servidores ativos e inativos_dQ ,Senado FedefãC 

ANEXO- I 

Vencimento ouSaláriQ Representação Mensal 
Mensal 

Grupos NíYeis 

A partir de A partir de A partir de A partir de 
1'-1-1983 1'-6-1983 % 10-[-1983 1'-6-1983 

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 

a) Direção e 
Assessoramento 
Superior DAS DAS-I 204.9U 266.384 20 40.982 53.276 

DAS-2 242.170 -- 314.821 35 84.759 -i 10.181 ~ 

DAS-3 270.118 351.153 45 121.553 158_018 
DAS-4 316.692 411.699 50 158.346 _205.849 
DAS-5 335.3Ir 435.914 55 184.425 239.752 
DAS~6 372.583 484-3.51 60 223.549 290.614 
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decorrenles_ da aplicação da Lei nl' 6. 991, de 25 de maio 
de 1982, ficam reajustados em: 

I- 40% (quarenta por cento) a partir de 11' de janeiro 
de 1983; e 

11- 30% (trinta por cento) a partir de l'>' de junho de 
1983: 

§ t"' O percentual fixado pelo item II incidirá sobre 
os-valOreS reSultantes dQ reajuste~de gue trata o item I. 

§ 2'í' Em decorrência do disposto neste artigo, os 
vencimentos do pessoal em ativid_ade, constantes dos 
Anexos da Lei n~'.6.991, de?5 de maio de 1982, vigorarão 
com os valores fix.ados nos Anexos desta Lei, incidindo 
sobre o's do Anexo I os percentuais de representação ati 

_previstos. . 
§ 3~' Serào_Aescontadas.<h>s _reajustamentos ora est~

- beleçidoS quaisquer antecipações retributivas que hajam 
sido __ efetuadas com base nas majorações autOI:iz__a_d_as 
pelo Decreto-lei n"' 1.984, de ~8 de dezembro de 1982. 

Art. 2'>' e elevado para Cri 1.200,00 (um mil duzen
tos cruzeiros) mensais, por dependente, o valor do 
salário-família. 

Art. 3'í' Nos cálculos decorrentes da aplicação desta 
Lei serão desprezadas as frações de cruzeiros. 

Art. 41' _ A despesa decorrente da aplicação desta Lei 
correrá à conta do Orçamento- da União, para o exercí
Cio de 1983. 

ArL 5"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.. 

Art. 61' Revogam-se -aS- disPosições em contrãrlo.-

Retrib~içii~ M~~s;l 

A partir de A partir de 
1•-1-1983 1•-6-1983 

Cr$ CrS 

2_45.893 319.660 
326.929 425.008 
191.671 509.17,1~ 

475.038_ 617:548 
519.744 675~6(16 

596;!}~ ~ 774.971 
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ANEXO- II 

J~-

Cargos e Empregos de Nível Superior . Cargos e Empregos de Nível Médio 
I. 

Vencimento ou Salário Cr$ Vencimento ou Salái:io Ci'S: 
Refe-
rência 

A partir de 
.1'-1-1983 

NS-1 78.961 
NS-2 84.936 
NS-3 89.175 
NS-4 93.620 
NS-5 98_320 
NS-6 103.205 
NS-7 108.378 
NS-8 113.787 
NS-9 ll8.178 
NS-10 124.079 
NS-11 128.832 
NS-12 135.308 
NS-13 140.45'!"-
NS-14 147.477 
NS-15 153.997 
NS-16 160.785 
NS-17 167.854 
NS-18 116.234 
NS-19 185.049 
NS-20 - 194.320 
NS-21 204.017 
NS-22 214.239 
NS-23 ~4.925 

NS-24 2)6.166 
NS-25 247.989 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- As redaçõcs 
finais lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser ]idos pelo Sr. 
li'- Secretãrio~ -----

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIME_l'll'O N• 700, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo~ 
t~ção, da redação final do Projeto de Resolução n~44, de 
1983. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1983.- Benedito Ca
nelas. 

REQUERIMENTO N• 701, DE 1983 

Nos termos do art. 356_do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação da redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 
96, de 1983. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1983. -Benedito Ca
nelas. 

Refe-
rência 

A partir de A partir de A partir de 
I•-6-1983 

102.649 NM-1 
110.416 NM-2 
115.927 NM-3 
121.706 NM-4 

·m.8l6 NM-5 
134.166 NM-6 
140.891 NM-7 

"147.923 NM-8 
153.631 NM-9 
161.302 NM-10 
167.481 NM-11 
175.90Ó NM-12 
182.588 NM-13 
191.720 NM-14 
200.196 NM-15 
209.020 NM-16 
218.210 NM-17 
229.104 NM-18 
240.563 - -NM:r9 
252.616 NM-20 
265.222 NM-21 
278.516 NM-22 
292.402 NM-23 
307.015 NM-24 
322.385 NM-25 

NM-26 
NM-27 
NM-28 
NM-29 
NM-30 
NM-31 
NM-32 
NM-33 
NM-34 
NM-35 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Aprovados 
os requerimentos, passa-se à apreciação das redações fi
naiS ãi:lterioõnente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução 
nQ 44, de 1983. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs_. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) Aprovada. 
O projciio vai à promulgação. 

O SR. PRESIDE_NTE (Moacyr Dalla) - Passa-se, 
agora, à discussão da_ redação final do Projeto de Lei do 
Senado n'i' 96; de 1983. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos._(Pausa.) Aprovada. 
O projeto val à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la)- Está esgota
da a matêria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Fernando 
Henrique Cardoso, para explicaÇão pess-oãl. NOs termos 
do art. 16, V, a., V. Ex• tem lO minutos. 

I•-1-1983- 1•-6-1983 

27.269 35.449 
28.660 37.258 
30.105 ----------- _39.136 
31.577 4_1.050 
33.156 43.102 
34.825 45.272 
36.230 47.099 
37.843 49.195 
39.544- 51.407 
4l.ll3 53.446 
42.733 55.552 
44.385 57.700 
46.148 59.992 
47.972 62363 
49.848 64.802 
51.779 67.312 
53.520 69.576. 
55.601 72.281 
57.754 75.080 
60.306 78.397 
63.333 82.332 
66.508 86.460 
69.837 90.788 
73.364 95.373 

-77.040 100.152 
80.886 105.151 
84.936 110.416 
89.175 ll5.927 
93.620 121.706 
98.320 127.816 

103.205 134.166 
111.080 144.404 
12I.I2~ 157.466 
132.070 171.691 
143.963 187.151 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Para explicação Pessoal. Sem revisão do _ 

--orador.) - Cinco são suficientes, Sr. Presidente. 
Infelizmente eu estava ausente do plenário, quando fui 

retido pelo eminente Senador Aloysio Chaves, Líder do 
PDS, e gostaria de explicar o meu pensamento a respeito 
do tema que se estava tratando e que se refere à questão 
das eleições diretas e indíretas. 

Tenho dado uma quantidade, não sei se enorme, mas 
relativamente grande quantidade de entrevistas à im
prensa sobre este ponto, e, vez por outra, verifico que hâ 
uma espécie de contexto no qual pareceria ser que eu es
taria de acordo _com a eleição indireta. Quero esclarecer 

- cji.ie; na op-ortunidade que me foi dado discorrer sobre o 
discurso do Senador ~oberto Campos, aqui nesse ple
nário, coloquei de forma bastante clara minha opinião. 
Concordei, então, com o fato de ser possível uma eleição 
indireta e democrática. nos Estados Unidos, a eleição é 
formalmente indireta e ê democrática. No caso brasilei
ro, a falta de apoio para que o mesmo procedimento seja 
considerado democrático não deriva em si da eleição in
direta; deriva d_o fato de Colégio Eleitoral que deve esco
lher o Presidente da República-ser composto de uma ma
neira que, no meu modo dever, distorce a representativi
dade. PÕr que razão? Pela razão fundamental de que esse 
Colégio Eleitoral se compõe não apenas dos membros do 
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Congresso, mas de representantes das Assembléias Le
gislativas estaduais e, ao mesmo número de representan
tes, de todos eles ou em cada uma _das Assembléias, para 
melhor dizer, escolhidos a partir do maior Partido. De 
tal maneira que, quando se faz uma relação entre a pro
porcionalidade de eleitores e a proporcionalidade dos 
delegados que têm assento à convenção, hã uma dis
torção. 

Então, a minha objeção, no caso, é uma objeção de 
fundo: não hã o_bjetividade. Além disso, eu pessoalmente 
acredito que a eleição direta tem vantagem sobre a indi
reta, mesmo que ela viesse a ter uma proporcionalidade 
mais adequada. E até utilizei urila ciiã:Ção do próprio Se
nador Roberto Campos, :Porque, no texto do Senador 
Roberto Campos, hã três versões simultâneas, em dois 
parágrafoS, versandO sobre a mesma matéria,-e numa deR 
Ias S. Ex' manifesta o fato de_qú.e, erri sitUações-de difiR 
culdade econômica-, havendo uma frustração psicológi
ca, seria melhor evitar a frustração política. E favorece S. 
Ex• também, nessa cir..:ustância, a eleição direta. Nós fa
vorecemos, por princípio, a eleiÇão direta. 

Não quero deixar de aludir a um outro po_nto _-e eu 
creio que o Senador Aloysio Chaves mencioiiou_, pelo 
menos mencionou em -conversa comigo, hã poucos ins
tantes que é uma matéria um pouco diferente, que diz 
respeito a entendimentos. Também, nesta matéria, existe 
urna espécie de controvêrs.ia. 

Vejo (e vi citado o nome do GovernadQrd.e São Paulo) 
que se atribui a alguns Governadores a intenção de mar
charmos, nós, da Oposição, juntamente com o conjunto 
da sociedade, para um concenso. 

Devo dizer que a opinião do Governador Franco 
Montara coincide totalmente com a minha e com a opi
não do meu Partido, ou seja, ele favorece as eleições dire
tas. 

O Presidente Nacional do PMDB, Deputado Ulysses 
Guimarães, num seminârio que realizamos recentemente 
em São Paulo, na sexta-feira passada, mencionou a pos
sibilidade do que ele chamou de um entendimento nacio
nal, e eu, no meu pronunciamento, reforcei essa possibi
lidade de um entendimento nacional. Eu creio que o Se
nador Aloysio Chaves se refere a isso. O entendimento 
nacional, que temos em mente, não implica em uma mu
dança de princípios, implica, ao contrário,- numa ampla 
discussão com todas as forças- sociais e políticas do pafs, 
e creio que não foi devidamente registrado o fato, pela 
imprensa pelo menos, e talvez haja ai um pronunciamen
to que marca uma atitude do PMDB, pois foi feito pelo 
seu Presidente Nacional, e referendado pelo Presidente 
de uma das suas secções estaduais, que apoiando a neces
sidade de um entendimento, esse en~endimento seria a 
respeito de certos pontos claros. Nós não enunciamos os 
pontos porque não nos parece que seja oportuno 
enunciâ-los. Mas em nenhum momento dissemos que 
esse entendimento significaria uma Capitulação diante 
dos nossos princípios, e nós temos como principio a de
fesa da eleição direta. 

Eu queria dar esses esclarecimentos para deixar bas
tante claro, no Congresso, o meu pensamento a respeito. 
E agradeço ao- Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma observação. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Com a palavra 
o Senador Aloysio Chaves para uma observação. 

O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REYISÃÓ DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa-
lavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Estive em meu Estado, na semana passada, a fim de 
participar, corn o Governo e o povo acreanos, das soleni-

dades comemorativas do vigêsfmO prinú:"ii'o aniVet'sârio 
da elevação do Acie à categoria de Estado. 

E nestas comemorações, Senhor Jlresid,ente, pude ver e 
-Seritir o misto de alegria e de tristeza de. que se achava 
possuído e horóico povo de meu Estado. De alegria, por 
festejar uma_ efeméride sobremodo cara a toda a popu
lação, contemplando o pedaço de;; chão em que nasceram 
nã:QUek, "último oeste" de que nos fala Cassiano Ricar
do, ~rn. .. 0 Tratad_o_ de J::'etrópolis", brilhando, como Es
tado, com intenso fulgor, na ~ristelação dos demais Es~ 
iados brasileiros, conl o seu I ,79% do território nacional, 
OCl,lpando o 1311 lugar em extensão e 3,16% da vasta ârea 
do sudoeste da Amazônia. 

Mas era também de tristeza, Sr. Presidente, o senti~ 
-menta estampado na fisionomia do povo. E isto por sen
tirem os acreanos um justificado sentímento de frustação 
-e até mesmo de revolta com a inclusão de todos os 11 
municípios do Estado dentro da ãrea da segurança na

-clonai, privados que estão de escolherem livremente seus 
mandatâríos às prefeituras municipais, neste momento 
em que o Estado completa a sua maioridade cronológi

·ca. 
Nad~ obÚante, Sr. Presidente, o júbilo do povo acrea

-no justifica as Solenes comemorações de uma data que 
paSsou a·ser·a maiScarã'do meu Estado, porque expressi
Y!. _ histó_r.ica e sOCIOlogicamente, do destino ~ontroverti
do de uma Unidade da Federação tão esquecida, mas tão 
cheia de lances épicos, revelador:es da pujança e da bra
vura de seu povo e de seus antepassados, os d~bravadC?
reS nordestinos, 
--s·e -n-o pãsSado :il conquista do Acre roi -quase-iristinti
va, inconsciCmte"-inesmo- e que é mafs-irripórtanfe
sem os inconvenientes do expansionismo- imperialista, 
hoje sua elevação à categoria de Estado, compartilhando 
com os seus irmãos mais velhos e com o seu novo irmão, 
Rondônia, do mesmo destino das Unidades federadas 
faz que seu povo - que quer crescer e fazer-se presente 
na Vida política, social e cultural do País -possa exigir 
do Poder Central um tratamento eqUânime aO disPensa
do às demais Unidades da Federação, e por que não di
zer, até nlesmo um-tratamento esp-ecial, em decorrência 
dos longos anos de abandono e esquecimento em que 
vive relegado. 

Mas. Sr. Presidente, o Acre não deseja ser apenas mais 
um Estado da Federação. Ele quer, com a ajuda de seu 
laborioso povo, emergir de situações de inferioridade em 
que ainda se encontra, contribuir para o progresso do 
Brasil, como contribuíram seus antepassados, a partir 
do_s últimos anos de Século XIX, com a opulência de sua 
hevea braslliensis, escorrendo o leite generoso responsá
vel por um dos mais prósperos ciclos econômicos do 
Pais. 

Mais ainda. O --Acre não deseja, hoje, ser apenas o 
grande produtOr da -borracha Acre~Fina, que se impôs 
nos mercados internaciOnais. Ele quer ser tratado em 
igualdade de condições com seus irmãos mais velhos do 
SUdeste e do Sul do País; ele quer, sobretudo, integrar-se 
no grande processo de desenvolvimento nacional. Ele 
não quer que se lembrem dele apenas como uma longín
qua porção da terra brasileira, onde ainda se pode ga
nhar dinheiro com o latex de seus ricos seringais, que fi~ 
-z_eram dele palco de memorável epopêia da Revolução 
Acreana. Ele não quer permanecer como viveu durante 
59 anos de governo direto de um Poder central que mal 
sabia de sua existência cOmo Território que era. 

Hoje, o Acre quer que se lembrem dele, que dele te
nhal)l consciência _co~o uma Ul!.idade_d,o .~errit6rio pá
trio; que traz- di::zltro do peito de_Seu povo a chama ar
dente da Revolução Acreana, a bravura dos seringueiros 
ce3renses e nordestinOs, bafejados pelo mesnio espírito 
de Plácido de Castro, animado do mesmo sentimento 
que inspirou o saudoso Senador José Guiomard, a quem 
os acteiilos tribllfarii rnerecido preito de reconhecimento 
pela iniciativa que tomou nesta Casa, convertida mais 
tarde na Lei n"' 4.070, de 15 de junho de 1962, que pro
moveu O então Estado do Acre à categoria de Estado. 

Sr. Presiderite, no meu Estado encontram-se inúmeras 
fontes de riqueza que, se devidamente aproveitadas, mui-
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to poderão concorrer para o progresso do Pafs. Ocupan
do uma vasta área do oeste amazónico, espera ele que 
suas terras se desenvolvam mais celeremente, como uma 
exi~nda SóciO-ecôfld'ffiica da -Nação. 

O Sr. Gabriel Hermes - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Gabriel Hermes, com muita honra. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, em 1946, vi
sitava eu o Acre, e lá era recebido pelo nosso saudoso 
companheiro SenadQr José Guiomard. Chegava eu _com 
a primeira delegação de Deputados sob a Presidência de 
um sallc!.oso amigo, o ex-Deputado, grande líder político 
do meu Estado, Dr-. Agostinho Monteiro. Ali eu vi como 

0 Estado do Acre não estava, já àquela altura, recebendo 
aquele auxílio que merece, pelo que os acreanos fizeram 
com que aquele pedaço rico e ainda não bem aproveitaR 
do por nós passasse a ser Brasil. Depois, vím à Presidên~ 
cia do banco em 1951; foi_uina das pontas do Brasil e da 
nossa Região Amazónica a que dediquei a maior 
atenção, aumentando agências, a movimentação, e con
quistando - permita-me que o diga - muita amizade 
do povo acreano. Yisitava._com regularidade o Acre;·voa
va em teco-tecos do Acre para as outras cidades em vol
ta, e os outros Territórios ali próximos. V" Ex' estâ 
lembrando que o Acre precisa ser lembrado. Não! O 
Acre precisa ser realmente incorporado ao Brasil. Os 
cearenses, os nordestinos, alguns libaneses, um gaúcho 
comandandp, conquistaram o Acre para o BrasiL Não se 
f~. ainda, a devida justiÇa, E estou dando este aparte ao 
discurso de V. Ex' para dizer o que estâ nos faltando aos 
do Estado do Acre, aos dos Estado do Amazonas, aos do 
Estado do Pará, aos do Estado agora de Rondônia, aos 
Territórios, é nóS nos unirmos como um bloco aqui den
tro, um bloco mesmo forte, comQ faz_em os nordestinos, 
e reclamarmos um pouco mais de atenção para a nossa 
região. Esta é que ê realmen~ _a verdade. E chamar a 
atenção

1 
sobretudo, porque qualquer coisa que se faça, 

que se mexa, ali, logo se reproduz às centenas. Por exem
plo: fOi só procurár pesquisar alguns pedaços do meu Es
tado, o Pará, e quanta riqueza se descobriu no chão de 
Carajás. A mesma coisa acontece no Estado do Amazo
nas, em Rondônia, onde os minérios também começam a 
enriquecer a Nação, exportando e trazendo aquilo de 
que tanto necessitamos, dólares, para pagarmos, lamen~ 
tavelmente, juros e não o·que devemos. Dei este aparte 
para dizer isto: por favor, nobre Senador, nós, os amazó
nidas devemos nos_ unir aqui nesta Casa; devemos ter 
prograrnas comuns, e defendê~los. Não interessa a cor 
partidária, interessa ê o pedaço grande de Brasil, q~e é 
nosso, que ê de todos os brasileiros, e que nós precisaR 
mos fazer com que sejam mais ouvidos. Hã pouco~ acabo 
de telefonar, solicitando uma_ audiência com o Presidente 
da Reptíblica, para pedir recursos, o que serã objeto de 
um possível discurso__m~u. amanhã, para que não se fe
che o rio Tocantis, conforme declarou, hâ quatro dias, 
em Belém, o Ministro dos Transportes; para que não se 
feche a barragem sem a complementação das eclusas, 
pois dessa forma fecharemos a grande estrada, o gran~e 
caminho por onde tomamos conta do Centro do Brasil. 
E vou precisar do apoio de todos os nossos companhei
ros da Amazónia, porque aquelas eclusas é que vão ligar 
tudo que vem de Goiás, de Mato Gros_so, do Maranhão, 
do Pará atravês de uma estrada inicial de dois mil quiló
metros; 'e quantos mil nós ainda temos que caminhar por 

_ ;\gua p-ara -aiC?ança!rrios_-o Acre? Mas, para vencer,_ o ne
cessário não é a çpr parditáría, é pensarmos que nós esta~ 
mos aj~dando o Brasil 'advertindo ? Governo,_ advertin
do os executivOS, para qUe façam ã.quilo que o meu ilus
tre colega reclama: levem os recursos, porque sem recu
ros nós não faremos com que esses pedaços ricos do Bra
sil apareçam. São Paulo é grande, porque nós demos a 
São Paulo - e eu fui um dos que lutei nesse sentido -
lutamOs- para que se criassem incentiVos os maiores 
pos_síveis, de 1954 a 1960 -lembro-me bem - para que 
as indlistrias pudessem -crescer, proibindo todas as im
portações, dando todas as vantagens. Nós precisamos fa-
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zer alguma coisa pelo Acre. Conte com o nosso apoio, 
vamos nos unir. 

O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador Gabriel 
Hermes, emocionado incorporo ao meu modesto pro
nunciamento, comemorativo dos 21 anos de idade do Es
tado, a terra que nos serviu de berço. E creiõ que V. Ex.', 
também como um amazônida, do leste da grande Região 
Norte, está por certo, como acaba de dizer, inco"i'porado 
àquele desejo nosso dos que nasceram naquela região 
vasta do Território Nacional, incorporado ao esforço 
que fazemos para qU:e o-resto-do Brasil tenha uma visão 
mais efetiv-a e mais realista das necessidades que nós te
mos de integrar verdadeiramente toda aquela vasta re
gião ao progresso" brasileiro. O meu Estado tem uma das 
mais belas e ricas pá-ginas da História brasileira, posto 
que se não é o único é um dos pouquíssimos Estados en
tre os que lutaram para se tornar brasileiros. 

V. Ex' sabe - e citou muito bem - a bravura com 
que os nossos avoengos nordestinos, de todos os Estados 
daquela região causticada pelas secas do Nordeste, fo
ram aquelas bandas e lá povoaram e ocuparam as terras 
bravias, para que elas fosse Brasil. 

Entretanto, apesar de o Acre em determinado momen
to da sua ainda jovem e recente existência, ter oferecido à 
Nação brasileira o segundo item de exportação na eco
nomia nacional, através da borracha, nos idos de 1907 
até 1918, só sendo superado pela exportação do café, é
poca em que a Amazônia se colocava no index da expor
tação naciorial como segunda riqueza e segunda fonte de 
renda nacional. Ela contribuiu por um período até relati
vamente longo para a criação de riquezas do vizinho Es
tado do Amazonas, como sabe muito bem o ilustre Sena
dor Fábio Lucena, representante daquele EStado. O 
Teatro -do Amazonas foi praticamente construído com a 
riqueza da borracha, sendo um dos documentos históri
cos, no presente, do fausto, da riqueza da Amazônia, au~ 
ferida através do trabalho e do suór dos nordestinos no 
extrativismo da borracha nos adentrados da solidão da 
selva amazõriica, através do rio Juruã e rio Purús. 

e por issO, nobre Senador, que sempre que oportuno 
seja, estaremos aqui presentes, modestamente, mas com 
a nossa voz, insistcinfemente falando e exortando os po· 
deres públicos a olharem para aQuela- região, porque os 
estudos atuais de prospecção do solo acreano, através de 
especialístas e agrônorii0s-,-consf8taram Que cerca· de 85% 
das terras acreanas são férteiS, que se prestam fundamen
talmente à' agricultura. E aquela riqueza acha-se pratica
mente abandonada, porque os poderes públicos têm 
olhado muito pouco e têm alocado muito poucos recur
sos para o desenvolvimento do Estado do Acre. 

Só para dar um exemplo, V. Ex• hã de ter tomado co
nhecimento de que o recente Território de Rondônia, ao 
ser promovido a Estado de Rondônia, foi aquinhoado 
com a ajuda da União com um orçamento de cerca de 
duzentos bilhões de cruzeiros, enquanto que o orçamen
to do Acre está apenas em dezoito bilhões de cruzeiros, 
sendo que desses dezoito bilhões, dezesseis estão empe
nhados com despesas de pessoal. 

O Sr. Gabriel Hermes --V. Ex• me permite, só para 
concluir, sem entrar no seu discurso?_ 

O SR. MÁRIO MAIA - Tem a palavra V. Ex• 

O Sr. Gitbriel Hermes - O Brasil tem uma dívida com 
o Acre. Estava olhando o Senador Pedro Simon, nosso 
colega do Rio Gntiide .cfo Sul, e lembrando-me do sa
crifíciO e do esforÇo- que· VI na viagenl que fiz, ainda em 
1946, quando fuffeeebido, hospedado e fiz a amizade 
que durou até o último dia, cOm José GUiomar. Conheci 
sobreviventes da luta que transformou aquele pedaço, 
que é maior-do que o Rio Grande do Sul, é uma fron-teira 
garantindo o Brasil e Que não está tendo o reconheci
mento devido. Como disse, ali lutaram, sob o comando 
de um gaúcho, cearenses e brasilei:os de muitas outras 
partes; encontramos também ali o velho libanês, como 
lutador naquelas terras, e aquilo foi conquistadO-pelos 
brasileiros quando o Brasil jâ estava disposto a ceder
é o Pedaço em que hoje nós vemos Rondônia. Foram aJ-
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guris bilhõeS. Parece muito, mas não ê nada, perto do 
qUe Rondônia tem para dar só de m-inérios; eril bi"eve, Se
rã um grande exportador de café e de outras riquezas que 
ali -estão senáo cultivadas. Nobre Senador, o que nós 
pt-eCISaniOs é -rialmei:tte gritú, reclamar, fazer p-rOjetaS e 
atrair hoje essa-população excedente do Brasil, quejâ co
meça a ser demais no Sul. Há pouco, ouvia de um Sena
dor nosso Colega- e lia nos jornais, t.il."inbém- que no 
Paraná, um milhão e cem mil agricultores, homens quali
ficados, homens experimentados, já tinham abandonado 
aquele Estado, p-orque as teri"as já estavam cOmeçando a 
não oferecer aquilo que esperavam retirar delas. E para 
onde estão indo? Para Rondônia. Precisamos também 
levá-los para o Acre; fazermos projetas e levarmos, em 
conjunto, acreanos, amazonenses, paraenses, os homens 
de Rondônia, para reclamarmos recursos do orçamento, 
recursos fááis, desses que não são orçamentados e que 
são os mais numerosos, para que essas terras sejam real
mente incorporadas ao Brasil. S essa a minha sugestão 
ao brilhante discurso de V. Ex•, também com a minha 
homenagem a José Guiomar, a quem ajudei com entu
siasmo quando ele lutava para fazer do Território o Es
tado que é hoje, que o Brasil precisa apoiar. 

OSR. MÁRIO MAIA- Nós contamos com a ajuda, 
com a cooPeraÇão, e aceitamos a exortáção de v. Ex•. no 
sentido de que as Bancadas no Senado e na Câmara Fe
deral, representativas dos Estados -_agora, os quatro 
Estados da Amazônia, incluindo o recente Estado de 
Rondônia, o Estado do Acre, o Amazonas e o _Pará -
procurarem sensibilizar as autoridades encarregadas dos 
programas geraiS, no sentido de fazerem com que elas 
compreendam a necessidade da ajuda à nossa região e, 
especialmente, no caso_ presente, às reivindicações que 
nós fazemos para o Estado do Acre. 

Yeja, nobre Senador Gabriel Hermes, a discriminação 
que tem sido feita, não digo com propósito, com impa
triotismo, mas por um descaso ou por uma falta até de 
conhc;_cim~nto, em virtude da distância em que nós nOs 
encontramos; recentemente, o Sr. Ministro Cloraldino 
Severo fez uma conferência na Comissão de Transportes 
da Câ_m_ara Federal. Estivemos presente à exposição de 
S. Ex• e verificamos, então, que nos itens de Prioridade 
da construção das estradas da rede rodoviária nacional, 
ôeüçara de ser incluído um trecho que abria as portas de 
comunicação efetiva e permanente com o Sul do País e o 
nosso Estado, pois que naquela _programação do Minis
tério dos Transportes estava incluído o asfaltamento da 
Estrada BR-364, até a Capital de Rondônia, Porto Ve
lho, e foi esquecido um trecho de cerca de 400 a 500 qui
lômetros, de Porto Velho a Rio Branco. Reclamei de S. 
Ex• por que havia se esquecido daquele trecho, por que 
aquela discriminação? O Sr. Ministro não teve palavras 
mais estimulantes para explicar mas prometeu-nos que, 
num tempo muito breve, seria incluído; tornam-se, po
rém, um tempo indeterminado, porque há 20 anos que 
essa estrada (oi aberta pelo eminente e saudoso Presiden
te da República, Juscelino Kubitschek. E, para espanto 
nosso e para nossa perplexidade, digo 20 anos, não mais 
de 20 anos porque o atual regime está c_ompletando qua
se 20 anos no Poder e esqueceu-se completamente da 
nossa existência e praticamente nada tem feito para con
cretização dessa estrada, quando ela já deveria estar as
faltada há muito tempo, integrando o nosso Acre aos de
mais Estados da Federação. 

Co_ntinuo, Sr. Presidente, lendo o meu discurso~ 
Até_ hoje, a Região Amazônica e o País -muito devem a 

seus municípios, sobretudo aos situados em suas duas 
mais importantes microrregiões, formadas pelas duas 
bacias hidrográficãs: o Alto Juruâ e o Alto Purus. 

Hoje, como Estado, o Acre quer continuar a crescer e 
a fazer-se presente na construção dos valores nacionais, 
porfiando por sair do esquecimento e mostrar que seus 
filhos sãO trabalhadores e que, com o seu trabalho, dese
jam contribuir, ladO a lado, cOm os demais Estados bra
sileiros, para o progresso e o desenvolvimento desta 
grande Nação. -- - -

Este, Sr. Presidente, é o espírito que tem animado o 
Governador Nabor Júnior que, com o seu jovem e com-
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petente secretariado e imbuido do ma1s alto patriotismo 
e arilor à terra acreana, vem imprimindo, nesses 90 dias 
de seu governo, uma dinâmica extraordinária em todos 
os setores da administração, malgrado as dificUldades de 
toda ordem que tem enfrentado, notadamente a falta de 
recursos materiais e financeiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Como representante do povo acreano nesta Casa, de

sejo felicitá-lo ao ensejo de mais um aniversário do_ Acre, 
na condição de Estado, e congratular-me com as autori
dades estaduais, formulando-lhes os melhores votos para 
que continuem, com patriotismo e devotamento, a con
duzir o laborioso povo acreano aos seus mais altos desti
nos. 

Sr. Presidente, aproveitando ainda o resto do meu 
tempo, neste ensejo, se me permite a benevolência de V. 
Ex•, gostaria de ler, para constar dos Anais do Senado 
da República, um telex que um colega nosso, da Banca
da Estadual do PMDB de Rondônia, passou a S. Ex• o 
Sr. Senador Humberto Lu_cena, Líder do PMDB no Se-
nado. 

Aquele nosso colega encaminhou à Liderança do meu 
Partido no Senado da República, o seguinte telex: 

Exmo. Sr. 
Senador Humberto Lucena 
Líder do PMDB no Senado. 
Brasília- DF. 

Prezado Líder: 

Comunico a V. Ex• que estou sendo processado por 
ato de ving.il.nça do Governador nomeado ·do Estado de 
Rondônia, em razão de ter como parlamentar, ingressa
do em juízo com uma ação popular contra a indecorosa 
criação do Tribunal de Contas, bem como a nomeação 
dos respectivos conselheiros por ato exclusivo do Execu
tivo. Tal processo é apenas em pretexto para justificar o 
ódio do Coronel que se diz ofendido. 

Para melhor esclarecimento de eminente Líder, trans
crevo a íntegra de denúncia e posteriormente, encami
nharei cópia da ação popular. 

Excelentíssimo Senhor Desembargador do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 

O representante do Ministério Público, no uso de suas 
atribuições legais e com base na representação em anexo, 
vem oferecer denúncia contra Tomás Guilherme Cor
reia, brasileiro, solteiro, Deputado constituinte pelo Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), re
sidente_e domiciliado nesta capital, na Av. Pinheiro Ma
chado n~> 1.025, tendo em vista os· seguintes fatos e funda
mentos: 

Diariamente, das 7 às 8:00 horas, a. "Rádio Eldorado 
do Brasil," localizada nesta capital, leva ao ar o progra
nii:J. ~•Jornal da Manhã", no dia 27 do mês próximo pas
sado, o denunciado, em entrevisa concedida aquela emis
sora de radiodifusão, naquele horário, proferiu palavras 
insultosas contra o Excelentíssimo Senhor Governador 
-do Estado Jorge Teixeira de Oliveira, atribuindo-lhe fal
samente fato que caracterizaria, se verdadeiro fosse, o 
crime de peculato (art. 312, cjc o art. 327, parágrafo pri
meiro do Código Penal), quando afirmou~ referindo-se 
ao último pleito eleitoral de Rondônia, que .. ,, "O Depu
tado do PDS é fruto de uma campanha vinda de cima 
para baixo, comandada por um Governador que exerci
tou todo o tipo de atas corruptos no que diz respeito exa
tamente à_ campanha eleitoral, um governador que usou 
a máquinã ~adminístrativa, um governo qUe aliciou, um 
governador que comprou votos, um governador que fez 
negociatas, utilizando-se do dinheiro público do Estado 
para objetivo eleitorais ... ". (O grifo é do denunciante). O 
fato é inverídico, pois como é público e notório, o di
nheiro público foi gasto em estradas, asfalto, escolas, 
hospitais, saneamento básico e outros graves problemas 
que afetam as necessidades do Estado. 

Assim, tendo em vista o que dispõe o art. 12 e seu pa
rágrafo único da Lei n~" 5.250, de 9-2-67;o denunciado 
está incurso nas penas do art. 20 do diploma legal supra
citado e o representante do Ministério Públiqo requer a 
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citação do mesmo denunciado para ver-se processar, até 
condenação final. 

O denunciante anexa à presente a fita magnética (mo
delo cassete), na qual se encontra gravada toda a entre
vista concedida pelo denunciado. 

O representante do MinistêriQ _Público, para evitar 
qualquer afirmação aleivosa, requer nos termos do pará
grafo terceiro combinado com o parágrafo primeiro do 
art. 58 da Lei nt 5.520/67, seja notificada a râdio Eldora-_ 
do do Brasil para não destruir a gravação do programa 
especificado pelo prazo de 30 dias, a fim de que seja feita 
outra cópia da dita gravação. Entretanto, a cópia anexa, 
é suficiente, por si só, para demonstrar a veracidade do 
fato delituoso, pois a voz do denunciado é inconfundfVel. 

P. Deferimento. __ 
Porto Velho, 13 de junho de 1983.- Dr. Edson Jorge 

Badra, Procurador Geral da Justiça. 
Ao ensejo que se me apresenta, renovo a V. Ex'" pro-

testos de estima e elevado apreço. 
Deputado T omâs Correia 
Líder da Bancada do PMDB. 
Assembléia Constituinte do Estado de Rondônia. 
RG 17/6/83 às 12:00 Horas. 

Sr. Presidente, lemos, para cons_t_ar nos Anais da CaSa, 
este telex para caracterizar c_omõ é conduzida a política 
no vizinho Estado de Rondônia, sob a orientação de um 
governador que não teve o aprovo, não foi ungido com o 
voto popular para exercer a governança do Es_tado. 

~sabida, é notória a influência que S. Ex•, o Sr. Gá.: 
vernador de Rodônia, tem sobre a representação política 
do Governo do Estado de Rondônia e é público e no
tório, também, o uso que foi feito dos- recursos- públicos 
para que sua política tivesse-êxito naquele Estado. 

Assim, nós apresentamos em nosso nome pessoal, 
c-omo correligionário do companheiro de Rondônia, e 
em nome -do nosso Partido, os mais veemeiltes protestos 
contra essas arbitrariedades que esse nosso companheiro 
e, por certo, outros companheiros do PMD_B estão so
frendo naquele novo Estado_da Federação, o Estado de 
RondôriiR. 

Agradeço a V. Ex• a benevolênCia do tempo que me 
concedeu para expor as minhas idéias e meus pensamen
tos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB - PR. Pronuncia o 
-seguinte-diSCiirso: -sem-revis~o-do-orador:) ~--~ir~PfeSf-
dente e Srs. Senadores: 

Enquanto-os funcionários públicos federais lamentam, 
ao assistirem as siias reivindicações chocarem-se contra a 
muralha da insensibilidade governamental, no Paraná os 
funcionários públicos estaduais festejam, hoje, as con
quistas ontem anunciadas pelo Governador Josê: Richa. 

Cumprindo compromissos do programa partidârio, 
enfatizados durante a campanha eleitoral, o Governador 
José Richa anunciou, ontem, a concessão do 139 salârio 
para o funcionalismo público do Paraná. Ao mesmo 
tempo, anunciou o reajuste semestral, além do Que, con~ 
feriu ao funcionalismo público do Estado um aumento 
de mais 35%, além daquele já concedido há alguns meses, 
de 38%, perfazendo 91% de aumento. 

Especialmente os professores, que ontem no Palácio 
Iguaçu compareceram para receber a notícia, comemo
raram com muita euforia eSse-rato auspicioso, porqUe 
nos últimos anos, durante 3 vezes deflagraram um movi
mento grevista na tentativa de serem ouvidos pelo Go
verno do PDS. 

Este fato que registramos inostra que, quando se go
verna com competência e com espírito de justiça, mesmo 
em tempo de crise, é possível deixar de sacrificar traba
lhadores, concedendo a eles o que lhes ê devido. 

Ao tempo em que nos solidarizamos com os fun.cio~ 
nários públicos federais que, em Brasilia, sequer são re
cebidos pelas autoridades federais registramos, esperan~ 
do que talvez possa ser um exemplo ao Governo Federal, 
esse fato ocorrido no Paranâ. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção li) 

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex'" me permite uri:t aparte? 

O SR. ÁLVARO DIAS- Com prazer nobre Se_n_ador 
Carlos Alberto. 

o:sr:. _Carlos Alberto- Na verdade, Senador Álvaro 
- Di-;S;-afla1fsando o pronunciamento 'de V. Ex' póSSo s'en:. 

tir que o Estado do Paraná, é um Estado privilegiado. V. 
El\' fala que quando se administra_ com competêricia- Se 
tem condições para ateiider as reivindicações dos traba
lhadore-S; muito eSpecialmente dos funcionários públi
co·s, dos professores que, na verdade, hoje estão enalte
cendo a figura do Governador José Richa, nosso el\
companheiro de Senado, e V._ Ex'" o coloca como admi
nistrador competente. Na verdade, eu tenho que lamen
tar a posição de V. Ex• porque, a priori, V. Ex• coloca to
dos os demais governadores, inclusive, do PMDB, do 
PDT, que são também governadores de Oposição, no 

-qUadro, ou aqueles que_estão no PDS, de incompetentes, 
porque o Senador Franco Montoro, que hoje governa 
São Paulo, não teve condições de dar esse aumento; o 
Governador Tancredo Neves também mexeu nas fi
nB.nças do Estado com o Secretário da FazeOda qUe fez o 

- POssível e o imposSível e não teve condições de "atender. 
O Go-vernador LeoneCBrizola, do PDT, foi inciusive 
para a televisão fazer apelos, dizendo que não ia demitir 
ninguém, e que-só pOderia dar 70% de aumento aos seus 
funcio"nários. Na verdade, o Governador José Richa, do 

-Estado do Paraná, ê um homem competente. Eu lamento 
ql!e os demais governadores da Oposição estejain no 
quadro dos incompetentes. 

O SR. ÁLVARO DIAS- Eu quero dizer ao nobre 
Senador Carlos Alberto- que, realmente, o Paraná pode 
se considerar _y_m Estado privilegiado, no momento polf
tico vivido pelo País, porque o meu Estado mudou. 

O Paranã elegeu um governador que abandonou_ o_ esR 
tilo autoritáriO ãté_ então adotado nos últimos trinta 
anos, elegeu um governador que democratizou a sua ad
m.inl.Sffãção, convo_cando a popUlação para participar 
das decisões; e até mesmo no momento de atender reivin
dica-Ções antigas dos funcionários- públicos do Paraná, 
-ele não decidiu só, na solidão do Palácio: ele co_nyocou 
.os seus funcionários para, com ele, decidir; convocou os 
funcionãrios para, discutindo a situaçãõ- económica dO 
Estado, encontrar os caminhso para fazer justiça-. E eu 
quero repelir a segunda parte da sua intervenção. 

~O Sr. Cados_ Alb~rt_o_.:-:-_ E_ntão, é um recado 4_irigido 
aos outros -~overnadores_? 

O SR. ÃLV ARO õiÃS--Ao considerar o Governa-
-- _dQr José Richa de competente, não lancei, sobre quem 

quer que seja, a palavra imco~petente. Não disse espe
cialmente que governadores da Oposição -são incompe
tentes, porque não fizeram o mesmo ainda. Nós sabemos 
que farão, e que providências jâ foram- adOtadas e- COnti
nuarão sendo adofadas no atendimentO do programa do 
nosso Partido, o PMDB. 

A menos que o nobre Senador Carlos Alberto possa 
me esclarecer, não tenho conhecimento de que em São 
Paulo ou em Minas Gerais os funcionários públicos esta
duais estejam ~m greve, ou mesmo em qualquer outro 
EstadO dirigido por t.im governante da Oposição estejam 
os fun_cionários públicos em greve. Eu sei que em greve 
estão os funcionários públicos federais, desprezados pelo 
Governo deste País que se nega a discutir com eles so
luções, diante das reivindicações que estão apresentan
do. 

Feito o iegistro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, gosta
ria de abordar outro tema que nos aflige, de perto, no 
Paraná. 

Há poucos dias, des~a tribuna, apresentamos uln reli
to dos prejuízos cauSados pelas enchentes no nosso Esta
do. Depois daquele relato, os prejuízos se avolumaram 
assustadoramente. Hoje temos outros números, e junta
mente com o Gõvernador José Richa, mais uma vez 
acompanhados de segmentos da sociedade paranaense, 
apresentamos documento aos Ministros da Agricultura e 
da Fazenda, com reivindicações para assegurar a econo
mia do Paraná. 
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O prejuízo -da- agricultura do nosso Estado ultrapassa 
a cifra dos 97 ºilhões de cruzeiros, acres.centando-se pre
juízos em relação à destruição de pontes, bueiros, gale
rias e estradas, prejuízos õrÇa"dos, hoje, em cerca de 20 
bilhões de cru:z;eiros. E preciso destacar também que o 
Governo do Estado aplicou recursos em alimentação, 
m~dicamentos_~ agasalhos da ordem de 40 bilhões de 
cruzeiros, no atendimento dos flagelados, além de 
auxUio _em aliffikntos e agasalhos fornecidos pela comu
nidade através da PROVOPAR, da PROMOPAR e das 
prefeituras, em campanhas realizadas junto à população. 

As reivindicações fundamentais, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, estãO neste documento, que pedimos seja re- _ 
gistrado nos Anais do Senado. 

Consideramos de fundamental importância o atendi
mento dessas reivindicações, porque se o Paraná perde 
10% de sua proaução, esta perda significa um montante 
de 5% para o País. 

Se o Governo deseja realmente encontrar meios para 
equilibrar o bala_nço de_pagamentos, ou alcançar o supe
rávit pregado d~ 6 milhões de dólares, ·deve oferecer con
dições para que os Estados Produtores possam recuperar 
a sua economi_a na área agrícola. 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ÁLV ~RO DIAS - Com satisfação. 

O Sr. Giibriel Hermes - Nobre Senador, estamos 
acompanhando com profunda tristeza a calamidade que 
vem atingindo o rico Estado do Paraná e também com 
profunda tristeza o_ impacto que cai sobre o Governador 
José Richa. Quando n.o:s_so colega de Comissão, fizemos 
com S. Ex• a_ melhor amizade, conhecemos e sabemos ser 
um patriota, cheio de amor: ao País e ao seu Estado. 
Acredito que o apelo de V. Ex•ê necessário, e pela Maio
ria que represento nesta hora~ quero registrar nosso dese
jo de que o Governo - que jã está procurando atender, 
dentro do poss~vel, ao Paraná e a outras regiões do Sul 
atingidas por esse estado de calamidade pública - dê 
atenção ao Paraná, uma riqueza no setor agrícola, um 
celeiro de homens altamente qualificados, muitos deles 
se-dTfíiínâO Para a Amazônia, principalmente para Ron
dônia, e ali formando outros Paranás para a felicidade e 
progresso do nosso País. Fique certo V. Ex~ de que nosso 
desejo é que sejam atendidos, dentro das dificuldades, 
mas que se encõntrem meios para levar ao operoso povo 
do Paraná os recursos de que ele necessita nesta hora. O 
apelo de V. Ex• tem o nosso apoio. 

O SR. ÁLVARO DIAS- Muito obrigado, nobre Se
nador Gabriel Hermes que, em nome da Liderança do 
Partido majoritáriO, Ofei'ece esse depoimento necessário, 
nesta hora difidl do PÚanã. Esperamos que as palavras 
ciiV. EX• sejain tambémllin instrumento para se-nsibili
zar, principalmente, os Ministros Ernane Galvêas e 
Amaury Stábile, diante dessa situação aflitiva do nosso 
Estado. 

O Sr. Gabriel Herlnes- Permite-me, V. Ex•, nova
mente. 

O SR. ÁLVARO DIAS -Pois não. 

O Sr. Gãbriel_ H~rmes- Acho que V. Ex• deveria en~ 
caminhar esse ·apelo, também, ao Ministro Andreazza, 
do Interior. g possível que sejam concedidas verbas e S. 
Ex'" tem mais rapidez, pelo que tenho conhecimento, 
para esses atendimentos. V. Ex• faça chegar esse apelo ao 
Ministro Máriõ Andreazza, porque o Paraná precisa e 
merece. Seu governo, que vem agindo com prudência e 
entus"iãsmo, qlúmdo é atingido por essa calamidade, pre
cisa ser ajudado. 

O SR. ÁLV,ARO DIAS- Muito obrigado, nobre Se-
nador. · 

Recebemos, hoje, dos-Ministros da Fazenda e Agricul
tura a promessa de que esse documento, que pedimos 
seja registrado nos Anais do Senado, será devidamente 
analisado por homens de todos os setores do Governo, 



2606 Quarta-feira 22 ~---- DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

inclusive pelo Ministro Andreazza para que recursos se
jam encaminhados ao Para:nã. -

Sei que o Paranã sempre foi visto pelo Governo da 
União como_ um verdadeiro eldorado, como um Estado 
privilegiado, no entanto, lâ também hoje, a miséTiã nos 
entristece, especialmente na região cafeeiro. Lã existem 
trabalhadares, bóia-s-frias, cerca de 450 mil deles, 
ameaçando até mesmo saquear o comércio, pois effi 
função das chuvas insistentes, sem trabalhar não ga
nham e é claro, sem ganhar não podem sustentar suas 
famílias. 

Se o Nordeste tem merecido um tratamento especial 
do Governo, é hora também de o Paranâ, que tem sido, 
nos últimos anos, verdadeiro órfão da União, merecer 
este tratamento, porque o momento no Paranâ também 
é de tragédia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR.ÁL
VARO DIAS EM SEU DISCURSO: 

AGRICULTURA PARANAENSE 

O ano de 1983 vem se constit~indo num dos mais chu
vosos dos últimos tempoS. Nos cincos primeiros meses 
de 1983, houve chuvas em praticamente 50% dos dias, 
tendo este percentual variado de acordo com as djyersas 
regiões do estado, conforme Tabela I. 

O volume de chuvas para o periodo foi _significatiVa
mente superior àquele considerado normal, ~orno é o 
caso de Francisco Beltrão, cãm Ce~ca· de 800 milímetros, 
Pato Branco, Cascãvel e; qu~fãQu~va, cciin 70Q 1!1-_il-mili
metros que foram as regiõeS- -maiS intensamente atingi~ 

das. 

Estas precipitações elevadas estão repercutindo nega
tivamente na Agropecuária Paranaense, haja vista que o 
andamento normal das prâticas agricolas, foi prejudica
do, bem como a colheita das culturas de verão e ~o ca_!'é· 

A Situação, por outro lado, ag_ravou-se pelo impedi
mento do transporte de animais vivos, leite e cereais da 
propriedade ao primeiro posto de_c;om_ercializaç_ão':_ 

A força de trabalho rural volante (Bóia-Fria), igual
mente vem encontrando dificu1~ades d~ sobrevivên5=ia, 
dado que no perfodo considerado não ãuferiu ren-dimen
tos de qualquer espécie. 

Houve quedas de diversas pontes, entupimentos de 
bueiros, queda de barreiras, etc., estão tornando pratica
mente intmnsitâveis a maioria: das estradas municipais e 
parte das rodovia~ intermunicipais as qua1S neCi,:SSitB.fn. 
de recuperação imediata, confo-rme Tabela II. 

Diailte do quadro crítico com que se _depara a agricut
, tura do Estado, propomos a implementação das medidas 
que seguem em carâter de urgência. 

I- Agricultor com Financiamento Bancário 

l.- Sustar de imediato o vencimento das dívidas de 
custeio e investimento (produtores e cooperativas) 
prorrogando-os em prazos compatíveis com o eStudo de 
caso a caso (mínimo três anos), além de congelar os juros 
incidentes sobre os referidos financiamentos, na época 
da prorrogação, alterando para tanto o item B da Carta 
Circular n9 776 de 25-5-83, do BACEN. 

2. Cobertura integral do PROAGRQ _(100%) nas 
culturas atingidas pelas intempéries na safra de verão 
82/83. 

3. Que seja estendido ao Paraná, para a safra de ve
rão, benefício similar ao concedido para o Nord_este nas 
áreas atingidas pelas secas, (Resolução 827), ou seja, a 
manutenção dos encargos do crédito rural nos níveis que 
vigoravam antes das últimas deliberações do CMN. 

4. Permitir que as operações de Crêdito de Custeio 
para as culturas de inverno contratadas após lO de ju
nho, sejam realizadas à mesma taxa de juros vigente an
teriormente à Resolução 827 do BACEN. Caso esta pro
vidência não seja tomada, estará se praticando uma dis
criminação injusta, penalizando os agricultores com taxa 
diferenciada para~a mesma cUltura no mesmo exercfcio" 
agrícola. 

II - Pequenos Agricultores nio beneficiários do Crédi
to Rural. 

c--Vlã:bifizaç'áo de ajUda firiãil.Ceira-·dos re·cui'sos ·au
feridO;$ _])elo DecretÓ-lei_ n9 2.030, à Companhia Agrope
cuária de Fomento Econômico do Paranâ, v"inci.Ilada a 
Secrf:tariâ~~a Agricufiura, Vis~itdo a distribuição de_ se
m~l.l-tes e fertilizantes aos mini e pequenos Produtores. se
veramente áttngidos pelas chuvas e sem condições de 
coni.Pra com reCursos próprios. 

2. Concessão de _recursos financeiros aos produtores 
com -perdas totais que não tiveram acesso ao crédito, 
mas. que hoje não tem as mínimas CondiçõeS sequer para 
manuntenção familiar. 

III - Outros Casos 

1. Retenção por parte da CFP, do milho produzido 
nO Estado e-armàzellaôo'sob a-fOrma d·e AGF, objeti
vando garantir a atividade criatórla (AVíCola, ·suinícOla e 
leiteíi-a); Viabilizando sua distribuição através de Coope
rativas efou Associações de Criadores. 

"2---= .Viabilização da _Carta Circular n9 761, do Banco 
Central, de 26-l-83, como forma de possibilitar as Coo
perativas maior suporte aos Produtores, mudando a re
dação dos itens (H) e (J) das condições a serem satisfeitas 
para assistêncía fiiJ.anceirá às CooperativaS, a fim de que 
as mesma_s possam contratar imediatamente as ope
r_ações~ 
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As sugestões propostas são as seguintes: 

Letni. •'H"- Que os Bancos possam liberar os finan
ciamentos como anteCipação de receitas futuras, median
te garailtia hipotecária ou avaL 

Letra "J"-Que as perdas das Cooperativas sejam 
rateadas junto ai:f-quadro social, porêm registradas no 
ativo cirét.dante, como direito realizável, devendo a sua 
realização ocorrer quando da apuração de sobras nos 
exercícios subseqUentes. 

Ainda comO fundamental à viabilização do programa 
as cooperativas propõem: 

a. a rieceSsária inclusão do Banco do Brasil, como 
maiOr ageilte financeiro voltado à agricultura, hoje parti
cip.ante do grupO de trabalho, porêm dispensado e não 
atuanta nesta linha de crêdito. Sem a efetiva participação 
do Banco do Brasil SfA, entendem as Cooperativas que 
a operacionalização da 761 se frustrará, por falta de total 
senSibilidade dos agentes financeiros comerciais e mes
mo oficiais face à prazo vigente para a satisfação desta 
_exigibilidade prorrogado__até 3 de setembro. 

b. A_pereriização da 761, como forma compensatória 
das limitações impostas às cooperativas como a Carta 
Circular- _n9 666, de 28-12-81, ·restritiva ao financiamento 
da_ integraliza9ão c;fe quotas-partes do quadro associati
vo~ até então forte instrumento a caPitalização das coo
perativas, mediante cumprimento trimestral desta exigí
bilid3.de pelos agentes financeiros perante o BACEN. 

c. Que os juros da 761 sejam mantidos ao nível de 
60% viabilizando uma rápida recuperação do passivo das 
cooperativas, que em sua maioria congregam uma qua

-dro ass9da~vo de pequenos e médios ~rod~tores, tão 
duranlCnte atingidos peia violência das chuvas e enchCn: 
tes com perda-S muitos, de várias safras e, finalmente, por 

- um processo de deScap[tallzaçãO da agricultura que se fa
rã sentir de forma imprevisível nas futuras safras. 

3. alocação imediata de recursos, com taxas de juros 
subsidiadas, para restauração dos solos agrícolas pro
fundamente erodidos pelas pesadas e excessivas chuvas. 

4. Tendo-se_em vista o inicio do plantio de feijão das 
águas a partir de J9 de julho, solicitamos a Urgerite fi
xação do V .B.c:- e pfeço mínfmo da referida cultura. 

A imediata determinação no atendimento dos itens 
aqui relacionados é fundamental para o restabelecimen
to da economia agropecuâria paranaense. Caso con
trário tememos petas conseqüências danosas que sofrerá 
a população brasileira, com a conseqüente falta de ali
mentos que certamente ocorrerá pela total incapacidade 
de recup-eração_ da nossa economia agrícola. 

Secretaria de Estado da Agricultura 
Organização das Cooperativas do Paraná 
Comissão de Agricultura da Assembléia Legislativa 
Federação da Ágricultura do Paranâ 
FeO.eração dos Trabalhadores na Agricultura do Para-

ná · 

AssociaÇão Paranae-nse de Produtores de Sementes 
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná 
.sociedade Paranaense de Medicina Veterinária 
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TASELI~ I - QUADRO DE PRECIPITAÇÕES RO ESTADO DO PARANÁ 

~ 
PRECIPITAÇÃO - JAN - MA : - 83 mm PRECIPITAÇÃO - MAIO --83 mm 

PRECI!'IV.Ç,\C 
Jr•:;w -

~OR}!,\L I A1!! 
I II DIAS III IV I: - I_ DE III - IV NO M.CS I 1.3/0oj 

NORMAL (1) OCORRIDA(~) CHWAS NORMAL(!) OCORRIDA (I) (Z) 

-· -
n .. t..UCISCO BELTRÃO I 750 3. 925 LSBS 83i_a 660 59 10.0 a 17.5 609 509 3 484 

200 ~~~~:··~;·~~= 
FATO BRANCO 750 .a 950 1.514 76+ a 5?4 59 100 a 125 563 465 a 440 200 

CASCA~EL 675 a 875 1.419 74~ a 544 60 100 a 125 48"6 386 a -361 200 

CUA~..APUAVA 725 a 850 1.419 69~ a 569 86 100 a 125 482 382 a 357 150 

!lfAitlO~.'\ 650 a 750 1.418 76:1 a 668 59 100- a- 125 432 332 a 307 150 

C.'\1-fPO MOURÃO 625 a 750 1.189 56~ a 439 68 100 a lZS 311 211 a 186 150 

WI,~IO DA VITÓRIA 650 a 750 1.177 527 a 427 70 100 a 125 432 332. a 307 150 

I 
I'ARA~~,'\GUÁ 1100 a 1200 1.126 25 .a(74) ttt até 125 341 216 100 

CORNf:LIO PROCOPIO 575 a 700 1.114 539 a f,J.4 63 50 a 73 3_34 i'"' a 259 
75 

U:-!UARA.\1A 625 a 725 1.093 4fS a 368 57 100 a 125 353 263 a 238 125 

HJ\!i.!N(:Á 675 a 800 1.081 4C6 a 231 64 100 a 1::!5 240 120 a 113 125 

?O~TA GROSSA 600 ·a 700 1.070 4i0 a. 370 74 75 a lCO 3% 32:!. .:r. 296 125 

CURI!IBA 550 a 725 1.018 4(8 a 293 84 75 a 100 394 319 a 294 125 

P.\Rs\N.lVA! 625 a 700 993 3i 3 a 298 62 100 a 125 217 117 a 97 125 

LO:>:"DR:::NA 675 a 750 959 2f 4 a 209 76 iS a 100 321 246 a 221 tCO 

JACAREZINHO 650 a 800 I 733 _j E 3 :?.(67) 59 50 • 75 2:07 197 a 172 75 . -· -. 

Fo!lt<!.: (1) Ca:::tas -_Climáticas do IAPAR - l97e 

(2) Est.:1;ÕeS Agr.O!lleterco1ôsl.cas do- Paraná 

. TABELA II 
SINOPSE DOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS.NO ESTADO DO PARANÃ 

I. Municípiosatingidos ·····················~········~----·-~·-·-··~·~·-·,.·-···--·-······ --,---
2. Mortos .......... ~-. .. ~ ..•....•.. , ... ~ .... ,_ •.. , ._, -~..,- --·. ~ .•. _._ .• _ .• ~-· '""' "'''- ._., •• --. ~ 
3. Feridos .•......... ,_, .. < ----~---,- ••••• --·-·--· ·-· ••••••• -·- ._ .. _..,.._._, •• • • • ..,_.-. ·., -· ·: ·-· • • ·- ••• ·-

4. Desabrigados ·····················~---··················-~.·-··········-~.., .... .,-._•«••········· 
5. Casas destruídas .................. ~ .... -.. -.....•.•...........• A.-~----. •.•••.. _ ........ _.~ 
6. CasasQ:anificadas ..... -.......... -..A·~---.-~··········-~-·-·····~-~---· .. ~--~-·-·······-~··« __ 
7. Interrupções no abastecimento de água Uá rec-uperado) ...•...... " .-..... _ .•......•....•.. ~ 

190 
- l7 

21! 
25,00Q 

)81 
2.663 
~L 

8. Danos na Agricultura 
cate·········-····-.-·~-----~----.-~---· 275.000 sC ······,···.---~--;~.-~·~ ... ~··--C.r~ 9,0 _bilhj)es_ 
Feijão da seca .................... -~ 22.000 t . _ ... -.. ~ --~-. -~ ,_ !""~ ._. ~ .... ~· • C~_S _ 3,3 bilhões 
Soja .............. _ ..... ~.-~A~~~·- 160.0QO t ···~·· .. ··.··-·-·-·-·-··:·_·_ ......... C~S 12;5- bilhões 
Girassol .......• _~,...:..,____,_,_,__,,. _ __,___ 17.000 t ....... ···---~ ···--·-------·····--··CrS l,l bilhão 
Milho --·····-·-···"'"'e-·-··-·-·-·T 350.000 I ....• , ... , ... , ... , ..•.•.. , •. _Cr$ _1?,0. bilhões 
Batatadaseca ..• ~- ........... ~~··· 34.000 t ..... -~ ...... :: ............ _ .. 0;$ _4,0 bilhões 

l:ZS,S 

:i.:! ,5 

... r .. s 
17ó.ü 

L:i,l 

9?,2 

99 

ns-;o-
'?i. 2 

2IS, 3 

14S,6 

1CS,2 

183,0 

207 ,e. 
199 

~==··- --:-<: 

Algodão .. : ...... ~.·-· ..• ,._.~._ ... ""~----· ~54.000 t ._._, .. _ .. _. ....... , ~-............. Ç_rS 23,Ó. bilhões 
FeijãodaSáguas ····-·-···--=-~--=-"""··~ 2:38.000 ~ .•.. -,.-._.;·:~···.···.-~--·--_:·~--·_.:,Cr~ 21,9 biÍhõeS--

--Batatadaságuas .... _ ......... -.• _... 110.000 t ............. _ ......... _ .... ,~,_Cr$ 5,0 -bilhões 
Arroz .......• .-._ .. : •..• ~--~······ 17_.000 t ........ : ... -.-: ... ~·-·---~---·~·-CrS 1,3 _bilhão_ 
Total............................. 1.119.00 t ............................. CrS 97,7- bilhões 

9. Danos na malha viária dos Municípios 
Natureza Quantidade 

Pontes de concreto -~ ........ _ ..... ~ .• ~ ••• 
Pontes mistas ...... _ .. ~-·-· ...... _ .... _ ••. _._,__ 
Pontes de madeira ........ -............ . 
Bueiros .....................•••.•..... 
Galerias ... _._, •... .-.:.~--~.:.-., • .;. ____ , ....... 
Estradas ........ -._, ......•.... ~ •....•.. 

Custo de Recuperação - Cr$ 6.032.222.265,00 

Metros 
47496 

5577.1!3 
1.21;31!.690 

-'.-J0.581 
. .18180 

-4.95!.222 

Observação: Com o cessar das chuvas estão sendo procedidas novas avaliações e os primeiros indicativos são de 
que os custos podem chegar a 20 bilhões. 
10. Danos em rodovias estaduais e- federais delegadas 

Quedas de barreiras, recalque nos acostamentos, 
Destruição e danos na pista ............................................... Cr$ 1.5_72.500~000,00 

Trechos em execução ...... · ........ -........... , .... ~· _, •.................. Cr$ 780.00Q.OOO,OO 
SOMA ....... •o• -·... • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • ••• _,.Cr$ 2.3>2.500.000,00 

11. Recursos empregados pelo Estado eÍn alimentação; 
medicamentos e agasalhos .............. -•.............. -.. -.-..... ······-~-Cr$ 40 bifuões. 
Observação: Não estão computados auxíHos em alimentos e agasalhos forn_ecidos pela PROVO PAR, PRO

MOPAR, PREFEITURAS e Campanhas realizadas na comunidade. 
Fonte: Coordenação Estadual da Defesa Civil -- CEDEC/PR 
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CO~IPAI\ATIVO '!i\:\A DE JUROS 

~RANDIJ 40 

j\T'..IAL 

l. sst da ORTN + 3\ 109,65,-

2, ORTN + 3\ 128,50\ 

l. 40', a 109,65 = 43,86-

2. 60\ " 128 ,50 = 77 ·fi~· 120' 

Ml!DIO 60 

l. bO'i. ;cl09 ,65 = 65,79 I. 60t a 60.) = 36,0 

'·• ·lO'!. :.. 123,50 >:::_2-1,40 II. 40~ n 12!3, i = _53 i\ 

117,19 )I) 89 J4 

PEQUENJ 9U 

l. clii'L " lU9 ,65 = 9g,M I. 90<J~ a (,0 '(' = 54 ,o 
2. lOt " 128. so = 12. ,85 II. J.Ot a 13.3,: = :n,:i 

111,53 11 67,3 65\ 

A TUA!. 
l, __ To...x.a _su'JsidinJa BSt do. O.R.T-.N. (125~St) acrês~imo de+ 3" 

2. T<.~ .. :-:n co:nplt::!i'.Cntar lOOt da Ü.R.T •. N. (125,5 9~) cicrÕ~éimo de·· 3t 

l-ST::IGOR 
acréscimo da + 5 ·, I. '1'<'--..:<.t S'.;'Jsir.lüil::t 70~ do l_;·~L)Gt(SOt) '\ -,, y\V;\. 

O Sr. Carlos Alberto --Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação de Liderança. 

O SR. PRFSIDENTE (Almir Pinto)- Como não hã 
mais nenhum orador inscrito, V. Ex• poderá falar como 
orador comum. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS - RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ---Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Não fora a colocação feita pelo Senador Álvaro Dias, 
fazendo um paralelo entre o aumento concedido pelo 
Governo do Estado do Paraná, a atuação do Governo 
do Estado do Paraná, o aumento câncedido pelo Gover
no Federal e, tambêm, a posição do Governo Fed~al 
diante do quadro que se: apresenta nesta Nacão, eu aqui 
não ocuparia este espaço, nem este tempo para fazer al
gumas colocações. Eu concordo com o Senador Álvaro 
Dias e até participo, gosfaria de participar, cõm.o Sena
dor, da luta do companheiro, do representante do Para
ná, pelas causas do Paraná, que aqui trouxe para o Ple
nário do Senado Federal as questões que hoje estão, na 
verdade, tocando ao Governo no que diz respeito ao seu 
empobrecimento, no presente momento, dado à crise pOr 
que passa o Estado do Paraná. Mas, a verdade é que o 
Senador Alvaro Dias fez um paralelo elltre O aumCnfi.)-
do funcionalismo público do Estado do Paraná, e o fun
cionalismo público federal, mostrando competência, 
diálogo do governador. Sei que o governador é um ho
mem do povo, foi eleito pelo povo, um homem afeito ao 
diálogo aberto, mas nós não poderemos jamais fazer este 

· tipo de colocação, pondo em xeque e fazendo um parale
lo entre o Governo do Estado do P'traná e o Governo 
Federal, porque se a linha programática traçada pelo 
Governo do Paraná, como disse o Senador Álvaro Dias, 
é a de dialogar e atender às reivindicações da classe dos 
trabalhadores, dos funcionários públicos é preciso que se 
diga, também, que esta linha programática não é urila li-

nha traçada pela Oposição. Se, de um lado, o Governa
dor do Paraná teve condições d.e atender com 91% de au
mento aos funcionários públicos do Estado do Paraná, 
nós não podemos, jamais, deixar de, tambêm, falar que o 
Governo do Estado de São Paulo, que é, também, um 
Governo de Oposição, não atendeu. E não atendeu, por 
quê? Não atendeu, porque não tem condições de aten
der. O Governo de Minas Gerais, que é, também, da 
Oposição, do _PMDB, não_ acolheu essa reivindicação, 
atendendo na verdade, somente ao que tinha condições 
de atender.- O Governo do Estado do Rio de Janeiro 
atendeu aos funcionários públicõs com70% de aumento. 
E, por que somente com 70% de aumento? Se o Governa
dor Leonel de Moura Brizo[a, do Rio de Janeiro, que 
pertence ao PDT, tivesSe cOndições de atender com 
100%, atenderia? Atenderia, tenho absoluta certeza. Se o 
Governo Federal tivesse condições de atender aos fun
cionáiios públicos com um aumento de 100%, se tivesse 

- - condições atenderia? Claro que atenderia. Mas a verdade 
deve ser mostrada e é preciso que se diga à Nação que 
nós estamos vivendo momentos de crise. 

O Sr. Alfredo Campos- V. Ex• me permite um apar
te? 

O SR. CARLOS ALBERTO -Nós estamo·s passan
do por dificuldades, estamos vivendo momentos difíceis 
e dramâticos e é preciso que se Coloque nos tabuleiros 
das discussões, tambêm com competência,- a sifuaÇão 
pela qual atravessa esta Nação. 

Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Alfredo Campos- Senador Carlos Albertó, es
cuto V. Ex•, com a maior atenção porque hã 15 anos 
faÇo parte efetiva do Movimento do Servidor Públ_ico do 
meu Estado, Minas Gerais~ e d_o Brasil. E, em aqui che
gando, propus-me inicialmente, a desmistificar uma si
tuação e começo hoje, porque V. Ex• dá-me esta oportu
nidade. O que nós precisamoa com relação ao funciona-

\ '.,,. . . ,I~,. 

lismo público, é dizer a essa classe e a todas as outras 
classes assalariadas do País, a verdade. O Governo ao 
dar 40% de aumento em abril e 30% em outubro, e quan
do digo o Governo, refiro-me ao Governo Federal ou: 
aos governos estaduais, pouco importando os partidos. 
O GOverno_ diz que está concedendo 82%, quando íSt~ 
constitui uma ve-rdade que nós precisamos denunciar". 6 
Governo quando fala que concede 82% ao funcionalismo 
público, ele está dando nada mais nada menos do que 
61%. Afinal de contas, o aumento é anual. Se computar
mos cte_ahril a setembro, um aumento de 40%, levando
se em consideração que o funcionalismo público já iíflha 
100%, para facilitar a conta, nós teremos 140%. Em ou
tubro o Governo dá 140% mais 30%, então seriam 182%. 
Se somarmos tudo e dividirmos por 12, porque-temos 12 
meses no ano, só teremos um aumento de 61%. Então, 
naquela história de que 40% mais 30% não são 70% e sim 
82% é uma inverdade que o funcionário público aqui, 
hoje, pela minha voz, denuncia porque na verdade são 
61% que o Governo Federal concedeu, que os governos 
estaduais estão concedendo, independentemente de par
tidos, independentemente de localização territorial. O 
Governado_r José Richa do Paraná, no dizer de S. E:r<.• o 
Senador Álvaro Dias, deu 38% e agora mais 35%. O Go
vernador José Richa deu mais do que todos os governa
dores deram e mais do que o Governo Federal. Nós ain
da até achamos pouco, mas o esforço de S. Ex• o Gover
nador do Paraná é muito grande, no sentido em que ele 
dá ao funcionalismo públíco o décimo terceito salário. 
Quero conclamar os Senadores do Brasil inteiro, os De
putados, para que não mintamos mais, para que todos os_ ~ 

Gõvernos não mintam mais para o servidor público. A 
verdade precisa ser dita. Não é querendo modificar a 
matemãtiça e a 3fitfuética que aprendemos nas escolas 
que vamos encher a barriga e a panela vazia do funcio
nário público que tambêm é trabalhador. Faço este ape
lo aos meus colegas dos Partidos da Oposição e do Parti
do do Governe:, para que possamos argumentar com o 
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funcionário público que a crise ê grande, que precisamos 
poupar, que pr~isamos do sacrificio de todas a:!ji _ _classes 
sociais. Mas querer sacrificar a classe social que hoje 
acredito ê a mais sacrificada deste País, que é a do servi~ 
dor público com inverdades, com mentiras de tecnocra
tas, isso eu não posso concordar. O meu Partido e o de 
V. Ex~. como de resto V. Ex', também, não podem con
cordar. Era o que tinha a dizer. 

O SR.. CARLOS ALBERTO -Nobre Senador, em 
parte concordo corn V. Ex', porque o funcionalismo 
quando recebe o segundo aumento, já eStã com o~ seu sa
lário defasado. Eu entendo. Agora, gostaria de deixar 
traçado aqui que estou apenas colocando no tabuleiro 
das discussões o termo competência, que foi uSado pelo 
Senador Álvaro Dias. S._ Ex! fez, no seu discurso, um 
comparativo ... 

O Sr. Álvaro Dias- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - ... e colocou em xeque 
todos os outros governadores. 

Aqui, eu defendo, não somente os governadores do 
PDS, o Governo Federal, mas acho que o Senado_r_Ãlva
ro Dias foi infeliz: Foi muito infeliz ao colocar o Gover
nador José Richa, como governador competente, por 
quê? Porque está atendendo os 91_%. 

O Sr. Álvaro Dias - A competência do governador 
Richa não excfui a competência dos demais. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Concordo que seja 
um governador competente. Agora, competente tão so
mente pelos 91%? E os demais são incompetentes? e esta 
a questão. 

O Sr. Álvaro Dias- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Com muito prazer. 

O Sr. Álvaro Dias - Primeiramente, eu gostaria de re
petir: a competência do Governador Richa _não significa 
a incompetência dos demais. Isso eu não autorizo V. Ex• 
a colocar em minha boca. 

O SR. CARLOS ALBERTO- V. Ex• colocou de tal 
forma que, aqui eu tinha que assomar à tribuna para de
fender o Governo Federal e os governadores do PDS. 
Não sei se o Senador Fábio Lucena, que estâ pegando o 
microfone para um aparte, vai defender o Governador 
Gilberto Mestrinho. 

O Sr. Fábio Lucena - Ainda não pedi o aparte. 

O Sr. Álvaro Dias-- Nobre Senador, se V. Ex• me 
permite, eu gostã.ria de dizer o que pretendo neste aparte 
que me foi concedido. V. Ex• fala em crise, como se o Pa
raná não estivesse em crise. Talvez. hoje, no Pafs, não 
haja Estado vivendo crise tão aguda, como aquela vivida 
pelo Paraná. Ocorre que o Governador do Paraná e o 
nosso Partido, entendem que o funcionário público ou o 
trabalhador não pode pagar sozinho todos os ónus da 
crise que por ele não foi gerada, crise que pode ter sido 
aguçada no Paraná, agorã., pelas intempérias, mas crise 
que ê filha de um tempo de muita incompetência e deso
nestidade; crise que é, sobretudo, resultado de uma tecM 
nocracia autoritária, incompetente e desonesta, que le
vou este País à situação em que se encontra. E, se o goM 
vernador do Paraná oferece ao ~eu funcionalismo o 139 

salário, reivindicação antiga da classe, e a semestralidaM 
de, negada atê hoje pelo Governo Fed_eral, não o faz com 
recursos que devem ser dirigidos para atender o Estado 
num momento de crise; o faz sim com recursos oriundos 
de uma política de austeridade e de moralização da 
função pública; o faz com recursos que sobram agora em 
função da economia que é feita, sobretudo colocando 
para correr os corruptos que habitavam o Governo do 
Paraná. E no Paraná, nobre Senador Carlos Alberto, hã 
uma CPI, que acaba de ser instalada na Assembléia Le
gislativa, para mostrar que realménte as denúncias da 
Oposição, durante os últimos anos, não eram falsas de-
núncias, mas espelhavam a realidade de um Estado asso-
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lado pela corrupção. Por isso nobre Senador Cad.os Al
berto, é possível sim fazer justiça e atender reivindi
cações legítimas de funcionários públicos, quando se imM 
planta a moralidade administrativa, como vem ocorren
do no Paraná. 

·O SR~ PRESIDENTE- (Álmir Pinto. Fazendo soar a 
çampainha.) - Nobre Senador Carlos Alberto, com a 
competência do Regimento, anuncio a V. Ex• g_ue dois 
minutos faltam para o término de seu tempo. 

O SR_. Ç4.R~OS ALBE~TO - E veja que eu vou fi
-car privado, Sr. Presidenie._-eu, como Senador, vou ficar 
privado de um aparte de um companheiro como o Fábio 
Lucena, que, tenho certeza, gostaria de participar dessa 
discussão. 

O SJi. PRESIDENTE (Almir Pinto)__: Lamento p;o
fundamente, porque temos Sessão conjunta convocada 
para às 18 horas e 3_0 minu_tos. Faltam apenas dois miriü
tos, que é o suficiente para V, Ex• encerrar o seu discur
so. 

O SR~-CARLOS ALBERTO - Eu tenho que lamen
tar, exaVameilte a não participação do Senador Fábio 
Lucena nesta nossa discussão de hoje, aqui~ -rio Senado 
Federal. 

Mas, Sr. Presidente, eu quero apenas encerrar e, tal
vez, amanhã, eu possa yoltar à tribuna para fazer uma 
análise também desse fato importante que foi anunciado, 
ago_ra, pelo Senador Álvaro Dias: é o caso moralidade. 
Eu acho que amanhã virei também à tribuna para fazer a 
discussão em torno de mora[idade, porque o Governo do 
Estado do Paranâ, realmente, concede 91%, porque im
plantou a moralidade, tão somente por isso. Amanhã, 
acho que deverei voltar ao assunto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a p~
lavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

A divulgação, através do noticiário dos jornais e ra
dioemissoras, da existência de estudos e gestões no senti
do da transferência da 4• Díri:toria Regional da Compa
nhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
(CODEVASF), atualmente sediada em Aracaju, para a 

_Cidade de Penedo, no vizinho Estado de Alagoas, provo
cOu, como- ê :natural, a imediata reação das lideranças 
políticãS,- empresariais'é comunitárias de Sergipe. 

-Neste sentido, recebi telegramas do Presidente da Fe
deração das lndllstrias de Sergipe, ldalito 0-liveii'a e do 
Presidente do Rotary Club Aracaju, Adilson Franco 
Barreto, relativos às indesejáveis conseqUências decor
rentes do_ desmembramento _da CODEVASF, dentre as 
quais convém acentuar os prejuízos de natureza 
ecÕnônlicO-finariceiTa-gerados pela diminUição das ver
bas orçamentárias e conseqüente redução do ritmo das 
ativídades da instituição, no território sergipano, com reM 
flex_os negativos no que tange às iniciativas e emp!C:endi-

- ·niéiltõs'Viiiêõ.làâos· aQ, "Projeto de Desenvolvimento In
tegrado do Baixo São Francisco," sem falar na perda ou 
transferência de material, alêm do pessoal técnico e da 
fuão-de-obra especializada já radicada em Sergipe. 

AO tomar conhecimento do problema, dirigi-me, de 
imediato, há alguns dias, ao Ministro do Interior, Mário 
Andreazza, enviando-lhe telex solicitando a permanên
cia da 4' DiretOria Regional da CQDEV A_SF em Araca
ju, e mantive entendimentos com órgãos e autoridades 
federais, visando sustar e anular passiveis manobras con
trárias aos interesses de Sergipe. 

Posteriormentes, tive a satisfação de receber o Reque
rimento da Assembléia Legislativa do Estado, aprovado 
pela unanimidade dos seus ilustres membros, que teve 
como primeiro- Singnatário o íli.Jstre Deputado Luiz Ma
chado. 

Sr. Presidente 
Reque"ii'o que sija incorporado-a este meu pronuncia

mento o telex que enviei ao Ministro Mário Andreazza. 
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Finali?;ando, confio nas autoridades federais, na certe
za de q-ue Sergipe não serâ Prejudicado com o inoportu
no, injustificável e dispendioso desmembiamento da 
CODEVASP, continuando a sua 4• Diretoria Regional a 
operar em Aracaju, com a mesm-á eficiência de sempre, 
desde s~a instalação atê o preSen_te momento, a serviço 
do desenvolvimento econômicO do Estado. (Muito bem. 
Palmas.) 

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

Sr. Minitro MáriÓ 'Aridreazza 
Ministério do Interior 
Brasília- DF 

Apelo eminente Ministro et caro amigo para que asse
gure a permanência definitiva da quarta diretoria regio
nal da CODEVASF em:Âracaju VG atendendo VG des
tarte VG superiores interesses econômicos de Sergipe PT 
inoportuna ET dispendiosa transferencia VG alêm de 
prejudicar funcionamento CODEVASF VG teria nefas
tas conseqüências no tocante e eficiente execução pro
grãma:s· em andamento na Área - Programas do baixo 
São Franéisco PT na certeza sua aquiescência justa e 
unallime réiVindicaçã~ povo Sergipano VG à qual me as
socio VG confio em que evitará graves· conseqüências in
justiça que atingirá Estádo ao qual muito tem servido PT 
cordiRis- saudações Lourival Baptista 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a pa
lavra ao nobre Senador IU)mar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A "par das inúmeras e graves distorções que o modelo 
económico vigente no País apresenta, defrontamos com 
as elevadas taxas de juros bancários, que vêem, corrosi
vamente; minando a estrutura e mesmo a própria sobre
vivência de nossas pequenas e médias empresas. 

E, lamentavelmente, esses elevados juros, que o siste
ma firianceíro m"ariténi, a despeito das renovadas e c_on,. 
tundentes críticas dos setores produtivos, continuam a 
vigorar sein nenhum indício de que sefão reduzidos. 

Muito ao contrário, o Governo, que a tudo interfere 
nesta Nação, tornaMse, estranhamente, impotente quan
do se trata do pod~roso mundo das finanças, que tem si
do, até aqui intocável. 

A matéria vem sendo debatida e causticamente ques
tionada no Congresso e na Imprensa, e nem assim as au
toridades da área econôm(ca deixamM&e sensibilizar e, fi
ilálmente, proceder- o -tabelamento dos juros. 

Mas a verdade é que o exorbitante custo do dinheiro 
está a inviabilizar a expansão dos negócios e das ativida
_dçs empresariais, fazendo com que haja um retraimento 
natural dos investimentos -9-0 setor-produtivo da econo
mia .. 

Ante o clamor, cada vez mais incessante da classe em
presarial, os bancos têm anunciado_ a intenção de reduzir 
suas margens.("spreads") de lucros. Mas não passa da 
intenção. Os ganhos não caem, e não ê de se esperar que 
iss_o_aconteça._ 
_ Numa economia de mercado, ninguém restringe es
pontaneamente seus lucros, é óbvio. Só o Poder concen
tra força e competê.ncia para acionar tal medida. 

Nesta hora de crônica insufiCiência de recursos e de 
capital de_ giro, as empresas vêem crescentemente 
socorrendo~se dos bancos, através de empréstimOs dire-
tos para investimentos e de descontos de duplicatas e no

- tas promissórias, pagando valor elevadíssimo para as ta-
xas desses descontos. 

O que ocorre é uma pressão sobre os seus custos de 
produção, agravando mais as dificuldades já existentes. 

Porque das duas uma,· ou se repassa ao cons_umidor os 
valores das altas comissões bancáriaS, que irão, necessa
riamente, provocar o aumento do processo inflacionário, 
ou a indústria, numa aUtêntica vocação suicida, absorve
rá tal ónus. 

O Governo vale-se agora da edição d~. "pacotes" eco
nômicos. como o que acaba de impor à Nação, com 
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imensos sacrificíoS -à população brasileira, que não pode 
mais suportar o intenso arrocho que jã pesa sobre si. 

Nenhum, entretanto, para fazer baixar os juros doses
tabelecimentos de crêdito. 

O crêdito caro __ certamente desestimula a produção e 
atrai a aplicação dos recursos para a especulação finan
ceira, prática extremameilte- p-rejudicial ao desenvolvi
mento nacional, pois torna o dinheiro ocioso e imp-rodu
tivo e fomenta, conseqüentemente, o desemprego e a in
flação. 

O que se exercita hoje no Brasil, sob a complacência 
do Governo, ê a mais ostensiva e descarada usura. 

Remunera-se, excessivamente, o capital, em flagrante 
detrimento do desenvolvimento das atividades produti
vas. 

Todas as legislações modernas dispõem de regras dis
ciplinando e reprimíndo os exagero.s da usura. 

O empresariado nacional estâ, pois, intranqUilo e re
ceoso de investir e aumentar sua produção. 

Os empresários de Uberlândia, por exemplo, através 
de sua Associação Comercial e Industrial, demonstra
ram, r;centemente, sua insatisfação face às cons_eqüên
cias desastrosas que a corrida dos juros vem caUsando, 
ao exortar o _Presidente do Banco Central a fi. presentar 
alternativas válidas para a questão. 

Argumentam eles: 
.. "Temos acompanhado e participado dos debates que 

se travam à nivel nacional, sobre o sufocante problema 
das elevadas taxas de juros, de funestas conseqüências no 
setor Empresarial, pois os reflexos se f~em, na constan
te elevação dos índices __ de concordatas e falências reqUe
ridas e decretadas mês a mês. 

Não ignoramos os e_sforços dispendidos e as medidas 
que o Governo Federa! vem colocando em prática obje
tivandQ_ deter a alta do$ juros vigentes _e provocar sua 
queda no mercado_ interno, as quais bem intencionadas, 
até hoje não produziram os efeitos desejados. 
~ chegada a vez de se fazer uma reavaliação dos proce

dimentos adotados e defini{ novos fUmos da política 
adotada, colocando em vigor outros mecanismos de 
combate à inflação e à corrida aos juros, pois cada dia 
que passa recrudesce _o estado de insolvência das empre
sas, a recessão se_ agrava, o desemprego atinge Indices in
desejáveis, a ponto de ameaçar a segurança coletiva. 

Isto posto, fazemos um apelo a V. Ex•, para que prio
ritariamente,- seja esse problema inserido na pauta de 
suas atividades e aí permaneça atê que efetivameilte -al
gum resultado prático advenha das providências que na· 
turalmente deverão ser adotadas". 

O que se constata-a cada dia, com o custo ~tual do di
nheiro, é o aumento vertiginoso de insolvência de firmas 
de pequeno e médio porte. 

Segundo dados levantados pela Associação Comercial 
de São Paulo, na Capital paulista, foram decretadas, no 
mês de maio último, cerca de 645 falências e 30 concor
datas, e protestados 74.853 títulos, apresentando um 
indice de eli::vação do valor dos títulos na ordem de 
217,9% de janeiro a mãió-~deste ano, em relação ao ano 
passado, e de 248% somente no mês de maio. 

Preocupado com o problema, Sr. Presidente, já em no
vembro de 1981, apresentávamos à apreciação destaca
sa, projeto de lei propondo limit8f aS- tãxãs de juros a 
níveis compatíveis às possibiTidades e necessidades das 
nossas empresas, obrigando a todas as operações finan
ceiras creditícia.S cj_ue erivolvessem cobrança de juros, 
descontos, comissões ou qualquer outra forma de remu
neração de serviços bancâriõS~ii--se sUbmeterem ao que 
determina o Decreto n9 22.626, de 7 de abril de 1933, a 
chamada Lei da Usura, que controla, rigidamente, as ta
xas de juros. 

O projeto restabelece a ação reguladora daquele De
creto, já que as entidades financeiras c; bancárias 
basearam-se na Lei n94.595, de3l de dezem_bro de 1964, 
para liberar os juros. 

Segundo alegam, esta lei derrogou, parcialmente, o 
Decreto, transferindo ao Conselho Monetário a compe
tência para ndisciplinar o crédito em todas as suas moda
lidades". 
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Entendemos, contudo, que o interesse público exige o 
controle dos juros. A sociedade brasil~ra não quer privi
legiar o capital financeiro e penalizar as atividades eco
nómicas produtivas. 

Alêm do mais, a restriÇão das taxas de juros terá o 
efeito de estímular a produção e o pleno emprego, reto
mando, assim, o processo de desenvolvimento económi
Co que-_o País tão urgentemente neceSsita nesta hora de 
crise aguda e de recessão. 

A não efetivação dess~ .. medida drástica", como quer 
- o grande Senador Teotônio Vilela em seu Projeto Emer

gência, leva muitos brasileiros a argUirem se não deve
mos seguir o- e.Xeriiplo do México que nacionalizou os 
bancos privados face à grave crise econômiCa porQue 
também pa:ssa aquela república latino-americana.-

Há momentos, Sr. Presidente, que, realmente, pensa
mos se não é conveniente e oportuno -examinar, com 
mais profundidade e firmeza, a adoção desta providên
cia. 
- o e-ciiiã.lquer- mOdO; a qúesião- Cxige reflexãO e tratã.

mento adequado e coragem para se tomar uma decisão. 
~isto que, no mínimo, esperamos de nossas autorida

des. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS. A QUE SE 1/.EF./fJI.E O SR. 
ITAMAR FRANCO EM SJ?.U D/SCUJI.S(J: 

Associação Comercial e Industrial de Uberlândla 

Of. 86If83 - APS/MLS 
Uberlândia, 29 de abril de 1983 

Exmo. Sr. 
Itamar Franco 
DD. Senador 
Senado Federal 
70.000- Brasília ~DF 

Prezado ·_senhor, 
Assunto - Encaminha Cópia de Oficio 
Esta entidade, sempre coesa para a defesa dos rnteres~ 

ses da classe que representa, tem a grata satisfação de en
caminhar a V. Ex• cópia xerográfica de nosso oficio n~ 
853/83,- endereçado ao Presidente do Banco Central do 
Brasil, contendo assunto de interesse da classe empresa
rial de Uberlândia e Região. 

Sem outro particular, antecipamos agradecimentos e, 
ao ensejo, renovamos os nossos protestos de estima e 
apreço. 

Atenciosamente 
Associação Comercial e Industrial de Uberlândia - -

Celso Martins Borges, Presidente -Jair Rodrigues Ma
cedo, Secretário Geral. 
Of. 853(83 - APS(MLS 

- Uberlândia, 27 de abril de 1983 
Exmo. Sr. 
Dr. Carlos Langoni 
DD. Presidente do 
BANCO CENTRAL DO BRASIL 70.000- Brasília
DF 

Prezado Senhor, 
Assunto - Taxas de Juros 
Temos acompanhado e participado dos debates que se 

travam a nível nacional, sobre o sufocante problema das 
elevadas taxas de juros, de funestas conseqUências no se
tor empresarial, pois os reflexos se fazem surtir, na cons
tante elevação dos índices.. de concordatas e falências re-
queridas e decretadas mês a mês. 

Não ignoramos os esforços-dispendidos e as medidas 
que o GovernO Federal vem colocando em prática obje
tiv"ando deter a alta dos jums- vigentes e provocar sua 
queda no mercado interno, as quais bem intencionadas, 
até hoje não produziram os efeitos desejados. 

É cheg~da a vez de se fazer uma reavaliação dos proce
dimentos adotados_ e definir novos ruinos da política 
adotada, cologmdo em vigor outros mecanismos de 
combate a inflação e a corrida aos juros, pois cada dia 
que passa- recrudece o estado de insolvência das empre
sas, a recessão se agrava, o desemprego atinge índices in
desejáveis, a ponto de ameaçar a segurança coletiva. 

Junho de I983 

Isto posto, fazemos um apelo a V. Ex•, para que prio
ritariamente, seja esse problema inserido na pauta de 
suas atividades e aí permaneça atê que efetívaffiente al
gum resultado prático advenha das providências que na
turalmente deverão ser adotadas. 

Sem maiS, ao ensejo, reiteramos nossas, 
Cordiais Saudações 
Associação· Comercial e Industrial de Uberlândia -

Celso Martins Borges, Presidente- Jair Rodrigues Ma
cedo, Secretário Geral. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não há mais 
oradores inscritos. 

_Na.d----ª __ ma.is_hªvendo que tratar, vou encerrar a presen
te sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno; do Projeto de Lei da 
Câmara n9 7, de 1983 (n9 80/83, na cas-a de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera 
a- composição e a organização interna dos Tribunais Re
gionais Qo Trabalho que menciona, cria cargos, e dá ou
tras _proVidências (dependendo de pareceres das Comis
sões de _Serviço Público Civil e de Finanças) . 

2 

A-preciação da Mensagem n'~ 110, de 1983 (n'~ 192/83, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita autorização do Senado para que o GoVerno do 
Distrito Federal possa contratar operação de crédito no 
valor de Crl 8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezentos e 
quatr_o milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte 
cruzeiros), para os fins que especifica (despachada às Co
~issões de Economia, de Constituição e Justiça e do Dis
trito Federal). 

3 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'~ 74, de 1983 (apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclusão de seu Parecer n9 561, de 1983), 
qUe autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à 
empresa Maisa-Moju Agroindustrial S.A., uma área de 
terras d~olutas do Estado, com aproximadamente 
30.0"00 ba. (trinta mil hectares), tendo 

PARECERES, sob n"'s 562 e 563, de 1983, das Comis-
sões: 

-de Constituiçio e Justlça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com emenda que apresenta de n9 1-CCJ; e 

-de Agricultura, favorável. 

4 

DisCUSsão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n975, de 1983 (apresentada pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 581, de 1983), qua au
torizã a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar 
em CrS 669.559.790,90 (seiscentos e sessenta e nove mi
lhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e 
noventa cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 
PARECERES, sob n"'s 582 e 583, de 1983, das Comis-
sões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

jiirídicidade; e 
-de MDDicípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Estâ encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

I - ATA da 99' Sessilo, em 22 de 
junho de 1983 

1.1- ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.2- Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado nv 

155/83, de autoria do _Sr. Senador 
Fernando Henrique Otrdoso, que 
institui a ComisSão Nacional do 
Custo de Vida, no Ministério do 
Trabalho, e dã outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

156/83, de autoria do Sr. Senador 
Moacyr Dalla, que concede isenção 
do Imposto sobre Produtos Indus
trializados para aquisição, Pelas 
prefeituras mUnicipais, de veículos 
automotores movidos à álcool. 

- Projeto de Lei do Senado nv 
157/83, de autoria do Sr. Senãdor 
Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

SUMÁRIO 

1.2.3.- Requerimento 
- N9 702(83, de autoria do Sr. 

Senador Humberto Lucena, solici~ 
_tanto urgência para- o-Frojeto de 
Lei da Câmara n9 11/83, que revo~ 
ga o Decreto-lei n9 865, de 12 de se
tembro de 1969, restabelecendo a 
autonomia do Município de San
tos, no Estado de _São P_aulo. 

1.2.4. - Discursos do Expediente 
SENADOR ITAMAR FRANCO 

- Participação do Congresso Na
cional no encaminhamento de so
luções para- os graves problemas 
nacionais. 

SENADOR MARIO MAIA -
CCiaçãõ, na cidade do Rio de Janei
ro, da União dos Militares não
Anistiados. 

1.2.5 - Comunicaç~o da Presl-
déneia 

-Convocação cie sessãO --eX~ 
traordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.3 -~ORDEM DO DIA 
--Projeto de Lei da Câmara n9 

7/83 (n' 80/83, na Casa de origem), 
de iniciataiva do Senhor Presidente 
~a R-epública, que altera a compo
sição e a organização interna dos 
Tribunais Regionais do Trabalho 
que menciona, cria cargos, e dã ou
tras providências. (Em regime de 
urgêncfa.) Aprovado côin emendas, 
após pareceres das comissões com
petentes, tendo feito declaração de 
votos os Srs. Humberto Lucena e 
Aloysio_ Chaves. À Comissão de 
Redação. 

-;-Mensagem n9 110/83 (n9 
192/83, na origem), pefa~ qual o Se
nhor Presidente da República soli
cita autorização do Senado para 
-que o Governo do Distrito Federal 
possa contratar operação de crédi
to no valor de CrS 
8.304.089.820,00, para os fins que 
especificC~.. (Em regime de urgên
cia.) Retirada da Ordem do Dia, em 
virtude de parecer preliminar da 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 1983 

SENADO FEDERAL 

Faço daber que o Senado Federal aprovou, nos ter
mos do art. 42, inciso VI, da Constitu_ição, e eu Moacyr 
Da11a, ]9-Vice-Presidente, no exercicio da Presidência, 
promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• 291, DE 1983 

Autoriza o Governo do estado de Mato Grosso a 
eontratar operação de crédito no valor de Cr$ 
1.474.772.069,23 (um bilhão, quatrocentos e setenta e 
quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, ses
senta e nove cruzeiros e vinte e três centavos). 

Art. _ l 9 E o Governo do Estado de Mato Grosso, 
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 1.474.772.069,23 
(um bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões, se
tecentos _setenta e dois mil, sessenta e nove cruzeiros_ e 
vinte e três centavos), correspondentes a 614.859,84 
ORTNs, considerado o valor_nominal da ORTN de Cr$ 
2.398,55 (dois mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e 
cinqUenta e cinco" centavos), vigente em outubrof82jun~ 
to à Caixá. Econômica Federal, mediante a utilização de 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinada_ à implantação de unidades escolares 
de 1Ye 29 graus, naquele Estado, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

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

Senado Federal, 21 de junho de 1983. -_Moacyr 
Dalla, 19-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Ata da 99• Sessão, 
Em 22 de Junho de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
Da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Da/la. 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

-Mário Maia- Fábio Lucena- Aloysio Chaves
Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Alberto Silva
Helvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto- José 
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Comissão de Economia, por au
diência junto ao Poder Cxecutivo. 

-Projeto de Resolução n9 
74/83, que autoriza o Governo do 
Estado do Pará a alienar à Empre
sa Maisa-Moju Agroindustrial 
S/ A. uma área de terras d"evolutas 
do Estado, com aproximadamente 
30.000ha (trinta inil hectares) ... Dis
cussão en_cerrada, ficando a vo
tação ·adiada para o dia 29 do cor
rente, nos termos do Requerimento 
n• 703/83. 

-Projeto de Resolução n~' 

75/83, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo (SP) a ele
var em Cr$ 669.559.790,90 o mon
tante de sua dívida cons-olidada. 
Aprovado. Ã Comissão. de Re
dação. 

1.4 -DISCURSOS APÚS 
A ORDEM DO DIA_ 

SENADOR CARLOS LYRA -
50Q aniversário do Instituto Nacio

nal do Álcool. 
SENADOR LOURIVAL 

BAPTISTA- Depoimento pres
tado pelo Sr. Camilo Calazans, 
Presidente do Banco do N ardeste 
do Brasil, perante à CPI destinada 
a investigar a persiStência da 
probreza do N ardeste. 

SENADOR HENRIQUE 
SANT!LLO ---Apelo em prol do 
Hospital das Clínica·s:·da Estado de 
Goiás. 

SENADOR NELSON 
CARNEIRO- Instituição de. ho
rário corrido para o fl.incionalismo 
público federal, estadual e munici
pal. 

SENADOR GASTA-O 
MVLLER- Comentários insertos 
no Jornal de Brasília a respeito da 
situação económico-finaceira do 
País. 

1.5 -DESIGNAÇÃO DA 
ORDEM DO DIA DA PRÚXI
MA SESSÃO. ENCERRAMEN
TO. 

2- ATA DA 100• SESSÃO, 
EM 22 DE JUNHO DE 1983 

2.1-ABERTURA 
2.2-0RDEM DO DIA 
-Parecer da Comissão de Re-

lações Exteriores sobr.e a Mensa-

gem ni 100/83 (nY 174}83, na ori
gem), peta qual o Senhor Presiden
te da República submete à delibe
raç_ã.o do Senado a escolha do Se
nhor Antônio Francisco. Azevedo 
da Silveira, Ministro de-Primeira 
Classe, da carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixa

-dor do Brasil junto_ à República 
Portuguesa. ~pr~iado. em __ sessão 
.secreta. 

- Parecer da Comissão de Re
lações _E;xteriores sobre a Mensa
gem nQ 101/83 (nQ 175/83, na ori
gem}, pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à delibe
raçãO do Senado a escolha do Se
nhor Dário Moreira de Castro Al
ves, Ministro de Primeira Classe, 
da carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à OrganizaçãO- áos Es- -
tados Americanos. Apreciado em 
sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre -a ·-Mensa
gem n9 104/83 (n~'l78/83, na ori
gem), pela qual o Senhor Presiden
te da República submete a delibe
ração do Senado a escolha do Se
nhor Paulo Nogueira Batista, Mi
nistro de Primeira Classe da car
reira de Díplomáta," pará· exercer ã 
função de Embaixador Chefe da 
Delegação Permanente do Brasil 
em Ge11ebra. Apreciado_~ sessão 
secreta. 

- Parecer da Coom!S.sl.o_.de Re
lações Exteriores sobre _.fl M~ns.a

gem nY 105/83 (n~' 181/83, na ori
gem), pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Se
nhor Nestor Luiz Fernandes Bar
ros dos·"Santos Lima, Ministro de 

_ Segunda Classe da carreira de Di
plo~ata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à Re
públi~a Dominicana. Apreciado em 
sessão ~.cr~ta. - -· · -

- P~recer da ComiSSãO de Re
lações Exteriores sobre a Mensa
gem nQ 106/83 (n9. 182/83, na ori
gem), pela qual o Senhor Presiden
te da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Se-

nhor Luiz Felipe Palmeira Lam
preia, Ministro de Segunda Classe 
d!i carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Surina
me. Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensa
gel!l n'=' ! 11/83 (n9 191/83, na ori
gem), pela qual o Senhor Presiden
te da República submete :r delibe
ração do Senado a escolha do Se
nhor Alarico Silveira Júnior, Mi
nistro de Primeira Classe da car
reira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil 
junto à República Helênica. Apre
ciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sobre a 
Mensagem n' 119/83 (n' 211/83, 
na cr-rige_m)_, peta qual o Senhor Pre
sidente dã-República Submete â de
liberaÇão do Senado a escolha do 
Generill-de-Exêrcito-:- Heitor L.utz 
Gomes de Almeida, para exercer o 
cargo d!! Ministro do Superior Tri
bunal Militar, na vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro 
General-de-Exército Dilermando 
Gomes Monteiro. Apreciado em 
sessào secreta. 

2.4- DISCURSO APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR LOURIVAL 
BAPTISTA -Entrevista concedi
da a:o jornal Correio Braziliense 
pelo Embaixador Paulo d.e~Tarso 
Flecha de Lima, a respeito da 
atuação desenvolvida pelo Itama
raty na conquista de novos merca
dos para colocação dos produtos 
brasileiros. 

2.5-DESIGNACÃO DA OR
DEM DO -"DIA iJ,cp-RóXIÍVlA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 
- 3- DISCURSOS PRONUN

CIAPQS El\1 SESSÃO ANTE
RIOR. 

-Do Sr. Aloysio Chaves, profe
ridOs -na sessão de 21-6-83. 

4- MESA DIRETORA. 
5-LIDERES E VI-CE

LIDERES DE PARTIDOS. 
6- COMPOSIÇÃO DAS CO

MISSOES PERMANENTES. 

Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Humberto 
Lucena- Milton Cabral- Albano Franco- Lourival 
Baptista - Lu i; Víana - Toãó- Calm~:m - J os~ ignácio 
- Moacyr D.alla- .Ro_l?~.!_o SatL.J,rnil)O .- Itamar Fran
co - MurHo Badaró - Henrique Santillo -. Mauro 
Borges - José Fr:agelli - Affonso Cam~go -:-_ ~orge 
Bornhausen - Carlos Chia(eili - pedro Sill)on 

._ ~ lfcfo f? seguinte 

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. I Q~Secretário irá pro·ceder à leitura do 
Expediente. 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 597, DE 1983 

Da Comissão de Reda~;ào 

Redacão final do Projeto de Resolução nQ 69, de 
1983. 

Relator: Senador Alfredo Campos 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de 
Res_gluçào n~' 69, de 1983, que suspende a execução dos 
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1.frtTgoS~4 a 38-da Lei n9 575, de 19 de dezembro de 1975, 
do Município de Sales Oliveira, no Estado de São Paulo. 

Sala dus Comissões, 21 de junho de 1983. -João 
Lobo, Presidente- Alfredo Campos, Relator- Alberto 
Sih'a. 

ANEXO AO PARECER N• 597, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolucào nQ 69, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 4.2, inciSo VIl, da Constituição, e eu, 
-----~ Presidente, promulgo u seguinte. 

RESOLUÇAO N• , DE 1983 

Suspende a execução dos arts 34 a 38 da Lei n~' 

575, de. 19 de dezembro de 1975, do Município de 
Sales Oliveira, no Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 14 de maio de 
1981, nos autos do Recurso Extraordinário nQ 93.&38-9, 
do Estado de São Paulo, a execução dos arts. 34 a 38 da 
Lei nQ 575, de 19 de dezembro de 1975, do Munidpio de 
Sales Oliveira, naquele Estado. 

PARECER N• 598, DE !983 
Da Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Resolução nQ 70, de 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva· 
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de 

Resolução nQ 70, de 1983, que suspende a ex.ecução da 
expressão ••ou judicial", contida no§ 3~' do art. 90 da Lei 
n9 440, de 24 de setembro de 1974, do Estado d_!:.São 
Paulo. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1983. -João 
Lobo. Presidente - Alberto Silva, Relator - Alfredo 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N• 598, DE 1983 

Redaçào final do Projeto de Resolução n" 70, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VIl, da Constituição, e eu, 
----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N• , DE 1983 

Suspende a execução da expressão "ou judicial", 
contida no § 39 do art. 90 da Lei n<:> 440, de 24 de 
setembro de 1974, do Estado d.e.São Pa.u.lo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, 

nqs termos da_decisão _c_lefinitíva· do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 10 de 
novembro de 1982~ nos autos do _Recurso Extraordinârío 
n9 94.141-0, do Estado de São Paulo, a expressão ••ou 
judicial", contida no§ 3Q do art. 90 da Lei nQ 440, de 24 
de setemt>ro. de .197_4, daquele Estaçio. 

PARECER N• 599, DÉ !9!Ü 
Da Comissão de Redaçào 

Reda~o final do Projeto de Resolução nQ 71, de 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta a redação fin:.~l do Projeto de 

Resolução n9 71, de 1983, que autoriza o Governo.do 
Estado da Bahia a elevar em Cr$ 747.290.796,00 
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(setecentos e quarenta e sete milhões, duzentos e noventa 
mil, setecentos e noventa e seis crUzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. -

Sala das Comissões, 21 de junho de 1983. - João 
Lobo, Presidente - Alberto Silva, Relator --Alfredo 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N' 599, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 71, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N' , DE 1983 

Autori:za o Governo do Estado da Bahia a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 747.290.796,00 
(setecentos e quarenta e sete milhões, duzentos e 
noventa mil, setecentos e noventa e seis cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. [9 E o Governo_ do Estado da Bahia, nos 

termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 747.290.796,00 
(setecentos e quarenta e sete milhões, duzentos e noventa 
mil, setecentos e noventa e seis cruzeiros), 
correspondentes a 398.901,87 ORTNs, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cr$ 1.873,37 (um mil, 
oitocentos e setenta e três cruzeiros e trinta e sete 
centavos), vigente em junho/82,- junto à Caixa 
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social F AS, 
destinada à construção e equipamento de 90 (noventa) 
complexos policiais de pequeno porte, naquele Estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta R~olução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N' 600, DE 1983 
Da Comissão de Reda.ção 

Redação final do Projeto de Resolução n9 72, de 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução nll 72, -de 1983, qu7e autoríia o Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 
34.279.ooo;oo (trinta e quatro milhões, duzentos e 
setenta e nove mil cruzeiros) ·o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1983. - João 
Lobo, Presidente - Alberto Silva, Relator - Alfredo 
Campos. 

ANEXO AO PARECER N' 600, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 72, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N' , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e 
setenta e nove mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve; 
Art. 19 E o GOVerno do Estado do Rio Grande do 

Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 

.contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e 
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setenta e nove mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Sociãl- FAS, destinada ao 
reequipamento da Polícia Civil do Estado,_ obedecias as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

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

PARECER N' 601, DE 1983 
Da Comissão de Reda<;ão 

Rcda<;ào final do Projeto de Resolução n~ 73, de 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

ResoluçãQ n9 73, de 1983, que sw;pende a execução do 
artigo 6<:> e seu parágrafo único da Lei Federai n9 5.868, 
de 12 de dezembro de 1972. 
-~ala das Comissões, 21 de junho de 1983. - João 
Lobo, Presidente - Alberto Silva, Relator - Alfredo 

~---- Campos. 

ANEXO AO PARECER N• 601, DE 1983 

Rcdação final do Projeto de Resolução n9 73, de 
1983. 

F:aço saber _que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do- art. 42, inciSo VII, da Constituição, e eu,' 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N' , DE 1983 

Suspende a execução do art. 69 e seu parágrafo 
único dit lei Federal n9 5.868, de 12 de dezembro de 
1972. 

O Senado Federal res.olve: 
-Artigo único.. E suspensa, por ii1cõilStituciOriàildade, 

_ _nos_termos_da decisão definitiva do"- Supremo· Ti"ibunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 20 de maio de 
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n9 93~850w8, 
do Estado de Minas Gerais, a execução do art. 69 e seu 
parágrafo único da Lei Federal n9 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972. 

PARECERES N's 602, 603, 604 E 605, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 52, de 1981, 
(n<:> 2.051-B, de 1979, na Câmara dos Deputados), 
'que "dispõe sobre o valor anual das bolsas concedidas 
através do Serviço Especial de Bolsas de Estudo 
PEBE". " 

PARECER N' 602, DE 1983 
Da Corilissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Tarso Outra 

O Projeto de Lei em estudo, de autoria do ilustre 
D_eputado Nilson Gibson, propõe novo critério para a 
fixação do valor anual das bolsas concedidas atra.v_és do 
Serviço_ Especial de Bolsas de Estudo (PEBE), do 
Ministério d_o Trabalho. 
-Em sua justificação, o autor do projeto discorre sobre 

a importância do Programa, desde sua criação, tecendo 
considerações elogiosas às medidas do Governo, no 
tocante à concessão de bolsas de estudo, principalmente 
no campo da formação profissional, para os 
previdenciários, sindicalizados. 

Diz ainda que "O alargamento dos objetivos inkiais, 
com o crescimento das atividades do PEBE, e 
conseqüentemente ampliação dos recursos alocados ao 
Programa, demonstram o acerto e validade da iniciativa 
que passo_u por vãrias reestrutUrações e providências 
legais e regulamentares". 

A medida proposta pelo projeto tem como objetivo a 
necessidade de reajustar o PEBE, às s~as finalidades, 
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bem como atualizar o conteúdo das bolsas de estudo, em 
face de seus elevado.s objetivos. 

No entanto, levandowse em conta que o Projeto 
implica em aumento da despesa pública, o que o 
incompatibiliza com as normas constitucionais vigentes1 

e tendo em vista o que dispõe o item III, letra b, n9 1 do 
artigo 100 do Regimento Interno, opinamos no sentido 
de que seja promovida a audiência da douta Comissão 
de Constituição e Justiça desta Casa. 

Sala das Comissões, 27 de: agosto de 1981. - Aderbal 
Jurema, Presidente - Tarso Outra, Relator - Gastão 
Müller- João Lúcio- Adalberto Sena- João Calmou. 

PARECER N' 603, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Aderbal J urema 

O Projeto sob exame, Originário da Câmara dos 
Deputados, estabelece o critério de tabela gradativa 
correspondente à renda fa-miliar- e dada prioridade aos 
de menor renda -, como parâmetro para fixação -dos 
valores _das bolsas concedidas através do Serviço 
Especial de Bolsas de Estudo (PEBE), do Ministério do 

-Trabalho. 
A medida tem por escopo harmonizar o valor 

monetário da::; bolsas de estudo- com aqueles valores de 
referêllcia adotados em cada região, nos termos da Lei nt 
6.205, de 29 de abril de 1975, em função da legislação 
previdenciária e vinculados ao salário mfnimo. 

O Projeto foi aprovado na outra Casa do Legislativo, 
com pãrecer faVorável da sua douta Comissão de 
Constituição e JustiÇa, tendo vindo à nossa apreciação 
em decorrência de requerimento do ilustre Senador 
Tarso Outra, relator da matéria na Comissão- de 
Educação e Cultura deste Senado Federal. 

Entendemo&, toda via, que o Projeto não aumenta a 
9espes-a pública, rOas apenas aprimora os critérios de 
financiamento de bolsas de estudo através do PEBE, 
com o objetívo de permitir que sejam alcançados seus 
objetivos, qual o- custeio "das despesas essenci:iis à 
educação, aOs gastos de alimentação, material, vestiário, 
transporte, assistência médica e odontológica", 
confofme definido no art. 49 do Decreto n9 75.781, de 27 
de maio de 1979, 

Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao 
aSpeCto jurí.dicowconStitUCional, nosso Parecer é pela 
aprovação do projeto sob exame. 

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1981. -
Aloysio Chales, Presidente - Aderbal Jurema, Relator 
- Murilo Badaró - Benedito Canelas - Lenoir Vargas 
- Almir Pinto - Bernardino Viana - Raimundo Parente 
- José Fragelli - Hugo Ramos. 

PARECER N' 604, DE 1983 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador João Calmou 

O Projeto de Lei em estudo, aprovado na Câmara dos 
Deputados, com Parecer favorável de sua douta 
Comissão de _Constituição e Justiça, volta a essa 
Comi~ão depois de apreciação na Comissão de Justiça 
do Senado Federal em virtude de solicitação de 
audiência. 

Respondendo à indagação, a Comissão de Justiça diz 
em seu Parecer que o projeto não aumenta a despesa 
pública mas apenas aprimora os critérios de 
finándimento de bolsas- de estudo através do PEBE, 
com a finalidade de permitir que sejam alcançados seus 
objetivos, qual o custeio "das despesas essenciais à 
educação, aos gastos de alimentação, material, 
vestuário, transporte; assistência médica e 
o-dont_ológica", conforme o artigo 49 do Decreto n' 
75.781, de 27 de m:lio de 1979. 

Assim, o Projeto de Lei em exame, de autoria do 
ilustre Deputado Nilson Gibson, evidenciawse como uma 
necessidade enadiável no sentido_ de re~justar o PEBE às 
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suas finalidades, bem como atualizar o conteúdo das 
bolsas de estudo em face aos seus louváveis objetivoS-. 

Para que o programa atinja seus objetivos;o valor das 
bolsas de estudo tem que ser fixado segundo critérios 
justos e flexíveis. Tal não acontece, pois atualmente, o 
valor das bolsas de estudo vem caindo. A solução será, 
portanto, de novo critério-para fixação do valor ânuo 
das bolsas concedidas através do Serviço Especial de 
Bolsas de Estudo (PEBE) do Ministério do Trabalho, 
sendo a melhor solução a do projeto em exame, que 
restabelece o valor das bolsas de estudo com base no 
valor de referência, criado para implementar o sisteina 
especial de atualização monetária previsto na própria 
Lei n\" 6.205, reajustado anualmente. 

Assim sendo, e por não existirem óbices quanto ao 
aspecto jurfdico e constitucional, somos pela aprovaçãO, 
no mérito, do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, l5_de abril de 1_982. - Abe_rbal 
Jurema, Presidente - João Calmou, Relator - João 
Lúcio - Laélia de Alcântara - Franco Montoro -
Eunice Michiles. 

PARECER N• 605, DE !983. 

Da Colnissio de FinllDças 

Relator: Senador João Castelo 

A matéria em paUta, -originária da Câmara dos Depu
tados, tem por escopo estab,:Iecer critério para a- fixação 
do valor anual das bolsas concedidas pelo Serviço Espe
cial de Bolsas de Estudos. 

Na Casa de Origem obteve a ~atéria manifestação 
pela constituciOn-alidad.e e juiidicidade, na Comissão de 
ConstituiçãO e Justiça e pela aprovação nas Comissões 
de Educação e Cultura e de Finanças. 

Encaminhado o projeto à revisão- do Senado Federal, 
sobre ele pronunciou-se, favoravç_lmente aQ acolhimen
to, a Comissão de Educação e CUltura, após audiência 
da ComiSsão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
coexistência de vfcio- de inconstit'uCíonalidade. 

Cabe-nos, nesse passo, o exame da proposição sob o 
enfoque das finanças públicas. 

Instituído o Programa Especial de Bolsas de Estudo 
pelo Decreto n"' 57.870, de 25 de fevereiro de 1966, o qual 
tem por fim assegurar u ensino medió, atravês de bolsas 
de estudo a trabalhadores sindicalizados ou seus depen
dentes, veio o referido Progr,ama a ser alterado vãrias ve
zes (Decretos N'i's 60.186, de 8-2-67; 63.177, de 27-8-68), 
atê o advento do Decreto-lei n9 75.781, de 27 de maio de 
1975, ainda vigente, que deu nova denominação ao siste
ma, mantida, entretanto, -a sigla PEBE. 

Inovou, ainda, o mencionado decreto, ao· criar d fun
do especial de natureza contábil designadQ. "Fundo Es
pecial de Bolsas de Estudos", gerido pelo Serviço espe
cial de Bolsas de Estudos, com a supervisão do Minis
tério do Trabalho e que, no atuai exercício deverá rece
ber, por dotação orçamentária, a Tmportância de 10 ini-
lhões de cruzeiros. 

E de se destacar, a tftulo de informação,. que os recur
sos globais previstOs ria Lei de Meios para o PEBE al
cançam 69 milhões 250 mil cruzeiros, dos quais apenas 
IS milhões destinam-se aos bolsistas, ficando o restante 
para fazer face às despesas com a administração geral do 
órgão. 

De certa forma, tais números ,demonstram a inoperân
cia administrativa do sistema de distribuição de bolsas 
de estudo a trabalhadores sindicalizados, uma vez que as 
despesas de_ apoio superam, de muito, os recursos desti
nados à atividade-fim do órgão. 

No que concerne à providência ora sugerida, parece
nos da maior procedência, tendo-se em vista que inexiste 
critério legal de fixação dos valores das bolsas a serem 
distribuídas pelo PEBE. 

Até então os valores são arbitrados pelo Conselho De
liberativo, consoante atribuição constante da alínea I do 
art. 6\" do Decreto n"' 75.781, de 1975. 

Os dados oferecidos pela justificação do ilustre autor 
do projeto evidenciam a redução constante dos valores 
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_atribuídos às bolsas, provocando a total ineficácia do 
prórpio programa. 

A solução ora eventada, ao estabelecer critério funda
do na aplicação dos valores de refei'ência instituídos pela 
Lei nQ 6.205, de 1975, em harmonia com a proporcionali
dade em função da renda familiar mensal, a nosso jufzo, 
hã de propiciar o efeito aprimoramento do sistema de 
distribuição de bolsas pelo PEBE. 

No âmbito das finanças públicas, como de resto já se 
pronunciou a Comissão de Constítuicão" e Justiça, é de se 
reconhecer a inocorrência de aumento de despesas. 

Efetivamente, o reajustamento dos valores das bolsas 
há de acarretar, tão-somente, a redução do número de 
bolsistas ora existente e que não tem visto as suas neces
sidades básicas decorrentes do ensino, atendidas pelo sis
tema vigente. 

As razões expostas levam-nos a opinar pela aprovação 
da medida. 

Sala da Comissão, 16 de junho de 1983. - Itamar 
Franco, Presidente - João Castelo, Relator - Gabriel 
Hermes, contrário --Jutahy Magalhães, vencido, com 
voto em separado -Roberto Campos- Carlos Lyra
Severo Gomes - Guilherme Palmeira - Benedito Ca
nellas - Hélio Gueiros - Pedro Simon. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DO SR. SENA
DOR JUTAHY MAGALHÃES: 

Com o nosso pedido de vista do Projeto n? 52, de 1981, 
de autoria do ilustre Deputado Nilson Gibson, pensa
mos apenas em contribuir para o alargamento dos deba
tes em torno da matéria sob exame desta Comissão. 

2. Propõe-se aqui, nos termos do·art. 19, que o valor 
anual das'bolsas concedidas através do SerViço_ Especial 
de Bolsas_ de Estudo - PEBE, do Ministér.io do Traba
lho: paSsé a ser isüpulado em fuflçãO dos ValOres de refe
rência adotados em cada região, de acordo com a Lei n' 
6.205, de 29-4~ 75, correspondentes à renda familiar dos 
candidatos, dando-se prioridade aos de menor renda e 
observando-se o escalonamento constante da tabela in
clusa. 
_ J. .Abstração feita ao Relatório, que será da compe
tente lavra do eminente Relator, Senado_r João Castelo, 
antecedente de seu brilhante_ voto, mas que não recusa
mos incorporá-lo a este nosso, devemos salientar que o 
Autor do Projeto apresenta pormenorizada e bem ali
cerçada Justificação, com argumentos e números de bom 
convencimento. 

4. Entretanto, mesmo inteirados da.. "perda real e 
constante de valor atribuído às bolsas de estudo no âm
bito do referido Programa ou Serviço'', não acreditamos 
que a medida proposta resulte em benefícios à grande 
maioria dos pretendentes ou candidatos às bolsas. 

Entendemos desse modo, porque, como todos sabem, 
é através do sistema de bolsas de estudo que as classes 
menos favorecidas têm acesso à melhor educação, a 
qual, infelizmente, ainda é privilégio dos mais ricos. 

Se a medida proposta for aprovada, teremos uma sig
nificativa redução do volume de bolsas. Ora, isso acarre
tará um incalculável prejuízo ao numeroso contingente 
daqueles que, em outras condições, poderiam freqUentar 
melhores escolas. Por outras palavras, se de um lado é 
verdade que o valor das bolsas não mais atende aos que 
delas necessitam, de outro lado é indiscutível que a re
dt.~ção do número de bolsas disponíveis, jUstamerife pelo 
incremento de seu valor, deixará à margi:m uma grande 
maioria carente. 

Na realidade, ocorre que o valor das bolsas estâ defa
sado em relação ao custo do ensino nos grandes centros, 
especialmente nas Capitais. Mas, no interior, onde o cus
to ê bem mais baixo e não evolui a taxas do crescimento 
inflacionãrio, aquele valor ainda é compatível com as ne
cessidades dos bolsistas. Se considerarmos, então, que a 
clientela da cidade desfruta, normalmente, de padrões 
sócios~econômicos superiores, ao contrário daquela que 
habita o interior - de baixa renda crônica, fácil será 
constatar o prejuízo a que nos referimOs. 

Não devemos esquecer, sobtetudo, que as Capitais e 
os grandes centros são servidos por uma rede de escolas 
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públicas muito mais extensa do que as das cidades inte
rioranas. Nestas, o mais comum é a existência de colé
gios particulares, conveniados ou não com as Prefeitu
ras, Fundações etc., de sorte que, embora mais baixo, 
um custo residual sempre permanece. l'ois é em relação a 
esses casos, representativos da larga maioria, que a re
dução do volume das bolsas disponíveis, que resultaria 
da aprovação do Projeto, não é recomendável. 

Ademais, segundo pensamos, o aumento do valor das 
bcilsas deve ser buscado de acordo com as possibilidades 
do órgão concedente, o qual, em última anâlise, por ser a 
ffielhor caixa de ressonôncia de reivindicações do setor, 
deve ser o principal julgador do critério e da oportunida
de do aumento de valor e do número de bolsas de estudo. 

5. Por tais razões, votainos pela rejeição do Projet_o 
de lei da Câmara_n_9 52, de 1981. 

Sala da ComisSão, 16 de junho 1983. -Jutahy Maga
lhães. 

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

Sobre a mesa, Projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 155, DE 1983 

Institui a Colnissão Nacional do Custo de Vida, no 
Ministério do Trabalho, e dá oütras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' ~ instituída, no Ministério do -Trabalho, a 
Comissão Nacional do Custo de Vida. 

Art. 2"' A Comissão Nacional do Custo de Vida, sob 
a presidência do Secretário-do Emprego e Salário do Mi
nistériO do Trabalho, será constituída por: 

I - um representante dos empregados e um dos em
pregadores, indicados pelas respectivas Confederações 
Nacionais; _ 

II -um representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 

I II - um representante da Associação Brasileira de 
Imprensa; 

IV- três representantes governamentais, indicados, 
respectivamente, pelos Ministérios do Trabalho, da Fa~ 
zenda e da Previdência e Assistência Social; 

V- um representante da Fundação IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). 

§ I"' Com exceção do Presidente, todos os membros 
da Comissão Nacional do Custo de Vida terão mandatos 
de um ano. permitida apenas uma recondução. 

§ 29 o exercício das funções de membro da COmissão 
Nacional do Custo de Vida é considerado serviço públi
co relevante. 

§ 39_ Pelo" desempenho irregular do encargo, o'S 
membros da ComiSsão Nacional do Custo di: Vida res
ponderão civil, administrativa e críminalmehte. 

Art. 3"' A Comissão instituída por esta lei terá as se
guintes atrib_uições: 

I - proceder ao levantamento das variações dos 
preços a nível do mercado consumidor; 

H- publicar mensalmente os fndices das variações 
ocorridas; 

UI- reexaminar os índices aprovados, na hipótese de 
recurso fundamentado de entidade de classe de âmbito 
nacional ou de órgão público, desde que interposto no 
prazo de cinco dias contados da publicação dos índices. 

Art. 4Q Os índices mensalmente publicados pela Co
missão Nacional do Custo de Vida serão utilizados pelo 
Poder Executivo, para os fins do disposto no art. 1' da 
Lei n9 6.70&,--de 30 de outubro de 1979. 

Art. 5"' A Secretaria Executiva do Conselho Nacio
nal de Política Salarial desempenhará também os ser· 
viços administrativos indispensáveis ao funcionamento 
_da_ Comissão do Custo de Vida. 

Art~69 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias contados da sua publicação, dis· 
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pondo, inclsusive, sobre o funcionamento da Cómissão 
Nacional do Custo de Vida. 

Art. 71' Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. S~' Rcvogam~se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

Não há entre nós quem ignore o pi'eceítO coil.stituCio~ _ 
na! que assegura aos trabalhadores um salário que leve à 
satisfação das suas mais prementes necessidades pessoais 
e familiares. Não há quem conteste, por igual, a tese da 
irredutibilidade do salário do trabalhador, consagrada 
até perante a Organização Internacional do Trabalho, da 
qual o Brasil é membro dos mais atuantes. 

Essas duas regras, todavia, experimentam coilsiderá
veis abalos principalmente em países de economiã pre
cária, como o nosso, e sobretudo em momentos de crise 
mundial como a que estamos presenciando. I! que, tanto 
nos paíse:~ capitalistas, como nos socialistas, tanto nos 
opulentos, quanto nos carentes, a sobrecarga económica 
sempre é remetida aos ombros da classe trabalhadora, 
paradoxalmente a mais importante e a mais sofrida. 

Nós, brasileiros, também enfrentaffios a conjuntura 
internacional e, por vezes, identicamente arranhamos 
aquelas regras fundamentais -concernentes ao amparo 
econômico devido à classe obreira, esteio das nossas 
mais arraigadas esperanças de melhores diaS. 

Não nos esquecemos de que o Go-veiri6 se revela preo~
cu pado cm compatibilizar nossos terríveis índices d.e in
nação com os salários dos trabalhador~s. Antes~ através 
dos reajustes, ou atualização do poder aquisitivo do sa
lário, atê com acréscimo do chamado resíduo inflacio
nário: atualmente, por via de reajustes semestrais, consi
derados mais benéficos ao trabalhador ou mais adequa
do à solução -do problema económico-sociâl como um 
todo. 

Certamente que essas medidas são extremamente úteis 
e mesmo louváveis. Mas, antes de tudo, devemos realçar 
que elas decorrem de um direito do trabalhador e jamais 
poderão se_r consideradas como uma benessç do gover
no. 

Além disso, se apreciarmos esses reajustes isoladamen
te ou sem a devida pr,orundidade, eles acabam chegando 
às raias da inocuidade. Em outras palavras, se os índices 
de' atualização dos salários não correSpOnderem à real 
depreciação da moeda, de nada valerão e nenhuma eficá
cia produzirão; não importa que ocorram anualmente, 
semestralmente, trimestralmente ou mesmo mensa1men
te, se não obedecerem a crilériQs objetivos que n_,rteíem 
a determinação dos _índices de agravamento do custo-de 
vida_ 

Não podemos continuar, com _efeito, sujeitos à boa 
(ou má ... ) von~ade das autoridades responsâveis pela fi
xação dos índices de atualização salarial, até porque tais 
autoridades jamais revelam os critérios que adotalJl, ze
losamente ocultando dados que deveriam ter a mais am
pla publicfdade. Desse processo cabalístico, as partes in
teressadas apenas conh.ecem o reultado; os pormenores, 
ficam reservados aos iniciados. _ 

Eis aí, o ponto fundamental desta nossa proposição: 
institufr a PartiCipação dos elementos diretamente atingi
dos pela questão, ou seja, as entidades constantes do art. 
29 do projeto, através de uma efetiva atuação nos largos 
limites da Comissão Nacional do Custo de Vida. 

Acreditamos firmemente que num regime demoCrático 
autêntico o povo tem o direitO-de particrpar de tudo, em 
tudo influir e tudo conhecer: os segredos de estado são 
mais característicos dos regimes totalitârios, para os 
quais d cidadão nada representa. 

Com os olhos postos nesses objetivos maiores, esta
mos submetendo este projeto à judiáosa apreciação dos 
eminentes pares. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1983. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

ü:1 Ni 6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre a correção automática dos salários, 
-modifica a política salarial, e dá outras providências. 

O Presidente da R_êpública 
Faço saber que Õ Congresso Nacional decreta e eu 

- 'sa-n_cwno a seguinte Lei: 
Art. 1.,_ O valor mo~e~árío dos salários será corrigi

do, semeStralmente, de acordo com o lndice Nacional de 
Preços ao Consumidor, variando o fator de aplicação na 
forma desta Lei. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Serviço Público CMI.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 156, DE 1983 

Concede isenção do Imposto sobre Produtos lndus
trializad_QS para aquisição, pelas Prefeituras Munici
pais, de veículos automotores movidos a álcool. 

- Congresso Na~iona( decreta: 

Art. J9 São isentos do Imposto sobre Produtos In
dustrializados os veículos com motor a á!cool, adquiri
dos por Prefeitura Municipal para serem utilizados nos 
serviços da M unicipalidadC?, 

§ J9 O Imposto incidirá, riormalmente, sobre quais
quer acessórios opcionais, que não sejam equipamentos 
Qriginals do modelo de veículo adquirido. 

§ 2"' O beneficio previsto neste artigo poderá ser uti
lizado toda vez que haja destruição completa do veículo 
ou a alienação deste, nas condições previstas no art. 49, 
ou~ ainda de_corrid~s três anos da aquisiÇão anterior. 

Art. 29 Fica assegurada a manutenção do crédito do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, relativo às 

__ _matérias-primas, produtos intermediários e material de 
_ embalagem, ·efetiVamellt_e utilizados na industrialização 

dos produtos a que se refere o artigo primeiro. 
Art 39 A aplicaÇão do dispOsto nos arts. }9 e 29 des

ta Lei pressupõe a transferência, para a Prefeitura adqui
rente, OOs correspondentes benefícios. 

Arl. 49 _A alienação do veículo, adquirido com 
isenção, salvo a .outra Prefeitura, implicará o pagamen
to, pela alienante, do tributo dispensado, monetariamen
te corrigido, com _redução de l/3 (um terço) do valor, re-

- Jativamente a cada ano civil transcorrido a partir da data 
da _aquisição_ inicial. 

Art. 59 O Poder Executivo adotará as providências 
que se façam necessárias à aplicação _e fiscalização do 
disposto nesta Lei. 

Art. 69_ Esta Lei vigora a partir de sua publicação e 
revoga as-disposições que a contrariam. 

-- Justificação 

A presente iniciativa vem ao encoõtrO dejustas e fre
qüentes_- reivindicações dos Prefeitos Municipais, os 
quais pleiteiam, em fU:vor das Municipalidades, o ber:iCfi
cio fiScal da isenção do IPI incidente sobre os veículos 
automotor~s a álcool, à semelhança do que foi concedi
do pelo Governo, em carâter temporário, aos mOtoristas 
de táxi, através do Decreto-lei n"' 1.944, de 15 de junho 
de 1982. 

A providência vem consubstanciar valioso auxilio às 
Administrações Municipais, mormente ãs de cidades de 

·pequeno e médio porte, sempre carentes de recursos e às 
voltas com a nec-essidade imperiosa de contar com viatu· 
ras utilitárias, mistas ou de carga, ambulân-cias, etc., 
para atendimento aos serviços públicos locais, inclusive 

·nos póvóã.do-s maiS afastados- das sedes das comunas. 
A retirada do IPI, na hipótese co-ntemplada peJo art. 

fY do PrOjeto, traduz, por outro lado, o reconhecimento 
da má distribuição dos recursos tributários em virtude de 
~ntralizadora_ discriminação constitucional de rendas, 

_ que-privilegia a União, enfraquece os Estados e golpeia, 
sObretudo, os Municípios, inviabilizando, amiúde,_os es
forços realizados de suas autoridades administrativas. 
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Os maleficios, decorrentes __ do esvaziamento das fontes 
de receita própria dos Municípios, refktern-se na absolu
ta carência de meios para enfrentar a imensidade dos 
problemas e dificuldades que afetam a vida das cidades e 
metrópoles, totalmente dependentes das transferências 
dos Governos Federal e estadual, fazendo inócua a assiffi 
chamada autonomia muniCipal. 

Verdade que o aparte de novas e reais fontes de recei
tas somente poderá ser instrumentalizado no âmbito e 
em _decorrência de ampla reforma do sistema tributário 
nacional. Entrementes, será benéfica e bem~vinda toda e 
qualquer providência que contribua para dotar as Muni
cipalidades do mínimo indispensável à consecução de 
seus programas e fazer face às necessidades mais pre
mentes da população, como se afigura a aquisição de veí
culos destinados _ _aos serviços próprios das Prefeituras. 

Se em relação aos profiSsionais de táxi, de que cuida o 
Decreto-lei fi"' 1 .944, a medida se revestiu d~ inegâveis ra
zões de ordem social, tanto mais oportuno e cabível a 
concessão do benefício fiscal às PrefeitUras, eis que, rio 
caso, sob_releva_o_inequivoco interesse público e comuni
tário. 

Observe-s_e que o projeto colima estabelecer dita con
cessão de modo permanente, apenas delimitando-a no 
aspecto quantitativo, permitindo a aquisição de apenas 
um veículo de cada vez, benefício que poderá ser reutili
zado em caso de destruição ou alienação, ou após o de
curso de três anos da compra do primeiro. 

Em caso de revenda do veículo adquirido com-isenção 
do tributO, antes de completados os três anos a partir de 
sua aquisição, obriga-se a Prefeitura alienante a pagar o 
imposto de que fora dispensada, sujeito a correçãÔ mo
netária, mas também reduzido de um terço para cada 
ano de utilização, a título de depreciação. 

Esta cominação não prevalecerá, contudo, quando o 
segundo adquirente for também outra Prefeitura, que 
naturalmente se sub-rogará nos direitos e obrigações da 
anterior prOprietária. 

Ciente da postura municipalista e desassombrada de
fesa dos interesses de nossas bases comunitárias, que ca
racterizam a maioria dos integrantes, de ambas as Casas 
do Congresso, estou convencido de q~e lograrei alcançar 
o propósito que inspirou e preside a apresentação deste 
Projeto, que ora endereço ao elevado espírito público 
dos nobres Colegas. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1983. _-_ Moacyr 
Dali a. 

(tis Comissões de Constituição e Jusriçd, de .Mu
nic(pios e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 1'1' 157, DE 1983 

"Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis 
do Trabalho". 

o Congresso Nacional decreta: 

ArL l"' Ê Acrescentado ao art. 839 da Consolidação_ ~ 
das Leis do Trab_alho o seguinte parágrafo único: 

.. "Parágrafo úiüco. No caso de recusa de assina-
tura da Carteira de Trabalho por pa"rte do emprega
dor, a reclamação poderá ser apresentada pelo sin
dicato da categoria do empregado, independente
mente de procuração." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei cuida de inserir na legislação 
trabalhista uma determinação que interessa muito de 
perto aos trabalha_dores r_u_rais. Tanto que a medida nele 
consubstanciada foi apresentada como proposta durante 
o 39 Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais e, no 
momento, está sendo lembrado ao s_ignatário pelo presi
dente dos Trabalhadores Rurais de Estância SE. 
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Trata~se, afinal, de estabelecer expressamente na lei a 
possibilidade de os sindicatos apresentarem reclamatória 
trabalhista, independentemente de procuração de seus fi
liados, quando a questão envolver caso de _recusa de assi
natura de Carteira de Trabalho pelo empregador. 

Atualmente o trabalhador tem que reclamar pess-oal
mente ou outorgar procuração para que seu advogado o 
faça. Todavia, -quando- é o Cüo -de _recusa de assinatura 
da Carteira_ de: Trabalho, a iniciafiva da reclamação im
plica, muitãs veZes, em perda de emprego ou em outras 
sanções. Daí a indispensabilidade de o sindicato ficar au
torizado a reclamar, mesmo sem procuração. 

Sala de Sessões, 22 de "jllilho de 1983. - Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CON!iOLI!>AÇÃO DAS LEIS DO LRABALHO 

Art. 839. A reclamação poderã ser apresentada; 
a) pelos empregados e empregadores, pessoalmente, 

ou por seus representantes, e pelos sindicatos da class_e; 
b) por intermédio das Procuradorias- Regionais da 

Justiça do Trabalho. 

(Às C omissões de Çonstituicilo e Justiça e de Le
gislação Soda/.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetes 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19-Secretfriio .. 

t lido o segui_nt~ 

REQUERIMENTO N• 702, DE 1983 

Senhor Presidente: 

Requeiro a V. Ex' nos termos do art. 37lletra C, do_ 
Regimento Interno, seja concedida urgência para a tra
mitação do Projeto de Lei da Câmara n~' 11 /8~ "que re
voga o Decreto-Lei n• 865, de ~2 ~e setembro de 1969, 
restabelecendo a autonomia do município de Santos, no 
Estado de São P_a.ulo. 

Sala das Sessões, 20-6-83. - Humberto Lucena, Uder 
PMDB. 

O SR. PRESII>ENTE (Moacyr Dalla) - O requeri· 
mento que vem de ser lido será incluído_ na Ordem dQ 
Dia da sessão seguinte, nos termos ·ao -art. 375, III, do 
Regimento lnterno. 

Hã oradores inscritos. 
ConCedo a palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Fran

co. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS· 
CURSO QV~ ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SEiU PUBLICADO POSTERIOR' 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena
dor Itama,r Franco, esta Presidência enViará as sugestões 
de V. Ex' ao- Presidente da Casa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Fr~gelli. 

O Sr. José Fragelli - Declino da palavra, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concodo a 
palavra ao no_bre Senador Hélio _Oueiros. (Pausa.) 

Ausente. 
Concede a palavra ao nobre Senador Lo manto Júnior. 

(Pausa.) 
Ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto_Luce

na. (Pausa.) 
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Ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis

ta. (Pausa.) 
Ausente. 
Conc_edo _a- p.âlavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR.. MÁRlO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Noticiaram os-jornais a criação, no Rio de JaneirO, no 
dia 1 ~' de maio próximo passado, com a presença de au
toridades e políticos da oposição, de marinheiros, fuzilei
ros navais e cabos da Força Aé~a l\rasileira, da União 

--dos Militares_N_ão-Anistiados, COm o prop6sftó de lutar 
por urna anistia realmente ampla, geral e irrestrita, pela 
total democratização do País e por eleições livres e dire~ 
tas do_ Presidente da República. 

A entidade informa que se propõe defender uma. "a
nistia para todos os brasileiio não-anístiados, principal-

- mente para os quase 6 mil marinheiros expurgados da 
MarinhªLq_!,le tiveram sua anistj.a negada pelo Presidente 
Figueiredo, sob a ~iegaÇão de qu~. "militares não são 
políticos e, sim, disciplinados". 

Sr. Presidente, não há como não reconhecer o caráter 
eminentemente polítiCo da chamadõ:), "Rebelião de Mari
nheiros" contra o regimC militar que se instalou no Pais 
desde f 964. Assim o definiu o maior historiador bra_silei
ro -d~fl61ã1fdaâe,-o professor Hélio Silva, em sua conhe
cida obra.. "História da República Brasileira"; assim a 
julgam os mais eminentes juristas de nosso País. Se assim 
não fOsse, ciue nome daria o Presidente Figueiredo à re
belião em que esteve envolvido seu ilustre pai contra o 
regime de Vargas e que lhe _custou a prisão e o exílio? 

Infelizmente, Sr. Presidente, a anistia que temos é a 
que deixa marginalizados quase 6 mil suboficiais; é a 
anistia que o Governo afirmou ser mais ampla, mais ge-
rale mais irrestrita do que a que defendia a oposição; é a 
anistia con~ntida ante q clamor da opinião pública na
cional~ mas não concedida, como afirmam os partidários 
do Governo, como se fosse ela uma benesse gerada da 
generoSidade e magnanimidade do Governo; é a anistia 
exigida pelo povo brasileiro, cansado de tanto arbítrio e 

-a:urõfltatisrTiõ, ma:s uma anistia qüe frustrou este mesmo 
povo, que não a quena discnminatória e marginalizado~ 
ra. Esta é a anisti'a -que vige tiá Cj"Uase quatro- imOs o e que 
considera proscritos seis mil sOldados, condenados ao 
Os:tracislno, Impelidos a O bedeéerCin, serii dinúto de e:Xer
ciiãrem Sua cidãdanía. 

Não faz muito tempo, centenas de parentes de anistia~ 
dos, em ato público realizado no auditório da ABI, no 
Rio_ de Janeiro, exigiam do Governo o imediato cumpri
:rD.eO.to da Lei de Anistia e que, aié -ãgora, teve vários de 
seus dispositivos desatendidos, não obstante as expressas 
,declarações do ex-Consultor-Geral da República, C16vis 
Ramalhete, segun,do as quais a lei preciSava ser interpre
tada "da maneira mais ampla possível". 

- - Não é admissivel, Sr .. Presidente, que, decorridos qua
se 4 anos, os beneficiados pela Lei n~' 6.683 ainda tenham 
que lutar por aquilo que lhes cabe de direitO, simples
mente porque escalões inferiores do Governo resolveram 
passa·r por cima da lei, demonstrando uma incrível má 
vontade com os anistiados e. com isso, criando toda sor
te de dificuldade para o cumprimento da lei. 

Não é admissível ciue até hoje milhares de brasileifOs, 
como os quase 6 mil entre marinheiros, fuzileiros navais 
e cabos de nossa Força Aérea, continuem mantidos na 
marginalidade política e social como réprobos de um cri~ 
rrie sem re-missão. A conclusão que se tira, Senhor Presi-

-- dente, ê que esses brasileiros só foram anistiados pelo 
Diário Oficial, como afirmou o jornalista Ednar Morei. 

Ao lado desses suboficiais encontram-S:e, também, 
marginalizados, vivendo em situação dramática, váríos 
antigas integrantes da Politica Militar acusados de per
tenCerem ao Partido Comunista Brasileiro, não obstante 
terem sido absolvidos pelo Superior Tribunal Militar. 

Há apenas dois anos atrás, o Coronel Paulo Malta, em 
sereno, mas contundente pronunciamento que fez na 
ABI, narrava para os presentes impressionantes episó
dios ligados ao drama em que vivem as famílias de mili
tares vítimas dos extintos atos institucionais e do arbítrio 

Junho de 1983 

que imperou até há bem pouco tempo no Pais. São inú
meras famílias de militares, considerados mortos pelo 
Go_'l[erno, que continuam sem assistência do Estado, to
talmente desamparados pelo Poder Público. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada em 
1981, na Câmara dos Deputados, comprovou que, na é
poca, existiam aproximadamente sete mil militares à es
pera de cancelamento de suas punições, e mais de dez mil 
civis nas-· mesmas condiÇões. E a conclusão a que chegou 
aquele órgão ê que a anistia não produziu seus efeitos de 
maneira irrestrita e ampla, e que os termos da lei que a 
instituiu não ·estavam sendo aplicados em virtude de re
sistências políticas e burocráticas. São tantas as pessoas 
rixcluídas, diz o jornalista Milton Gouvei~ "que se pede 
outra anistia". 
--Enquanto isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os an
tigos membros da Associação dos Marinheiros e Fuzilei
ros Navais não logram obter emprego devido aos termos 
do certificado de isenção onde consta a anotação; (isen
tol.'_'pqr ser~rejud~cial à or_dem pública e ao serviço mili
tar". Esta pecha de desordeiros eles a trazem até ·hoje 
como um esti"gma ignomin-ioso. h, assim, que o governo 
trata~._os__adversãrios do regime. Sr. Presidente, esta Pá
tria parece até que é uma pátria pela metade. 

C()mo afirmou o presidente da Associação Brasileira 
de Impre~sa, o brilhante jornalista Barbosa Lima S?bri
nho •. "não há exagero em dizer-se que, antes de ser· apl-o
vada, a batalha da anistia já havia conquistado, não so
men~e os corações, como as inteligências lúcidas de todo 
o Brasil". 

Entretanto, como afirmou o mesmo jornalista, dep~is 
de tanto tempo de vigência da lei, pode-se ainda contar 
pelos dedos os demitidos, ou reformados, que foram 
realmente anistiados. 

De fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se levarmos 
em conta os marinheiros e as praças de pré-punidos e os 
oficiais que não conseguiram retornar à tropa a que vi
nham servindo com patriotismo e devotamento, chegare-
mos à conclusão de que a percentagem dos verdadeira~ 
mente anistiàdOs â.inda nã·ó· se estendeu a todos oS atingi
dos pelos aios discricionários. E o ·que é pior, o que é 
mais grave, é que, não raro, tratam~se de casos cujas aCu
sações nunca chegaram a ser provadas, quer na ju-sfiça 
com um, quer na justiça militar. 

A batalha da anistia ainda não terminou, Sr. Presiden~ 
te. Muitas revisões precisam ser concluídas com urgên
cia; muitas pUnições precisam ser relevadas, sob pena de 
-a anistia ter perdido seu sentido dejnstrumento de paci

. ficaçàQ nacional, destinado_ a lançar o esquecimento 
sobre os ódios do passado, nas duas vias~ .. 

O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Com muito prazer, concedo 
a V. Ex• o aparte, nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Ouço com bastante atenção o 
discurso de V. Ex• Recordo, Senador, que há poucos 
dias eu tive ocasião de apresentar um projeto, aqui, ten
tando, também, beneficiar os aviadores brasileiros, os 
aerovfáHos que -fonim punidos por atos institucionais e 
que tiveram, inclusive, as suas licenças de vôo suspensas1 

não podendo, eviden~emente, exercer a profissão para a 
qu-al foram treinadoS" e Que, numa solicitação a mim diri
gida, t<~ntam obter uma aposentadoria especial, exata
mente porque hoje, já numa faixa de idade avançada1 

não podem mais pilotar aviões, não têm maiS o trata
mento adequado; razão pela qual queria parabenizar~me 
com o discurso de V. Ex' e aproveitar o ensejo para soli
citar ao Senado d:;~. República que examine esse projeio 
dos miJifa.rr!s -b!aSiléiros da Força Aêreà Brasileira, com 
o maior Carinho, com a maior atenção. 

O SR. MÁÍUO MAÍA- Eu agradeçÔ a V, Ex•, nobre 
Senador Itamar Franco, e o acolho no meu discurso 
coma mais uma prova_ da verdade que nós estamos le
vantando e tenho certeza absoluta de que esta Casa, co
mungando com o nosso pensamento, com os _nossos 
pontos de vista, virá ao socorro de nossas apelações, no 
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sentido de que se faça justiça a esses brasileiros que co
meteram o crime apenas de quererem bem à Pátria e que 
foram discriminados por aqueles que Se aiTogaram de 
juízes, quando a História não os qualificou até hoje 
como tais. 

Continuando, Sf. Presidente; 
Vivemos, nesta hora do Brasil, uma forte cons_clênda 

da necessidade democrática. Por isso, ao registrarmos 
desta tribuna a criação, no Rio de Janeiro, df'l,, "União 
dos Militrres Não-Anistiados", desejamos que os res
ponsáveis pelo cumprimento da Lei de Anistia, baixada 
como esquecimento para todos co_mo _indulto irrestrito e 
geral, se animem e se revistam do verdadeiro espírito da 
lei, no exame dos que ainda sofrem as conseq-uências dos 
atas discricionários que vigeram até bem POuco tempo 
em nosso País, para que nenhum brasileiro possa sentir
se como um proscrito, marginalizado, condenado sem 
esperanças de qualquer tipo de perdão, posto à exe
cração pública, com um labéu que o envergonha e aos 
seus descendentes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em maio de 1978, em 
plena campanha presidencial, o Presidente João Figuei
redo empenhou sua palavra que a democracia que dese
java para o País er~ .. uma democracia à brasileiia", que 
representasse o fim do arbftrio e da prepotência, um regi~ 
me de que não se envergonhassem os nossos· filhos. 

Falta alguma coisa'? Sim, Sr. Presidente, falta o toque 
pessoal que o General João Baptista Figueiredo deu as 
suas afirmativas no Rio Grande do Sul, ao afirmar com 
toda a ênfase que. ''nossa democracia tem de ter o cunho 
da gente do Rio Grande do Sul", democracia que não 
guarda ressentimentos, que não discrimina; demo-cracia 
assentada nas tradições e valores do povo brasileiro, que 
abomina toda espécie de marginalização e discridónaris
mo, sempre disposto a perdoar. 

Em sua campanha pelas cidades do Rio Grande do 
Sul, o Presidente Figueiredo afirmou ter tirado se1,1, "cur
so de estado-maior de civismo" em lugares como Alegre
te, Uruguaiana e São Gabriel, sacrários nacionais, onde, 
segundo disse, aprendeu as idéias da gente brasileira. S. 
Ex• encontra-se já há bastante tempo no poder. Lá se 
vão quatro anos. Já é tempo de tornar realidade tudo o 
que prometeu aos gaúchos. Não basta dar prioridade à 
defesa da democracia através de promessas; o importan
te é construir a democracia entre nós e coriosco. -

A democracia não se defende, como um capital ou 
uma cidadela; _ela é desejada e r~_li_4_ada em cada cida
dão, em cada ato cívico, Sr. Presidente. Democratizar é 
voltar, cada dia, a praticar a democracia. 

Sr. Presidente, sinti-me na obrigação de fazer esse prO
nunciamento, neste dia, solidarizando-me com os velhos 
companheiros banidos, cassados, com seus direitos polf
ticos suspensos por tanto tempo, porque se hoje aqui es
tou na Casa do povo, no Senado da República, parti
lhando de apenas uma ínfima parecia de liberdade, tam
bém eu fui um daqueles injustiça-dos, cassados e com os 
direitos políticos suspensos. Portanto, àqueles compa
nheiros, a quem ainda não foi feita justiça, o meu preito 
de homenagem, a minha solidariedade irrestfita, e este
jam certos, companheiros que ãinda estão fâ-fora, que 
aqui no Senado da República estarei sempre, quando _ 
preciso for, sendo o porta-voz de suas reivindicações. 

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

COMPARECEM MAIS OD SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Eunice Michiles·- Hélio Gueiros
João Castelo - Martins Filho - Marcondes Gadelha 
- Marco Maciel- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra 
- Luiz Cavalcante - Passos Pôrto - Jutahy Maga-
lhães- Nelson Carneiro- Alfredo Campos_: Amaral 
Furlan- Fernando Henrique Cardoso- Benedito Fer
reira - GastãO MUller - Marcelo Miranda - Alvaro 
Dias e Otávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dai!a)- A Presidên
cia convoca sessão a realizar-se hoje, neste plenário, às 
18 horas e 30 riliriutos, destinada à apreciação das Men
sagens n9s 100, 101, 104, 105, 106, 111 e 119, de 1983. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

(Em regime de urgência - art. 371, c do Regi
mento Interno) 

Discussão, em primeiro turno; do Projeto de Lei 
da -Ciln-ara ri" i, de 1983 (n" 80/83, na caSa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presiderite da Re
pública, que altera a comPosição e a organização in
terna dos Tribunais Regioriais do Trabalho que 
menciona, cria cargos, e dâ outras providências (de
pendendo de pareceres das Comissões de Serviço 
Público Çivil ~_de Finanças)_. _ 

Perante a ComissàQ d_e_ Serviço Púb_IicQ_ Civil foram 
oferecidas- oito emen-das, noS tern1os do art. 14f, II, b, do--
Regimento Interno. -

A referidà comissão, antes.de emitii- seu pâ:recer, soli
citou a audiência prévia da Comissão d~ Cõnstituição e 
Justiça. 

Sobre a mesa, o parecer da Coniissão de Constituição 
e Ju-stfça, que Vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N' 606, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de L~i da Câmara n\' 07, de 1983 (n9 80·A. de 
1983~ na Câmara dOs_ti.~pUtados), que 'ialteril a com
posição e 3 org3nização interna dos Tribunais Regio-

-- ~pais do Trabalho que menciona, cria cargos, e dá ou· 
tras providências". 

---Relator: Senador Murilo Badaró 

O Projeto sob exame, origináriO da Câm.ara dos Depu
tados, _de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
encaminhado com a Mensagem n~' 082/83, altera a com
posição inteina dos Tribunais Regionais do trabalho das 
t•, 2•, 3•, 4•e 6•, Regiões, criand_o, ao mesmo tempo, car
gos nesse Tribunais. 

2.- Na Exposição de Motivos que acompanha a men
sagem, aduz o Senhor Ministro de Estado da Justiça: 
"Trata-se de proposição que visa a ampliar a estrutura 
jurídico-administrativa dos aludidos Tribunais Regio
nais do Trabalho, de modo a permitir-lhe um desempe
nho menos sacrificaâo diante do crescente movimento de 
demandas trabalhistas sob suas respectiyas jurisdições, 
cujas esta.tísUéaS mais reCentes !evelam preocupações, 
uma vez que se encontram distantes dos limites de capa
cfdide legal e até humana dos julgadores". 

3. Em sua tramitação pela Câmara doS Deputados, 
recebeu o Projeto parecer do ilustre Deputado Nilson 
Gibson'- e:rp_substituição à douta Comissão de Consti
tuiçãõ e JUstiça, que o considerou cOnstitUcional, jurídi
co e de boa técnica l_egi_slativ~. Também em pareceres em 
substituição foi a m.B:tériii-ãProvada pelas doutas Comis
sões de Serviço Público e de Finanças, serido, depois, 
acolhida unanimemente pelo Plenário. 

Distribuído nesta Casa, às doutas Comissões de Ser
viçO Público Civil, recebeu o Projeto, na primeira, 8 (oi
to) Emendas, tendo sido solicitada aud~ência deste 
Qrção Técnico, qUanto à argiiída incOnstitucionalidade 
do art. 8~' do Projeto. 

4. Cumpre salientar, inicialmente. que, inobstante 
não tenha sido distribuído a esta Comissão; o Projeto, 
pelos seus aspectos de Direito Administrativo e- do traba:. 
lho, está compreendido no âmbito da competência deste 
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Colegiada (art. 100, item I, n\' 6, do regimento_lnterno), 
devendo, pOis, -nosso pronunciamento abranger não ape
nas a questão objeto da consulta, mas, igualmente, o 
Projeto e as Emendas. 

- 5. A necessidade das medidas alvitradas no Projeto, 
todas tendentes à ampliação da composição de vários 
Tribunais Regionais do trabalho, e da de seus -quadros 
funcionais, impõe-se _por si mesma. t=: por demais conhe
cido o congestionamento da Justiça em geral mesmo da 
do Trabalho, que costuro~ ser mais rápida. E Justiça mo
rosa degenera em injustiça. Em assim sendo, todas as 
medidas tendentes a tornar a Justiça mais célere devem 
ser acolhidas com aplausos. 

6. As emendas n9s l a 5, de autoria, respectivamente·, 
dos ilustres Senadóres Virgílio Távora, Nelson Carneiro, 
Gastão MUller, Enéas faria e Aderbal Jurema, suprimem 
O art.-89 do Projeto. Nas Justificações, alegam-se várias 
razões: inconstitucionalidade (art. 115, II, da Consti
tuição); falha técnica; dissonância com as intenÇões do 
ProjetO: hierarquização indevida e descabida; incompati
bilidade com o plano de classificação de cargos; termino
logia impfóJ)ria; atentado ao pl-íncÍJlio da isonomia de 
remuneração para trabalho igual; injustiça e inoportuni
dade. 

Analízando a arqüição de iiú:onstitlicionalidade do 
art. 89 do Projeto, presente nas Emendas n~'s l a 5 sob 
exame, estaremos respondendo à consulta da douta Co
missão de Serviço Público Civil. 

Eis o inquinado dispositivo: 

"Art. 81' Em nenhum Tribunal Regional do 
trabalh-o os cargos em comissão pederão ultrapassar 
ó nível DAS imediatamente inferior ao atribuído no 
tribunal Superior do trabalho aos cargos correspon
dentes. 

§ }9 Nas Juntas de Cõnciliação e Julgamento, o 
nível do ch_e:f_e da ~ecretaria não poderá ser superior 
ao padrão DAS-3. 

§ 29 Enquanto não dispensados, os aluais ocu
pantes de cargos em comissão a que se tenha atri· 
buído padrão incompatível com o disposto nesta 
Lei terão preservada sua situação pessoal." 

or-a. Õão vemos em tal- dispositivo choque com a 
Constituição, no que se refere a: competências privativas 
dos Tribunais. De fato, não se trata de inibir a atribuição 
prevista no art. 1 t5, item II, da Lei Maior. Trata-se, tão
só, no referido artigo, de fixar um princípio geral, um 
te to· de classificação remuneração. desde _que esse princí
pio geral respeite o prinCípio da isonomía de remune
ração de cargos e funções assemelhados, o problema 
constituc~onal fica superado. Nesse sentido, apresenta
mos Emenda saneadora. 

7. A Emenda N9 6, de autoria do ilustfe Senador 
Nelson Carneiro, acrescenta a seguinte expressão ao Pa
rágrafo úriiCo do art. 9Y •• ... facultado, entretanto, aos 
Tribunais respectivos o aproveitamento, nos cargos ora 
criados, de ·servidores que, requisitados de outros ór
gãos, neles estejam servindo. desde que satisfaçãm o re~ 
quisito legal de escolaridade". 

Na Justificação, d_iz o Autor:."como se vê da redação 
proposta, a emenda faculta- o aproveitamento. Este. evi4 

dentemente, ficará condicionado, em cada Tribunal, ao 
i[lte-re:Sse de sua administração ... ", 

Medida semelhante foi adotada quando da implan
tação do noVo Plano no Judiciário, o que"ã:gOr~--não se 
JuStifiCaria, depois de- implantado, pois: a) contrariar-se~ 
ia o príricípío segundo o qual a l()tação de ~da orgão 

· deve""'CorrespOrider às suas- necessidadeS, sendo descabi
das requisições que não sejam Para funções de confiança: 
b) os cargos efetivos que vierem a ser criados na lotação 
desses Tribunais _Regionais deverão ser preenchidos pelo 
cfitérío do mérito, aferido em concurso público e não 
por mero aproveitamento d!! requisitados. 

Opinamos pela rejeição da Emeõ.da. 
8. A Emenda n'i' 7, dç a_utoria do ilustre Senador Nel

son Carneiro, acrescenta ao Projeto o seguinte dispositi~ 
vo: .. os cargos criados no Tribunal Regional da 1• Re~ 
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gião serão preenchidos por Juízes de carreira, observada 
a ordem de antiguidade e merecimento". 

Na justificação, diz o Autor: 

"atualmente no Tribunal Regional da I• Região 
não tem sido observado o limite constitucional para 
preenchimento dos cargos dos Juízes togados por 
advogados e procuradores com visível prejuízo para 
os J ufzes de carreira, que têm sido grandemente pre
judicados. A emenda visa, pois, corrigir esta dis
torção, aproveitando nesta oportunidade apenas os 
Juízes de carreira." 

Havendo, no Projeto, prevísão para a criação de car
gos administrativ-oS Tio TRT da I• Região .(art. 79), a 
Emenda deveria constituir parágrafo único do art. 29, o 
que seria de melhor técnica legislativa e mais apto a evi
tar dúvidas quanto ao preenchimen_to dos demais çargos 
de Juiz togado a serem criados. melhor solução será alte
rar por inteiro o art. 2~>, o que fazemos na Subemenda 
adiante oferecida. 

9. A Emenda n'i' 8, de autoria do ilustre Senador Nel
son Carneiro, acresCenta ao Projeto o seguinte dispositi
vo: .. nas suas ferias,liceilças ou impedimentos, ás Juízes 
togados dos Tribunais Regionais serão substituíd_g~_por 
Juízes Presidentes das Juntas de Conciliação e Julgamen
to e convocados_ pelo Presidente do Tribunal pelo cri
térío exclusivo da antigiiidade". 

Na Justificação, diz o Autor: 

"nos Tribunais Regionais do trabalho, onde as 
ferias dos respecüvos Juízes são indívíduais, o afas
tamento de qualquer destes, por f"erias, licenças ou 
impedlmentos interrompe o fluxo da distdbuição 
dos feitos em 2• instãncia, atrasando a so.l!:l-ª.o dos 
litígios submetidos a julgamento." 

Trata-se de Emenda inconstituc-ional, uma vez que tal 
matéria é objeto da Lei Complementar, por força do dis
posto no art. 112 da ConstituiÇão, em seu parágrafo úni
co. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (L~i Com
plementar n~> 35, de 14 de março de 1979), dispõe sobre a 
convocação de Juiz de primeira in-stânCia em seu ã'rt. 118.
A regra geral para as substituições de Ju_ízes dos.Tdbu~ 
nais estã contida no art. 117. 

O Autor arqúí com a situação peculiar da Justiça do 
trabalho, em que as férias dos respectivos Juízos são in
dividuais. Tal particularidade, porém, não autoriza que 
se modifique, por meio da lei ordinária, crifério estabele
cido na lei complementar específica. 

Pela rejeição da Emenda. 
10. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 

Projeto, por oportuno e conveniente, com as Emendas 
adiante oferecidas, e pela rejeição das Emendas n"'s l a 5 
-aprovada, parcialmente, a idéia nelas contida -;-__ e _n_~>s 
6 e 8; pela aprovação, com Subemenda, da Emenda n"' 7. 

EMENDA No 9 - CCJ 

Acrescente-se ao art. 79 o seguinte parágrafo, 
renumerando~se o atual parágrafo único para § 2~~ 

"Art. 71' 
§ li' A classificação dos cargos que figuram no 

Anexo I, na escala de níveis do Grupo Díreção e AS
sessoramento Superiores far-se-á por ato da presi
dência dos Tribunais, observados os nJveis de classi
fiCação constantes do art. I~> da Lei n"' 5.843, de 6 d~ 
dezembro de 1972, com os valores reajustados na 
forma da legislação vigente''. 

EMENDA No 10 - CCJ 

Dê-se ao caput do art. 89 a seguinte redação: 

"Art. 8~> Em nenhum Tribunal Regional do 
Trabalho os cargos em cOJ:nissão poderão ultrapas
sar o nível dos DAS atribuído, no Tribunal Superior 
do Trabalho, aos cargos correspondentes." 
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SUBEMENDA À EMENDA No 7 

Dê-se ao art. 2~> a seguinte redação: 

"Art. 2"' Para atender à nova composição a que 
se refere o artigo anterior ficam criados os seguintes 
cargos e funções de Juiz: 

1- no Tribunal Regional do Trabalho da I• Re
gião: 

3 (três) cargos de Juiz togado, vitalício, a serem 
providos_ por Juízes do Trabalho Presidentes de Jun
ta, e 2 (duas) funções de Juiz classista,_temporári~, 
sendo uma para representante dos empregados e ou
tra para representante dos empregadores; 

_ It- no Tribunal Regional do Trabalho da 2• 
Região: 

9 (nove) cargos de Juiz togado, vitalício, a serem 
providos 5 (cinco) Por Juízes do Trabalho Presiden
tes de Junta, 2 (dois) por membros d() Ministério 
Público da União junto à Justiça do Trabalho e 2 
(dois) por advogados, e 6 (seis) funções de Juiz clas
sista, temporário, sendo 3 (três) para representantes 
Oõs einpfegados e 3 (três) pára representantes dos 
einpregadores; 

__ III- nos Tribun_ais Regionais do Trabalho das 
3' e 4~ Regiões 3_ (três) cargos de Juiz togado, vitalí~ 
cio, a serem proVidos I (um) por Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta, 1 (um) por membro do Minis
tério Público da União junto à !ust~ça do Trabalho 
e I (um) por advogado, e 2 -(duas) funções de Juiz 
classista, temporário, sendo uma para representante 
dos empregados e outra para representante dos em
pregadores; e 

IV- no Tribunal Regional do Trabalho da 6• 
--Região: 

1 (um) cargo de Juiz togado_, vitalicio, a ser provi
do por Juiz do Trabalho Presidente de Junta, e 2 
(duas) funções de Juiz classista, temporário, sendo 
uma para representante dos empregados e outra 
para representante dos empregadores." 

$ala das Comissões, 15 de junho de 1983.- Aderbal 
Jurcma, Presidente, eventual- Murilo Badaró, Relator 
=-- Carlos Chiare-Ui - José Ignácio - Passos Pôrto -
HeiiO-Gueiros- Alfredo Campos- Marcondes Gadelha 
..... __ Gujlherme Palmeira. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Solicíto ao 
nobre Senador _Mário Maia o Parecer da Comissão de 
serviço Público Civil. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB- AC. Para emitir j:>a
I'ecei".)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, de lniciativa do 

-Senhor Presidente da Repúbrica, iiOs termos do art. 57, 
da Constitl!ição, -vem a exame nesta Casa, após ter sido 
examinado e aprovado na Casa de Origem;-projetà de 
lei, que '"'altent a composição e a organização interna dos 
Tribunais RegionaiS do Trabalho que menciona, criando 
cargos e dando- outras providências". 

Quando do seu envio à Cãm_al''ª- dos Deputados, a 
Mensagem Presidencial se fez acompanhar de Exposição 
de Motivos, do SenhQr Ministro de Estado da Justiça, 
esg.::t.r,ecençla: _ 

"Trata-se de proposição que visa a ampliar a es
trutura jurídico-administrativa dos aludidos Tribu
nais Regionais do Trabalho, de_ modo a permitir-
1hes um desempenho menos sacrificado diante do 
c~~ceiili.,rrio~imento de -demandas trabalhistas sob 
suas respectiva-s jurisdições, cujas estatísticas- mais 
recentes revelam preocupações, uma vez-que se en
contram distantes dos limites de capacidade legal e 
até humana dos julgados. 

A medida se impõe-pelil rápida industrialização 
do País, a extensão da legislação trabalhista aos 
ruriculas e domésticos, acopladas ao aumento po
pulacional, reclamando Uma -Justiça do Trabalho 
maís célere e, conseqüentemente, mais aparelhada, 
m.ormente no- tocante aos órgãoS de 2• instância, 
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que, além do mais, sofrem carga cada vez maior, em 
decorrência de as normas estabelecidas pela Lei n~> 

6.947, de 17 de setembro de 1981, permitirem au
mento numérico de Juntas de Conciliação e Julga
mento, tão logo sejam ultrapassados os índices fixa
dos. Dessa feita, tendo-se por base os últimos 5 (cin
co) anos, as Juntas que em 1977 eram 278, hoje são 
382, com vistas a elevarem-se para 658, através de 
anteprojeto recentemente encaminhado a Vossa_Ex
celência. 

Assim, pretende-se beneficiar os Tribunais Re
gionais do Trabalho sediados no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Per· 
nambuco, todos, sem dúvida, representando impor
tantes Regiões da Justiça do Trabalhu, com imensa 
responsabilidade no equilíbrio das tensões sociais 
em jurisdição de grandes complexos industriais e de 
incontestável expansão sócio-económica. 

Salienta-se qUe a proposta de se alterar a compo
sição dos citados Regionais norteou-se no disposto 
no artigo 106, § 19, da Lei Complementar ri~> 35, de 
14 de março de 1979, que fixa o índice de 300 (tre· 
zentos) feitos por juiz, para reprimir a majoração 
do número dos membros dos Tribunais de Justiça 
dos Estados." 

A proposição, vazada em 12 (doze) artigos, estabelece 
que a composição dos Tribunais Regionais do Trabalho 
das 1•, 2•, 3•, 4• e 6• Regiões, é alterada para: 

"I -o Tribunal Regional do Trabalho da I • Re
gião compor-se-á de 27 (vinte e sete) Juízes, sendo 
11 (dezessete) togados, vitalícios, e 10 (dez) classis
tas temporários; 

11- o Tribunal Regional do Trabalho da 2• Re· 
gião compor-se-á de 44 (quarenta e quatro) juízes, 
sendo 28 (virite e oito) togados, vitalícios, e 16 (de
zesseis) classistas temporários; 

III - o Tribunal Regional do Trabalho da 3• Re
gíão comportar-se-á de 17 (dezessetc) Juízes, sendo 
11 (onze) togados, vitalícios, e 6 (seis) classistas tem
porários; 

IV- o Tribunal Regional do Trabalho da 4• R~
-gião comportar-se-á de 22 (vinte e dois) Juízes, sen
do 14 (quartoze) togados, vitaltcios, e 8 (oito) clas
sistas temporários; 

V- o Tribunal Regional do Trab::~lho da 6• Re
gião compor-se~á de 12 (doze) Juízes, sendo 8 (oito) 
togados, vit::~lícios, e 4 (quatro) classistas tempo
rários, e 4 (quatro) classistas temporários." 

Cria, a seguir, para atender à nova composição, os se
guintes cargos e funções de juiz: 

"I- no Tribunal Regional do Trabalho da I• 
Região, 3 (três) cargos de Juiz togado, vitalício, e 2 
(duas) funções de Juiz Classista temporário; 

II -no Tribunal Regional do Trabalho da 2• 
Região, 9 (nove) cargos de Juis togado, e 6 (seis) 
funções de Juiz classistas, temporário; 

III- no Tribunal Regional do Trabalho da ~· 
Região, 3 (três) cargos de Juiz togado, vitalício, e 2 
(du_as) funções de juiz classista temporã_rio; 

TV- no Tribunal Regional do Trabalho da 4• 
Região, 3 (três) cargos de Juiz togado, vitalício, e 
2(duas) funções de Juiz classista temporário; 

V- no Tribunal Regional do Trabalho da 6• 
Regiãõ, 1 (um) cargo de Juiz togado, vitalício, e 2 
(duas) funções de juiz classista, temporário." 

- &tabelece-o projeto que os TRTs, compostos de 4 
(quatro) ou mais termos serão obrigatoriamente dividi
dos em Grupos de turmas; que, na composição dos Gru
pos de turmas, será respeitada, sempre, a paridade dare
presentação de empregados e empregadores; e que o~ 
Grupos de turmas terão competência atualmente atribu! 
da ao Tribunal Pleno, excluída a apreciação da matéri;; 
de natureza administrativa, que coptínuará reservada ac 
Tribunal Pleno. 
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Cria, na forma do anexo I, 33 (trinta e três) cargos, em 
comissão, de Assessor de juiz, nos Tribunais Regionais 
do Trabalho das 1•, 2•, 3•, 4• e 6• Regiões, todos do 
GrupowDireção e Assessoramento Superiores, os quais 
serão privativos de Bacharel em Direito, e preenchidos 
mediante livre-indicação dos magistrados junto aos quais 
servirem. 

Cria, mais, noS Quadros permariertfes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho das 1•, 2•, 3•, 4• e 6• Regiões, os 
cargos de provimento efetivo constarite dos Anexos II e 
VI, os quais serão distribuídos pelas classes das respecti~ 
vas Categorias Funcionais, em número fixado mediante 
ato da Presidênci~ de cada Tribunal, observando-se o 
critério de lotação aprovado pelo SiStema de ClassifiM 
cação de Cargos na área do Poder Ex..ecutivo, obedecido 
o preenchimento de acordo com as normas legais e reguM 
lamentares em vigor. 

Considerando que as despesas decorrentes da sua apliM 
cação correrão à conta das dotações próprias da Justiça 
do Trabalho e que a proposição estâ redigida de acordo 
com a boa técnica legislativa, somos pela sua aprovação. 

h o parecer. Sr. Presidente: 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para proferir 
o parecer da Comissão de FiQiillÇas. 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (PDS-CE. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de lei sob exame desta Comissão tem por 
objetivo da continuidade ao processo de modernização 
administrativa do Poder Judiciário, -desta feita no âmbi
to da Justiça do Trabalho. 

Assim é que a matéria trata da reorganização dos Tri
bunais Regionais do Trabalho, com vistas ao aperfeiçoa
mento do desempenho dos mesmos ante o crescente auM 
menta das questões trabalhistas. 

Des!a forma, altera-se a composição dos aludidos Tri
bunais a fim de permitir a ampliação do número de seus 
juízes, ao mesmo tempo em que é reforçada a estrutura 
'tl.e apoio administrativo criando-se os cargos correspon
dentes. 

O art. 1 O do projeto dispõe que o aumento de despesas 
decorrente da sua transformação em lei sera-ateildido 
por dotações orçamentárias próPrias da Justiça do Tra
balho, indicando~se assim os recursos necessários ao seu 
correto finanCiamento. 

Destarte, estariam sendo cumpridas as normas de fi
nanças públicas aplicáveis à matéria, razão por que opi
namos por sua aprovação no que concerne a competên
cia regimental desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça conclui favoravel" 
mente ao projeto e à Emenda n"' 7, com subemenda que 
apresenta. Cónclui, airida, pela apresentação de duaS 
emendas - de n"'s. 9 e 10; pela rejeição das Emendas nYs. 
1 a 5, acolhendo, no entanto, parcialmente, em sua 
Emenda de n"' 10, a idéia ilela contida; pela rejeição da 
Emenda n"' 6 e pela inconstituciOnalidade da de n"' 8. 

Assim sendo, a Presidência submeterá a votos o proje
to e as Emendas n9-s. 9 e 10-CCJ, bem como a subemenda 
à Emenda n'? 7. 

De acordo com o disposto no art. 143, número I, do 
Regimento Interno não serâ objeto de deliberação as 
Emendas n9s. 1 a 6, e, conforme o disposto na· ãrt. 336, 
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inciso XVIII da Lei interna, não serâ submetida a votos 
a Emenda n"' 8, declarada inconstitucional pela Comis-: 
são de Constituiç~o e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discus
são o projeto e as emendas. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 
encerrada. 

Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria 
que, nos (ermos do inciso II do art. 322 do Regimento 
Interno, depende, para sua aprovação, do voto favorável 
da maioria da composição -da Casa, devendo a votação 
ser feita pelo processo nominal. 

Tendo havido, entretãnto, acordo entre as Lideranças, 
a matéria serâ submetida ao Plenário pelo processo siin-
bóHco. -

Em votação o projeto, Se"m prejuízo das Emendas n9s. 
9 e lO-CCJ e da subemenda à Emenda n9 7. 

Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer 
como se acham. (Pausa.) 

--Aprovado. 
-~---É o segu_inte o projeto aprõVado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 7, DE 1983 

(N9 SO~A/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Altera a composição e a organização interna dos 
Ttitn,1_n_ª-is Regionais do Tra_balho que menciona, cria 
cargos, e dá outras providências. 

O Corigr~~o Nacjonr:tl p_ec!eta_: 

Art. 1? Fica alterada a composição dos Tribunais 
Regionais do Trabalho das 1•, 2•, 3•, 4• e 6~ Regiões, nos 
(ermos segUinteS: --
1- o Tribunal Regional do Trabalho da I• Região 

-compor-se-á de 27 (vinte e sete) Juízes, sendo 17 (dezes
sete) togados, vitalícios, e lO (dez) classistas, tempo
rários; , 
II- o Tribunal Regional do Trabalho da 2'- Região 

cõmpor-se-á de 44 (quarenta e quatro) Juízes, sendo 28 
(vinte e oito) tOgadoS, vitallcios, e 16 (dezeseis) classistas, 
temporarios; 

III- o Tribunal Regional do Trabalho da 3• Região 
compor-se-á de 17 (dezessete) Juízes, sendo 11 (Onzefto
gados, vitalícios, e 6 (sêis) Ciassistas, temporários; 

IV ........... o Tribunal Regional do Trabalho da 4• Região 
compor-se..á de 22 (vinte e dois) JUfzes, sendo 14{Quaior
ze) togados, vitalícios, e 8 (oito) classistas, temporários; 

V- o Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região 
comp6r-se-á de 12 (doze) Jufzes, sendo 8 (oito) togados, 
vitalícios, e 4 (quatro) classistas temporários. 

Art. 29 Para atender à nova composição a que sere
fere o artigo anterioi, ficam criados os seguintes cargos e 
funções de Juiz~ 

T- no Tribunal Regional do Trabalho da 1 • Região, 
3_ (três) cargos de Juiz togado, vitalício, e 2" (duas) 
funções de Juiz ciassista, temporário; 

II- no Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, 
9 (nove) cargos de Juiz togado, e 6 (seis) funções de Juiz 
classista, temporário; 
III- no Tribunal Regionaf do Trabalho da 3• ReM 

gião, 3 (frês) cargOs de Juiz togado, vitalício, e 2_(duas) 
funções de Juiz classista, temporário; 

IV- no Tribunal Regional do Trabalho da 4• Re
gião, 3 (três) cargos de Juiz togado, vitalício, e 2 (duas) 
funções de Juiz classista, temporário; 
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V- no Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região, 
1 (um) cargo de Juiz togado vitalício, e 2 (duas) funções 
de Juiz classista, temporário. 

Art. 3"' Para o provimento dos cargos de Juiz toga
do, vitalício,_ bem c.of!l.O daS fl.u1Ções de Juiz classista, 
temporário, criados por esta lei, será observado o dispos
to na legislação vigente. 

Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz 
classista. 
- A~t. 49 Os_ Tribunais Regionais do Trabalho com
postos de 4 (quatro) ou mais Turmas serão obrigatoria
mente divididos em Grupos de Turmas. 

§ J9 Na composição dos Grupos de Turmas será res
peitada, sempre, a pãridade da representação de empre

. gados e empregadores. 
§ 29 Os Juízes classistas que não integrarem a com

posição efetíva dos Grupos de Turmas fun-cionarão 
como substitutos em quaisquer delas. 

§ 39 Os Grupos de Turmas terão a competência 
atualmente atribuída ao Tribunal Pleno, excluída a apre
ciação de matéria de natureza administrativa, que conti
nyará reservada ao Tribunal Pleno. 

Art. 5~- O Presidente do Grupo de Turma será um 
dos seus membros efetivos, eleito entre seus pares, na 
forma do que dispõe a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional e o Regimento Interno do Tribunal Regional 
respectivo. 

Art. 69 Os Grupos de Turmas funcionarão com a 
presença de, no mínimo, a metade mais um do número 
de Juízes que os compõem. -

Art. 7" Ficam cdadós, -na forma do Anexo I da pre
sente lei; 33 (trinta e três) cargos, em comissão, de Asses
sor de Juiz, nos Tribunais RegionaiS do Trabalho das I•, 
-2f,.3f, 4', e 6• Regiões, todo_s do Grupo Direção e Asses
soramento Superiores có_digo DAS-102 

Parágrafo único. Os ~gOs em 'comissão de Assessor 
de Juiz, privativos de Bacharel em Direito, serão preen
chidos mediante Iivre indicação dos magistrados junto 
aos quais forem servir. 

Art. 8~ Em nenhum Tribunal Regional do Trabalho 
os cargos em comissão poderão ultrapassar o nível DAS 
imediatamente inferior ao atribuído, no Tribunal Supe
rior do Trabalho, aos cargos correspondentes. 

§ 19 Nas Juntas de Conciliação e Julgamento, o nível 
do Chefe da Secretaria não poderá ser superior ao pa
drão DAS-101.3. 

§ 29 Enquanto não dispensado, os atuais ocupantes 
de cargos em comissão a que se tenha atribuído padrão 
inc_ompatível com o disposto nesta lei terão preservada 
sua situação pessoaL 

Are 99 Fícam criados, nos Quadros Per_manentes 
dos Tribunais Regionais do_Trabalho das I•, 2•, 3•, 4• e 
6• Regiões, os cargos de provimento efetivo constantes 
dos Anexos II a VI da presente lei. 

ParágrafO único. Os cargos de que trata o caput des
te artigo serão distribuídos pelas classes das respectivas 
categorias funcionais-, em número fixado por ato da Pre· 
sidéncía da cada Tribunal, observando-se o critêrio de 
lotação aprovado pelo Sistema de Classificação de Car
gos, na área do Poder Executivo, e o preqchimento dos 
mesmos será feito de acordo com as norll'las legais e re
gulamentares em vigor. 

Art. lO. A despesa decorrente da aplicação desta lei 
correrá por conta das dotações próprias da Justiça do 
Trabalho. 

Art. 11. Esta lei entra em Vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrãrio. 



Regiões 

1• 
2• 
3• 
4• 
6• 

rlrupos 

Atividades de Apoio 
Judiciário 
(TRT-1• AJ-020) 

Serviço de Transpor
te Oficial e Porta-
ria (TRT-l•TP-1200 

Grupos 

Ativídades de Apoio 
JudiciáriO 
(TRT-2• AJ-202) 

SerVbiço de Transpor
te Oficial e Porta-
ria (TRT-2oTP-1200) 
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ANEXO I 

(Art. 711 da Lei n~> de de 198 ) 

CARGOS EM COMISSÃO 

TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO 

Denominação Código 

Assessor· de Juiz TRT-1•DAS-102 
Assessor de JUiz TRT-2• DAS-102 
Assessor de Juiz TRT-3• DAS-102 
Assessor de Juiz TRT -4• DAS-102 
Assessor de Juiz TRT-6• DAS-102 

ANEXO II 

(Art. 9• da Lei n~' de de 198 ) 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1• REGIÃO 

Categorias 
Funcionais 

Téc. J udiciáriÓ 
Aux. Judiciãrfo 
Ag. de Seg. Judiciário 
Atend. JudiCiário 

Agente de Portaria 

(Art. 911 da Lei n~' 

Código 

TRT-1• AJ-021 
TRT-1• AJ-023 
TRT-1• AJ-024 
TRT-1• AJ-025 

TRT-1•TP-1202 

ANEXO III 

de de.198 ) 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DÓ TRABAL_HO DA 2•RÉGIÃO 

Categorias 
Funcionais 

Téc. Judiciário 
Aux. Judiciário 
Ag. de Seg. Judiciário 
Atendente Judiciário 

Agente de Portaria 

TRT-2• AJ-021 
TRT-2• AJ-023 
TRT-2• AJ-024 
TRT-2• AJ-025 

TRT-2•TP-1202 

NPde 
CargOs 

05 
15 
05 
05 
03 

_N?de 

Cargos 

09 
06 
03 

-03 

03 

15 
10 
05 
05 

os 
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Grupos 

Atividades de Apoio 
Judiciário 
(TRT-3• AJ-020) 

Serviço de Transpor~ 
te Oficial e Portaria 
(TRT-3•TP-1200) 

Grupos 

Atividades de Apoio 
Judiciário 
(TRT-4• AJ-020) 

Serviço de Transpor~ 
te Oficial e Portaria 
(TRT-4•TP-1200) 

Grupos 

Ativídades de Apoio 
Judiciário 
(TRT-6> AJ-020) 

Serviço de Transpor~ 
te Oficial e Portaria 
(TRT-6• TP-1200) 
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ANEXO IV 

(Art. 9~" da Lei nl' , de de de 198 ) 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3• REGIÃO 

Categorias 
FuncionaiS 

Téc. Judiciário 
Aux. J udiciãrio 
Ag. de Seg. Judiciário 
A tendente Judiciário 

Agente de Portaria 

(Art. 9"' da Lei nl' 

Código 

TRT-3• AJ-021 
TRT-3• AJ-023 
TRT-3• AJ-024 
TR T -3• AJ-025 

TRT-3•TP-1202 

ANEXO V 

, de de de 198 ) 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4• REGIÃO 

Cateiotfas 
Funciontiis 

Téc. Judiciário 
Aux. J udiciãriO 
Ag. de Seg. J udiciârio 
Atendente Judiciário 

Agente de Portaria 

(Art. 9~' da Lei n"' 

Código 

TRT-4• AJ-021 
TRT-4•ÀJ-023 
TRT -4• AJ-024 
TRT -4• AJ-025 

TRT-4•TP-1202 

ANEXO VI 

de de !98 ) 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6• REGIÃO 

CategOJ"fas Código 
Funcionais 

Téc._Judiciáfio TRT-6• AJ-021 
Aux: JUdiciário TRT-6• AJ-021 
Ag. de SEg. J udiciãrio TRT -6• AJ -024 
Atendente Judiciário TRT-6• AJ-025 

Agente de Portaria TRT-6•TP-1202 

n'de 
Cargos 

03 
02 
01 
01 

O! 

N11 de 
Cargos 

09 
06 
03 

~~03 

03 

N'~de 

Cargos 

06 
~04 

02 
02 

02 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) - Passa-se à 
votação, em globo, das Emendas nqs 9 e 10-CCJ, cons
tantes do pÚeccr da Comissão de Constituição e Justiça. 

Os Srs. Sena~Q_r_es __ que as aprovam queiram conservar
se como estão. (Pausa.) 

Aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr__Dalla)-::- Em votaç_ão 
a subemenda da Comissão de Const_ituição e Ju-stiÇa~-
, Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (P_a_usa.) 
Aprovada, 
Aprovada a subemenda, fica prejUdicada a Emenda n"' 

7. 
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de redigir 

o vencido para o segundo turno regimental. Decorrido o 
interstício de 48 horas previsto no art. I 08, § 39, da Cons
tituição, o projeto serâ incluído em Ordem do Dia para· 
apreciação em segundo turno. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador _Humberto Lucena, para uma 
declaração de voto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÃ_f'i!_BUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O Sr. Aloysio Chaves-. Sr. Presid~nte, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, para uma de
claração de voto. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. JOSJ't FRAGELLI (Para emitir parecer.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

O Senhor Presidente da República propõe ao Senado 
Federal, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, 
seja autorizado o Governo do Distr~to Feçleral, com base 
no disposto no art.- 211 ~a Resolução -nq 93, de 11 de no
vembro de 1976, do Senado Federal, a contratar ope. 
ração de crédito no valor de CrS 8.304.089.820,00 (oito 
bilhões, trezentos e quatro milhões; oitenta e nove mil, 
oitocentos e vinte cfuzeiros), equivalente a 2.314.000 

--- UPC's, junto ao Banco Nacional da Habitação, destina
da à construção de uma estação de tratamento de água 
do sistema Rio Descoberto, execução de redes coletoras 
e ligações prediais de esgotos sanitários nos setores 
QNN, QNM e QNO da Ceílândia e execução do sistema 
de esgotos s~mitários ·em Brazlândia. 

2. _Os valores dos projetas são os seguintes: 
I -construção de Estação de Tratamento de Água do 

Sistema Rio Descoberto q 620.000UPC's; 
II -execução de redes coletoras e ligações prediais de 

esgotos sanitários no setor QNM e complementação do 
- setor QNM de Ceilândia q 760.000 UPC's; 

III- execução de redes coletoras, interceptares e li
gações predíafs de esgotos sanitários no setor QNO de 
Ceilândia q476.000 UPC's; 

IV- execução do sistema de esgotos sanitários da ci
dade satélite de Brazlândia 9 458.000 UPC's. 

3. __ A nosso ver, o processo que encaminhá a Mensa
gem n9 110/83 do Exc~lentíssimo Senhor Presidente da 
República, não se acha em condições de ser decidido por 
esta Comissão, pelas falhas e omissões que vamos rela
cionar. 

4. Nas "características da operação", objeto do pe
dido de autorização ao Senado, são apresentados os se
guintes elementos: valor, prazos de carência e de amorti
zação, juros ecorreção monetária, -garantias e destinação 
dos recursos. Só o último e o primeiro desses elementos 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS~ PA. Para decla- constam do processado, sendo o valor da operação no 
ração de voto.) - Sr. Presidente, Srs. Senador~~: - avultado montante de Cr$ 8.304.089.820,00 (oito bi-

Desejo explicitar que o nobre Sena_dor Murilo Badaró lhões, trezentos e quatro milhões, oitenta e nove mil, ai-
foi quem coordenQ!.l esses entendimentos, e chegou a esta tocentos e vinte cruzeiros). 
redação do artigo gq que me pareceu tan'l~é~ satisfa- 5. Ainda outros dados básicos para a correta apre-
tória. Porque ao invês de se eliminar 0 artigo gq se lhe ciação do pedido não vêm nos documentos Qa mensa-
deu uma nova redação, estabelecendo que não poderá gem, como: dívida interna e externa da entidade, o ba-. 
ser superior, em nenhum Tribun~l Regional do Traba- _____ la_nç_o_d_o !;.X~cício anterior,_ cronograma com os dí_spên-
lho, o nível "DAS" atribuído ao Tribunal ~uperior do dias das dívidas_ interna e externa, margem de poupança 
Trabalho. Esta redação, me pareceu, evita justamente real em função da receita líquida, todos dados sem os 
uma situação anómala que sempre se tenta eliminar, de quais não se pode avaliar a capacidade de pagamento do 
os Tribunais Regionais terem símbolo superior àquele Distrito Federal quanto aos seus compromissos financei-
atribuído ao Tribunal Superior do Trabalho. Não será ros. 
superior- diz a nova redação. Portanto poderá ficar até 6. Nem se diga que por ser uma operação extralimite 
no mesmo nível, o que nos pareceu razoável, satisfatório. está o_ peticionário dispensado das formalidades legais, 
Como se vê deste projeto de lei o Diretor~Geral da Secre~ como o parecer do Conselho Monetário Nacional, exigi-
taria do_ Tribunal da 2• Região, São Paulo- que passa a do justamente pelo Parágrafo Único do art. 29 da Reso-
ser integrado por 44 juízes- fica ccim uma sobrecarga lução n~93/76, o mesmo Conselho que, pelo art. 3q dessa 
de serviço que será maior do que a do Diretor~Geral do Resolução, deverá "estabelecer as normas complementa-
TST, composto apenas de 17 MiniStfós. Nada impedirá, res necessárias à fiel aplicação desta Resolução". 
portanto, que esses símPolos sejam equivalentes. Mas 7. E assim procedendo, o CMN, em sessão de 17 de 
tambêm era conveniente impedir que fosse superior. novembro d~ 1976, estabeleceu, no item II da Resolução 
Nesse sentido, o Senador Murilo Badaró fez a coofde- Wl 397, ''que os pedidos de amortização para operações 
nação e nós demoLa nossa aprovação. de crédito corn recursos provenientes do FNDU, do 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 2: 

(Em regime de urgência- Art. _371, "c", do Re
gimento Interno) 

Apreciação da Mensagem n"' IlO, de 1983 (n9 
192/83, na orígeffi), pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita autOrizaÇão do Senado para 
que o Governo cio Distrito FePeral possa contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 
8.304.089.820,00(oito bilhões, trezentos e quatro 
milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte crU
zeiros), para os fins que especifica (despachada às 
Comissões de Economia, de Constjtuição ·e Justiça e 
do Distrito Fe~eral). 

Solicito do nobre Senador José Fr~gelli o parecer da 
Comissão de Economia. 

FASe do BNH, para ap'resentação ao CMN, deverão ser 
encaminhados ao Banco Central pela entidade repassa
dera dos recursos., acompanhados do competente estudo 
relativo à viabilidade técnico-financeira do empreendi
mento ou d_o programa plurianual. 

8. Se ao Banco Central devem ser encaminhados os 
estudos relativos H à viabilidade técnico-financeiro do 
empreendimento", com maioria de razão deve vir ao Se
ilado e já com esses estudos do Banco Central, qUe é o 
órgão com a competência privativa' para autorizar em
préstimos e operações de créditos dos Estados e Municí
pios, consoante o art. 42, VI, da Constituição e por con
seqUência, examinar e decidir sobre os aspectos funda
mentais desses a tos e negócios, como a capacidade de en
dividamento da entidade pública e a viabilidade 
económica-financeira do empreendimento, objeto do pe
dido. 

Junho de 1983 

-9. -outra exigência que nos parece necessária ê o 
cumprimento do item I da ResoluçãO n'i'-345(75 do Ban
co Central. isto é, saPer se o Estado ou Município em 
questão tem apresentado ao Banco Central, mensalmen
te, os quadros demonstrativos d~ posição dos seus com
promissos e a remessa ao Senado do últí~o_ desses qua
drOs coin o pedido de autorização de empréstimo. 

10.- -Há" a assinalar que o diploma legal citado no pro
cessado (Dec. n9 84.128, de 29 de outubro de 1979, modi
ficado pelo Dec. nQ 85.471, de 10 de dezembro de 1980), 
atribuiu competência à Secretaria de Articulação com os 
Estados e Municípios (SAREM), órgão da estrutura ad
ministrativa da Secretaria de Planejamento da Presidên
cia da República para analisar pedidos da e:>Pécie com 
base no_t~xto acima citado, há referência de que aSA
REM procedeu estudos sobre a capacidade de endivida
mentO-do pleiteante, informações que não foram envia
das ao Senado Federal para nosso exame e análise. 

11. De outra forma, o processo deve vir acompanha
do de parecer do Banco Central do Brasil, conforme 
consta na Resolução n~" 62, de 1975, modificada pela Re
solução n"' 93, de 1976, ambas do Senado Federal, sem 
prejuízo das demais normas adotadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, contidas em resoluções citadas an
teriormente. 

12, Assim, para que possamos analisar o pedido, há 
necessidade dos seguintes elementos e infQrmações prin
cipais: 

a)posição da dívida intralimite; 
b )posição da dívida extralimite; 
c)posição da dívida após a operação em exame, seja 

esta intra ou extralimitc; 
d}situação dos parâmetros (montante global, cresci

mento real anual e despêndio anual máximo), face aRes. 
n"' 62, de 1975 (dívida intralimite)~ 

e)situação dos referidos parâmetros citados no item 
anterior, computada a dívida extralimite existente; 

f)situação dos parâmetros após a operação em exame, 
seja ela intra ou extralimite; 

g) dados relatiVos ao balanço do exercício anterior, 
onde a receita é corrigida até a época do exame do pleito; 

b) limites operacionais, onde são fichados: 
h!)- Montante global (70% da receita líquida corrigida); 
h2)- Crescimento real anual (20% da receita líquida 
corrigida), 
h3)- Dispêndio anual máximo (15% da receita corrigi
da), 
h4)- Responsabilidade por título (50% da receita liquida 
corrigida). 

i) cronogrãma de dispêndios relativos à dívida consoli
dada interna - onde são apresentados os dispêndios 
anuais com todas as parcelas da dívida (intra + extrali
mite + operações em tramitação no Senado Federal + 
operação em exame); 

j) dados relativos ao orçamento do pleiteante para o 
exercício em que está sendo examinado o pedido, onde 
são apresentados todos os encargos, despesas, investi
mentos obrigatórios, previsão para amortização da dívi
da externa; 

k) margem de poupança real, calculada em função dare-
ceita líquida e do total das despesas certas e inadiâveis da 
entidade. 

13. Após o cumprimento das exigências citadas, emi
tiremos parecer definitivo sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -_A Comissão 
de Eco"nomia conclui seu parecer por pedido de di_ligên
cia e- remessa de documentos. 

Nos termos do art. 384 do Regimento Interno, a ma
téria_ voltará à Ordem do Dia no prazo mâximo de qua
tro sessões ordinárias. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 74, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Legislação Social como conclusão dt;. seu Parecer n~' 
5_6_1, de 1983), que autoriza o Governo do Estado do 
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Pará a alienar à empresa Maisa-Moju Agroindus
trial S.A., uma área de terras devolutas do Estado, 
com aproximadamente 30.000 ha. (trinta mil hecta
res), tendo 

PARECERES, sob n•s 562 e 563, de 1983, das 
ComiSsões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com emenda que apresenta de 
n"' 1-CCJ; e -

- de Agricultura, favorável. 

Em discussão o projeto e a emenda, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, declaro encer
rada a discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19-Secretãrio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 703, DE 1983 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c, do 
art. 310, do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Resolução n9 74, de 1983, a fim de 
ser feita na sessão de 29 do corrente. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1983.- Affonso Ca
margo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo 
com a deliberação do Plenãrio a matéria sai da Ordem 
do Dia para a ela retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 4: 

DiscussãO; em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 75, de 1983 {apreseritado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 581, de 
1983), que autOriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo (SP) a elevar em Cr$ 669.559.790,90 (seiscen
tos e sessenta e nove milhões, quinhentos e cinqUen
ta e nove mil, setecentos e noventa cruzeiros e no
venta centavos)_o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 582 e 583, de 1983, das 
Comissões: 

- de Constitui~o e Justi4;a, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra·, declaro-a encerra

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

.E o seguinte o pfojeúi aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 75, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo 
(SP) a elevar em Cr$ 669.559.790,90 (seiscentos e 
sessenta e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e nove 
mil, setecentos e noventa cruzeiros e noventa centa
vos), o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 í:. a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), 
nos termos c!o art. 29 da Resolução n9 93, de I I de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o 
montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
669.559.790,90 (seiscentos e sessenta e nove milhões, qui
nhentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e noventa cru
zeiros e noventa centavos), correspondentes a 397.803,98 
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
1.683,14, vigente em abril de 1982, a fim de que possa 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ContrB.tãf um erii.préstimo de igual valor,- jrintci à Caixa 
Económica Fe~eral, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SoCial - FAS, 
destinado ao financiamento das obras de construção de 
escolas municipais de educação infantil, naquela Capital, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em viga~ na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

(Paüsa.) 
S. Ex• não está preSente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Lyra. 

? SR •. CARLOS LYRA (~DS -Y.AL, Pronuncia Q se
gumte discurso.) - Sr. Pres1dente,}..Srs. Senadores, falo 
em nome do meu EstadO- âe Alagoas, um pequeno Esta
do da Federação e até acho que a sua moeda é o açúcar e 
o álcool. 

Quero aqui fazei' uma homenagem ao Instituto do 
Açúcar e do Álcool, que completou, no dia primeiro de 
junho, cinqUenta anos de existência. 
~ SenhOr Presidente, s"enhores Senad9~es, a 19 de junho 
corrente o Instituto do Açúcar e do Alcool completou 
cinqiienta anos de proficua atividade em defesa da 
a"!iroindústria canavieira. 

Criado pelo Decreto n9 22.789, do Presidente Getúlio 
Vargas, de 19 de junho de 1933, o Instituto do Açúcar e 
do Ãlcool reuniu dois órgãos governamentaiS, aiD.bos 

-cdàdos em 1931; a s_omissão de estudos sobre o álcool 
- ffiotor e a -COffiissão de defesa da -prOdiiÇ3.0 -do açúcar. 

A_ regulamentação do mercado de açúcar do Pafs e o 
~ro;.;nto d-.lpfoctuÇãOde âic_Ó_Õl anidro, foram os objeti~ 
vo_s _que nortearam a criação do IAA. 

ObjeÜvos inteT:relacionados, já que o disciplinamento 
do mercado açucareiro dependia, fundamentalmente, do 
encaminhamento do.s excedentes de matéria-prima para 
o fabrico do álcool. Na ocasião, tanto o primeiro objeti· 
vo - reergtiimento da agroindústri3., via ·eliminação da 
superprodução e estabilização dos preços- como o se~ 
gundo - a solução do problema do âlcool combustfvel 
através da construção de destilarias - não poderia ser 
alcançados sem uma intervenção ativa do Estado, que 
depois se- transformou numa intervenÇão, normativa e 
supletiva. 

No entanto, o pioneirismo da iniciativa governamen
tal mostrou, ao longo dos tempos, a sua validade. 

O primeirO -Presidente do IAA foi Leonardo Truda, 
que a pesai de gaúcho e de não ter tido prévia experiêricia 
com este setor de atividade económica, logo se tornou 
um emérito especialista nos problemas sócio-económicos 
da agroindústria canavieira, figura das mais destacadas 
em toda a existência da autarquia da cana e a quem deve
mos a implantação de sua estrutura administrativa, que 
a tornou capaz de levar a bom termo as suas tarefas, con
cretizando os seus objetivos. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. CARLOS LYRA- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. PassOs-Pôrto- Nobre Senador Carlos Lyra, eu 
gostaria de me somar a V. Ex' nas congratulações que 
traz, nesta tarde à Casa, pelo transcurso do cinqüente
nãrió de criação do Instituto do Açúcar e do Álcool. Este 
Instituto, realmente, foi uma das iniciativas pioneiras -de 
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auiaié}iiizaçãci da ecõnornia no nosso País. Ele foi criado 
em plena crise do Governo Provisório, era a primeira au
tarquía que se dedicava à cultura da cana-de-açúcar, à 
agroindústria da cana-de-açúcar e do álc_ool e, sobretu
do, à defesa da produção açucareira do Nordeste. Foi 
graças a esse Instituto que o Nordeste manteve a sua li~ 
derança no setor açucareiro no País, visto que, então, já 
a agroindústria açucareira de São P~ulo já competia co
nosco, inclusive no mercado internacional. Desejo trazer 
a V. Ex•, em nome do meu pequeno Estado de Sergipe, 
que é um Estado que tem toda a sua economia e toda a 
sua história baseada na indústria canavieira, as nossas 
congratulações por essa instituição que tem feito muitó 
bem a economia açucareira-do Brasil e tem, de uma certa 
forma, ajudado a-inanter a supremacia da agroindústria 
açucareira do Brasil. 

O SR. CARLOS LYRA - Nobre Senador Passos 
Pôrto, quero- incorporara minha breve oração as suas 
palavras. Muito obrigado a V. Ex• 

Ao IAA deve o Brasil_ª atu~l pujança do seu parque 
aÇl.!careiro e a implantação do Programa Nacional do 
Álcool, úriica e vâlida alternativa para substituir o pe
tróleo como combustível líquido e renovável. 

Destaque devemos dar à decisiva participação do Ins
tituto do Açúcar e do Álcool na formulação de um pro~ 
grama diretiyo para a política açucareira e ·alcooleira, 

- qUe procurou consolidar a situação das unidades indus
triais em dificuldades financeiras, principalmente as do 
Nordeste, e Reequipar as fábricas obsoletas a fim de au
mentar sua produtividade, através da criação do Fundo 
de Recuperação da Agroindústria canavieira. 

A política da racioilalização e modernização do par
que sucr0-a1co0leiro, gerou a atual estrutura da agroin
dústria canavieira em nosso País. 

Hoje o IAA é presença na pesquisa agrícola, através 
do PLANALSUCAR e suas estações experimentais de 
cana; no êxito do PROÁLCOOL; na conquista de divi
sas no mercado internacional; na adequação da agroin
dústri_a cana vieira à realidade sócio-económica Regional 
e nacional. 

O Sr. Ãlbano FrJJDCO - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS LYRA - Com muito prazer, nobre 
Senador-Albano Franc_o_._ 

O Sr. Albano Franco - Nobre SCilador de Alagoas, 
Carlos Lyra, companheiro e empresário, queria, nesfa 
oportunidade em que V. Ex• se associa, felicita e se con
gratula com os cinqUenta anos do Instituto do Açúcar e 
do Álcool, uma das Qbras meritóriaS -do ex·Presidente 
Getúlio Vàrgas, cujo primeir"o preSidente fcii o nordesti
no Gileno Di Carli e, inclusive, quero destacar nesta 
hora que o Instituto do Açúcar e do Álcool, desde a sua 
fundação, se preocupou com o econômico, com o (ecoo
lógico e principalmente cOm o soCial, é uma das poucas 
instituições, neste País, que obrigam os produtores, pelo 
seu faturamento, a reinvestirem ilo social, através de des
pesas de assistência SoÇial. E hoje também o Instituto do 
Açúcar e do Álcool. dirigido com eficiência e-Zelo pelo 
Coronel Confúcio Pamplona, persegue essa política, in
clusive, hoje, uma polítíca de economia dirigida, pois, 
para produzir, para -vender e para exportar tem que ser 
através daquele órgão. Quero, nesta hora, congratular
me com V. Ex• e associar-me às suas palavras, nobre Se
nador Carlos Lyra, 

O SR. CARLOS LYRA -Nobre Senador Albano 
Franco, as suas palavras eu as incorporo a este breve dis
curso. 

É presidente do IAA, neste momento dos seus cin
qUenta-anos de atividade, o coronel Confúcio Pamplona 
que, ao lado dos seus companheiros de diretoiia e dos 
funcionários, segue pelos ctiininhos que levaram a autar
quia canavicira a Cons_olidar_ Sua posição na comunidade 
produtora do açúcar e álcool no Brasil e a realizar traba~ 
lho de permanente defesa dos seus maiores interesseS, in
teresses que são igualmente os do nosso Pais. 
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Registrando os cinqUenta anos do Instituto do Açúcar 
e do Álcool, quero transmitir aos que 'fazem ·a agroindús~ 
tria cana vieira nacíOnal, no seu dia-a-dia de trabalho, no 
comando de sua política e na execução de sua produção, 
a certeza de uma continuidade de ação para que possam 
ser superados os muitos obstác;ulos que impedem o de
senvolvimento brasileiro. 

Quero destacar que o IAA é órgão vinculado ao Mi
nistério da Indústria e do Comércio, que hoje comanda
do pelo Ministro Camilo Penna, tem dado todo apoio às 
suas reivindicações, iniciath'as ·e ativid3des. 

Sr. Presidente, peço à V. Ex• para que faça constar dos 
Anais do Senado Federal, dando como lida, a sinopse 
dos cinqüenta anos de vida do IAA, a qual faz parte inte~ 
grante do discurso que acabo de proferir. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
CARLOS L YRA EM SEU DISCURSO: 

INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL -

Em 1"' de junho de 1933, através do Decreto nY 22.789, 
o Governo Federal, na gestão do então Presidente Ge
túlio Vargas, criou o Instituto do Açúcar e do Âkool. 
Fruto da fusão de dois órgãos governamentais, ambos 
criãdos em 1931: a Comissão de Estudos sobre o Álcool 
Motor e a Comissão de Defesa da Produção do Açúcar, 
o Governo Federal porém, não se limitou a congregá-los 
e a substituí-los, já que, com o correr dos anos, muitas 
outras atribuições foram sendo conferidas ao novo Or-
gão. _ ___ _ _______ . 

Os principaiS objetíVos--que nortearam a criãÇãO do 
IAA foram a regulamentação do mercado de açúcar do 
País e o fomento da produção de álcool anidro. Tratava
se de objetivos inter-reLaciOnados, já que o disCjpltna
mento do mercado açucareiro dependia, fundamental
mente, do encaminhamento dos excedentes d~_m?.téria
prima (e às vezes do próprio produto aCabãâo) para o 
fabrico de álcool. Tanto o primeiro objetivo ....:.... reergUi
menta da agroindústria, via elimiriação da superpro
dução e estabilização dos preços- como o segundo- a 
solução do problema do álcool-combustível através da 
construção de destilarias para a produção de álcool ani
dro - não po-deriam ser alcançados sem uma inter
venção ativa da parte do Estado. 

Essa intervenção foi refofçada pouco depois pelo De~ 
creto nY 22.981, de 25-7-33. De acordo com_o mesmo, a 
participação do IAA deveria ser muito mais iritiil;Sá-C1t]. 
relação ao álcool do_ que no mercado açucareiro. Ela de
veria abranger desde a instalação e operação de grandes 
destilarias- ceritT-ais até o monopólio da comercialização 
do álcool anidro produzido no País, Isto sem fªlar, do 
poder de fixar quotas de entrega para destitari:iS partiCU~ 
lares e os preços de compra e venda do produto em todo 
o território nacional. 

Já no que se referia ao açúcar; as atribuiçOes "dõ Insti
tuto eram princíPalmente de caráter normativo e supleti
vo. A intervenção direta da Autarquia na economia aÇu
careira deveria limitar~se de acordo com o seguinte regu~ 
lamento: 

I - Ã eliminação dos mercados das quantidades de: 
açúcar necessári:iS'"ãci-ieiStalielecl:ifletffOdo equilíbrio es· 
tatfsfico entre a prOdU:ção haCiorial e o cons11mo iu.terno. 

2 ........ Ã exportação desses exce_dentes ou ª- s_ua transfor~ 
mação em álcool; e 

3 -À eventual res_tituição çios mesinos aos mercados 
internos, sempre que isso fóssê julgado conveniente para 
garantir a estabilidade dos preços em níveis satisfatórios 
para produtores e consumidores. 

Do ponto de vista do planejamento do subsetor, a atri
buição mais impOrtante era, sem dúvida, o poder de_ de~ 
terminar os limites de produção de cada usina mediante 
a fixação anual de quotas para o açúcar e o álcool. Como 
não poderia deixar de ser, este preceito encontrou gran
des resistências põr parte dos produtores, apenas vindo a 
ser efetivani.ente aplicados somente no final da década de 
30. Ainda dentro do mesmo espírito, o regulamento do 

IAA também proibiu a montagem de novas usinas e en
genhos sem prévia conSulta ao Instituto e sem a sua 
aprovação dos planos c projetas de instalação. 

O financiamento dos dois programas básicos da Au
tarquia- o de defesa da produção alcooleira e o fomen
to da produção de álcool anidro - era assegurado pela 
cobrança de uma taxa sobre cada saco de açúcar de usina 
produzido no País, e sobre cada quilo de gasolina impor
tada. Além disso, também cabiam ao IAA os lu..cros au

-feridos nas bombas de álcool-motor (mistura âlcool~ 
gasolina), instalados no Rio de Janeiro, pelo Ministério 
da Agricultura. 

A nova entidade foi dotada de uma estrutura adminis~ 
trativa que a tornou capaz de levar a bom termo suas ta
refas e atribuições. Sua direção estav-a confiada a uma 
comissão executiva de oito membros, quatro represen
tando o Governo e quatro eleitos pelos usineiros. Os par
ticipantes deste conselho elegiam entre si um Presidente e 
um Vice, aos quais caberia efetivamente administrar o 
IAA. O primeiro presidente foi um dos mais destacados 
.que o lAA teve em sua existência. Foi Leonardo Truda, 
que apesar de ser gaúcho e de não ter tido uma vivência 
prévia nO subsetor, logo se tornou emérito especialista 
nos problemas sócio-econômicos da agroindústria cana
vieira. Durante muitos anos, a escolha do presidente do 
Instituto tendeu a recair na pessoa delegada pelo Banco 
do Brasil, e só mais recentemente, passou _a ser ocupado 
pelo representante do MIC. Através d_o tempo, essa es
trutura administrativa foi se tornando maior e mais com~ 
plexa, além de caracterizada por um crescente domínio 
da burocracia estatal. 

Airida no meSmo ano de. sua criação, o IAA pôs em 
movimento um programa concreto visando a implan
tação- de três grandes destilarias centrais para a fabri
cação de álcool_ iii.idro. Essas dest_ilarias deveriam 
localizar-se junto aos principais centros de distribuição 
da gasolina importada, à qual o álcool anidro iria ser 
mistur"ádo. À in-stalação e operação dessas destilarias de
veriam contar, se possível, com a participação finãnceira 
e_administrativa dos usineiros. Para tanto, o Instituto se 
díspôs a emprestar à sindicatos e cooperativas de produ
tores nada menos que 50% do capital necessário. Mas, se 
por um motivo qualquer, essa participação da iniciatiVa 
privada não se materializasse, a instalaçãO e opeiação 
das destilariãs centrais seriam promovidas integralmente 
pelo próprio Instituto. 

E foi o que acaboU acontecendo. Graças a iniciativa 
do IAA, come_çaram a ser implantadas, a partir do final 
da década de 30, as destilarias centrais de Campos (RJ), 
do Cabo (PE} e de Ponta -Nova (MG). Ao mesmo tempo 
a Autarquia procurou apoiar financeiramente a ii'riplan
tação-, 8.mpliação e modernhãçãO das detll.ãrias anexas 
às uSinas~ àS qu3:Is também iriam contribuir para o au
mento da produção de álcool anidro, especialmente em 
Pernambuco e São Paulo. Mas tanto num caso como no 
o·utro, tratava-se de medidas cujos resültados só iriam 
aparecer a médio e a longo prazos: 

. A __ 9.eflagração da TI Guerra Mundial criou para a 
agroindústria canavieira do Brasil uma situação bem di
versa. da que vigorava durante a Guerra de 1914/18. 

_ Contrariamente_ aQ que oCorreu riesta_, ela nãQ provo~ou 
uma reabertura dos mercados externos para o açúcar 
brasileiro. Ao mesmo tempo, a Guerra- de 1939/4_5 deu 
q_rigem a ~)gumas dificuldades que, se ~ão eram de todo 
imprevisíveis, ião pouco chegaram a ser previstas a tem
po de serem evitadas. Uma dessas dificuldad~ residia no 
transporte marítimo em decorrência dos riscos caqsados 
pela ação dos submarinos. Tais riscos, que foram quase 
inexistentes por ocasião da I Guerra, constituíram-se no 
início da década 1940 em um dos principais fato~es res
ponsáveis pela redução do volume das exportações de 
açúcar e, ao mesmo tempo, eles afetâram também o vo~ 
lume das importações e a normalidade do comércio de 
cabotagem. Esses dois "efeitos, ainda maiores do que a 
q]Jeda _Qas exportações, acabaram tendo uma grande re
levânc!a para o desenvolvimento da agroindústria cana
vieiiã no Brasil. 
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. No que se refere às importações, houve uma conse
qUência de carâter conjuntural que nos afetou mais dire
tamcnte. Tratava-se de súbita valorização do parque al
cooleiro nacional, fosse à repentina escassez dos deriva
d_QS de petróleo, especialmente da gasolina, que, na épo
ca, ainda provinha em sua quase totalidade do exterior, e 
que tinha no País um consumo bem maior do que por 
ocasião da I Guerra Mundial. Dessa forma, a produção 
de álcool, mais específica a do álcool anidro_ para fins 
carburantes, passou a assumir uma função altamente es
tratégica na economia nacional. Algo muito semelhante 
ao que ocorreu mais recentemente em 1973 com a alta 
violenta dos preços do petróleo, gerando uma verdadeira 
críse internacional. 

Por sua vez, o comércio de cabotagem tinha na época 
uma grande importância para a economia do país. Isto 
porque, era por meio da navegação de cabotagem que 
então se processava a maior parte do intercâmbio de 
mercadoria entre suas ·várias regiões, especialmente entre 
Norte-Nordeste e o Centro-Sul. Entre essas mercadorias, 
o açúcar ocupava um lugar de destaque, tanto em termos 
de volume como de valor. A interrupção do comércio de 
cabotagem pela guerra submarina dificultou muito o 
abastecimento de açúcar do Centro-Sul, na época ainda 
efetuado em grande parte pelos produtores do Nordeste. 

Como passou a evoluir a partir daí o planejamento da 
agroindústria canavieira? 

Começando pelo álcool anidro, observou-se que sua 
pr"odução vitiha evoluindo de forma bastante satisfatória 
-a partir de 1933, quando foi instalada no País a primeira 
destilaria eqUipada para a sua fabricação, a qual tinha 
uma capacidade produtiva diária de 12 mil litros e que 
alcançou uma produção estimada de lOO mil litros no 

_mesmo ano. Seis anos depois, já se achavam funcionan
do no País 31 destilarias com instalações para produzir 
álcool anidro, com uma capacidade global de 437 mil li~ 
trosfdia e uma produção efetiva no ano, de 38 milhões 
de litros. Em 1941, o número dessas destilarias subiu 
para 44, com uma capacidade instalada de 638 mil li
tros/dia e uma produção efetiva de 76,6 milhões de H-
tros. 

Essa evolução satisfatória era devida e_m boa parte as 
medidas de incentivo adotadas e inspiradas pelo IAA. 
Toda uma série de leis, decretos-leis, decretos, e reso
luções foram sendo baixados através daqueles anos. Tais 
medidas de incentivo foram se intensificando à medida 
que aumentava o envolvimento do Brasil na II Guerra 
MundiaL 

A década de 1950.transcorr_eu sob o si_gno da expansão 
da agro indústria canavieira no Brasil. Esta expansão foi 
determinada em boa parte pela crescente demanda do 
mercado interno, estando sob os efeitos de uma int~nsa 
industrialização e urbanização. Mas ela também foi bem 
além, com a produção de açúcar no País superando am
plamente o_ seu _G.Qil_SJlm_o, e fazendo com que v9ltasse a 
figurar entre os grandes exportadores do produto. Essa 
evolução foi acompanhada de perto, e até promovida 
pelo IAA, que passou a ser dotado de uma nova estrutu-
ra _administrativa naguela é_poca, mais coll!plexa, e me
lhor adaptada as suas crescentes atribuições. Embora, o 
saldo final da atuação do Instituto durante a década não 
tivesse sido negativo, houve também alguns malogros. 
Nos primeiros anos da década, por exemplo, a Autar
quia tentou pela última vez e sem qualquer êxito reforçar 
o poder de competição do açúcar nordestino nos merca
dos consumidores do Centro-Sul. Outra experiência, me
nos feliz, foi a tentativa de _encaminhar uma parte subs- _ 
tancial da produção nacional de aguardente para o fabri-
Co de álc;ool. 

Uma das primeiras decisões do IAA na década foi a de 
liberar a produção de açúcar em todo o País para a safra 
1950 e _1951. Essa liberação tinha dois objetivos: 

1 - Propiciar ~--~ecOnl.Posição dos estoques internos, 
afetados pela queda havida na safra anterior, em decor
rência da estiagem do Nordeste, cujos efeitos ainda esta
vam persistindo em 1950; e 
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2 - Dar tempo ao IAA para o exame e a fixaÇão dos 
novos números do contingencíamento da produção açu
careira do País. 

As possibilidades de superprodução não causavam en
tão maiores- preocupações. Os everüuá1s excedentes de 
açúcar poderiam ser destín3.dos à exportação, ou à trans
formação em álcool, ou ainda no reforço do suprimento 
dos centros de consumo que porventura apresentassem 
deficiência em seu abastecimentO. 

No que se refere ao ãlcool, havia na época uma de
manda insatisfeita tanto para o hidratado ou "indus
trial", como para o álcool anidro ou "carburante'.'. 
Quanto a este último, o Instituto chegava a conceder 
uma bonificação especial para os seus produtores. Por 
sua vez, o ãlcool hidratado estava tendo na época uma 
procura crescente, com a implantação e ampliação no 
País de numerosas indústrias consumidoras dessa 
matéria-prima. 

Depoi-s de-várias discussões, a Resolução n'i' 501 de }'i'-
2-51, elevou o contingente global de produção das usinas 
do País de 23,2 para 33,4 milhões de sacos de_ açúcar. Tal 
aumento, da mesma forma que aquele concedido em 
1946 através do Decreto-lei n'i' 9:827, deveria ter uma vi
gência de cinco anos, valendo portanto atê a safra 
1956/.57. O nOvo COntíngente global compreendia o con
sumo nacional previsto pelo IAA atê a safra em questão, 
acrescido de uma margem de segurança de 10%. Outro 
aspecto importante da Resolução n9 501 dizia respeito ao 
incremento da produção alcooleira, atravês- da criação 
de uma quota especial de álcool direto, correspondente a 
lO% do contingente geral da produção de açúcar. Com 
essa medida pretendia o Instituto atender a crescente de
manda de álcool, cujo o consumo no Paí.s, depois da II 
Guerra Mundial estava num ritmo mais rápido que o do 
açúcar. 

É importante observar que a Resolução n'i' 501, baixa
da à véspera da posse do Governo Varga:s, previa que a 
maior parte dessa produção continúaria COncentrada no 
Nordeste, e que Per.nambuco ainda seria, até a safra 
1956/57; o principal Estado produtor. Embora o maior 
reajuste em termos absolutos tivesse sido condedido às 
usinas de São Paulo, e em termos percentuais ao Estado 
do Paraná, parece inegável que a distribuição espacial 
constante da Resolução em pauta subestimou as poten
cialidades do Centro-Sul efou superestimou as do 
Norte-Nordeste. 

Na safra de 1951/52 houve um aumento do consumo 
que superou até a taxa mais elevada, enquanto que a 
produção se mantinha aquém do esperado. Esta última 
tendência era devida a prolongada estiagem do Nordes
te, enquanto que a primeira (o ine5perãdo aumento do 
consumo interno), podia Ser atribuída à política salarial 
adotada pelo Governo" V2rgas. 

Em 1956/57 a produção atingiu 37,5 milhões de sacos 
para um consumo de 33,5 milhões e uma exportação, 
aproximadamente de 2,5 milhões. 

Essa melhoria era devida, no mercado interno, à ele
vação do consumo "per capita" do produto, decorrente 
dos novos surtos de industrialização e urbanização, que 
marcaram o Governo Juscelino, bem como a estabili
zação dos preços internos do açúcar a um nível que não 
estimulavam grandes aumentos de produção via novos 
investimentos. Já no mercado externo, verificava-se, pa~ 
ralelamente, um retorno da demanda e um sensível au
mento nos preços, ambos determinados pela quebra das 
safras européias de beterraba e pela: instabilidade da si
tuação internacional (crise de Suez, levantes na Polônia e 
na Hungria, agitaÇões político-militares em Cuba, etc.). 

Essa cortJUntura;-relativamente favorável, lévou o Ins
tituto através da Resolução n'i' L284, de 20-12-57, a ele
var o contingente global de produção das usinas do país 
para mais de 47,7 milhões de sacos. 

O grande salto dar-se-ia na -safra- sejtiinte -(1958 e 
1959), quando a produção de açúcar do país atingiu 53,7 
milhões de sacos, apresentando um aumento de nada 
menos de 21% em relação à safra ailterior. A única so
lução a curto prazo, era mais uma vez, a de intensificar 
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as exportações. E isto, apesar dos preços do aç_úcar esta
rem então novamente em baixa no mercado internacio
nal, ia de encontro aos interesses do Governo Federal, às 
·voltas com uma escassez de divisas para cobrir o valor 
das imporfações do País. 

DeSta forma, o Brasil tornou a participar intensamen
te do comérciO açucareiro mundial, e o produto voltou a 
figurar com destaque na sua pauta de exportações. Con
tudo, os recursos às exportações apresentavam certas li
mitações. 

Representando uma situação crítica no balanço de pa
gamentos. O açúcar era então, um produto gravoso, cuja 
colocação nos mercados externos devia ser subsidiada 
pelos Poderes Públicos. 

A década de 60, foi caracterizada, fundamentalmente, 
pela busca por parte do IAA de nova vinculação no mer~ 
cado internacional. 

Além de sua inegável importância na história política 
e social das Américas, a Revolução Cubana teve um pa
pel de grande destaque na evolução da agroindústria ca
na vieira do Brasil. 

O rompimento das relações entre Cuba e os Estados 
Unidos teve como uma das suas principais conseqUên
cias a exclusão do açúcar cubano do Mercado Preferen
cial norte-americano. Isto veio _abrir novas perspectivas 
para as exportações brasileiras do_ produto, perspectivas 
estas que rapidamente se transformaram em realidade. A 
partir daí, houve um substancial aumento do volume, e 
principalmente do valor dessas exportações, que passa
ram a ter uma participação efetiva na produção nacional 
do açúcar. · 

Esse incremento teve dois imPortantes efeitoS. De um 
lado, permitiu que o subsetor continuasse a se expandir, 
não obstante a recessão que se verificou na demanda do 
mercado interno durante boa parte da dêcada de 1960. E 
do outro, ele possibilitou o escoamento para o exterior 
dos ex,cedentes de açúcar do Nordeste, os quais já não 
eram necessários ao abastecimento dos mercados consu
midores do Centro-Sul. 

b importante frisar que o crescimento das exportações 
brasileiras de açúcar no período não resultou de uma 
simples substituição do produto cubano no suprimento 
dos EUA. Na verdade, o Brasil era apenas um dos nume
rosos países beneficiados pela suspensão da quota de 
Cuba naquele mercado preferencial. Embora tenham 
sido decisivas nos primeiroS anos da décadã, as compras 
norte-americanas constituíram-se, a médio e ã longo pra
zós,-em apenas um dos fatores responsáveis pelo incre
mento das exportaçÕes de açúcar do país. Esse incremen
to tornou-se mais intenso a partir da segunda metade da 
déCada em -questãO. 

Dois outios fatoreS muitO importantes foram a vinCU
lação de Cuba aos países do bloco soç:iaJista e a jrregula
ridade da produção cubana de açúcar. O primeiro desses 
fatores representou considerável alargamento do merca-

-do internaciorial do produto. Os países socialistas, que 
-- até então eram auto-suficientes e até exportadores even-

tuais para o Mercado Livre Mundial, passaram a adqui
rir o açúcar cubano, reduzindo os volumes de sua pró· 
pria produção, paralelamente ao atendimento dessa de
manda substitutiva às importações norte-americanas. Às 
exportações de Cuba continuaram a se destinar em parte 
ao abastecimento do Mercado Livre Mundial. Contudo, 
sucessivas quebras nas safras cubanas, _induzidas por fa
tores climáticos e outros, passaram a dificultar o atendi
mento simultâneo dos dois mercados. Isto fez com que 
os países que habitualmente importavam o açúcar cuba
no procurassem garantir seu abastecimento junto a ou
-trOS exportadores_ do produtO~ entre os quais o Brasil, 
que não tardou a o-cupar uma posição de destaque. 

f3. claro que essas tendências só se manifestaram a mé~ 
dia .eJongo prazos. Dentro de um horizonte temporal 
mais_iri:Lediato, houve, como não poderia deixar de ha
ver, tendo em vista Os problemas suscitados pela Revo
lução Cubana, intensas flutuações, conjunturais na Ofer
ta e nos preços internacionais do açúcar. Foram issas flu
tuações, mais do que uma percepção das tendências a 

longo prazo da demanda mundial, que condicionaram a 
formulação pelo IAA de uma política expansionista para 
subsetor. 

Essa política, que iria influenciar o desenvolvimento 
da agroindústiia canavíeira do Brasil durante a década 
de 1960, tinha dois objetivos: 

1 - incrementar as exportações brasileiras de açúcar; 

2 - ampliar a capacidade produtiva das usinas e das 
lavouras de cana. Ela se baseava no pressuposto_de que a 
capacidade ociosa então existente nas usinas do Centro
Sul e os excedentes e_xportãveis do Nordeste seriam rapi
damente absorvidos pela crescente demanda interna e 
externa do produto_ 

As primeiras medidas concretas com vista ao incre
mento das exportações de açúcar foram adotadas duran
te_o Governo Jânio Quadros. Em abril de 1961, o Presi
dente do IAA fixou normas para a centralização e coor
denação das atívidades de exportação do açúcar e dos 
demais produtos derivados da cana. Ao mesmo tempo, 
criou um Grupo de Trabalho para a elaboração de uma 
proposta de criação no Instituto de uma Divisão de Ex
portação. Essa proposta acabou de transformando no 
Decreto n"' 50:818, de 22-6-61. 

Por outro lado, tendo em vista a conjuntura favorável 
então existente no mercado internacional, e procurando 
consolidar a situação das usinas em dificuldades finan
ceiras, principalmente as d_o Nordeste, e reequipar as 
fábricas obsoletas a fim de aumentar sua produtividade, 
o GQverno federal criou através do Decreto n"' 5l.l04, de 
1"'-8-61, um Fu,ndo de Recuperação da Agroindústria 
Canavieira. · 

A ênfase dada ao planejamento de longo prazo e o de
sejo de integrar o desenvolvimento da agroindústria ca
navieira ao dos demais setores da economia nacional le
varam o Instituto a firmar, em junho de 1962, um convê
nio com o Banco do Brasil, para o amparo financeiro de 
projetas destinados a assegurar um melhor aproveita
mento da terra nas zonas canavieiras, de sorte a garantir 
e regular abastecimento de matéria-prima para a indús
tria açucareira e a diversificação da produção agrícola 
das regiões envolvidas. 

Esse convênio, voltado principalmente para a moder~ 
nização e diversificação da agricultura do Nordeste açu
careiro, seria revivido alguns anos mais tarde através da 
criação do GERAN (Grupo Especial de Racionalização 
da Agroindústria Canã.vieíra do Nordeste). Tratava-se, 
na verdade, de uma tentativa pioneira de ajustar a polfti
ca de defesa do subsetor ao planejamento sócio
econôniico de âmbito nacional no sentido lato e contem~ 
porâneo. 

Dentro desse espíriio fÕram realizados no IAA naque
la época vários estudos técnicos que resultaram na for
mulação de llm Programa Diretivo para a política açuca
reira e âlcooleira. O referido programa, que mais tardC 
recebeu o nome de Plano de Expansão da Indústria Na
cional, tinha por objetivo ampliar a produção do país 
para 100 milhões de sacos até 1971. Deste total, 80 mi
lhões seriam destinados ao abastecimento do mercado 
fnterno e 20 milhões para exportação e para a formação 
de um estoque regulador de transferência. 

Como veremos, as metas em questão eram bastante 
ousadas tendo em vista a evolução real do consumo in
terno e as flut,uações periódicas da ofe!ta _e dos preços no 
mercado internacional. Apesar disso, a ampliação do li
mite global de produção das usinas do pafs para os cita
dos 100 milhões de sacos, acabou sendo sancionada pelo 
IAA __ atravês das Resoluções n"' 1.761 ef:L91.762, de 12-12-
63. A _primei~ -dessas resoluções dispunha sobre os limi
tes dos cOntingentes dos EStados e das usinas já existen
tes, enquanto que a segunda estabelecia os critérios para 
a montagem em vários Estados, de cinqüenta novas usi
nas. 

Durante a década de 10, o IAA levou avante as suas 
políticas de concentração e mádernização. Essas políti
cas acabaram dando origem à recente estrutura da 
B.groindústria canavieira no Brasil. Seu principal objeti-
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vo era o de torná-Ia mais competitrva-nõ mercado inter
nacional, um objetivo que, airida hoje, encontra iriúme
ras difiCuldades. 

O fomento das exportações tem sido uma das princi
pais características da estratêgia de desenvolvimento ins~ 
taurada no Pais a partir de 1968. Na agroindústiia ca:na-
vieíra, como jã vimos, essa política vinha sendo adotada 
de modo informal e com intensidade variãvel, desde 
meados da década de 1950. Inicialmente ela tinha _por 
objetivo garantir o escoamento, a preços sUbsidiados, de 
toda a produção de açúcar que não fosse absOrViaa pelo 
mercado interno. Mais tarde, contudo, as exportações 
do produto foram assumindo um carâter permanente, 
passando a consti_tuir_Q____Ç;:Q_l})ponente mais dinâmico da 
evolução do subsetor. 

A consolidação e _o aprofundamento dessa politica, 
dentro de uma reestruturação geral da economia brasi
leira, requeria de um lado a existência de uma demanda 
crescente no m__ercadQ_internacional, e do outrO, a dispo
nibilidade de uma oferta quantitativamente adequada, 
que fosse competitiva em termos de preço e qualidade. 

A primeira dessas condições; que ·esteve presente-no 
período de 1969 a 1974, era exógena ao subsetor e à eco
nomia brasileira como um todo. O mesmo não ocorria 
com a segunda que dependia: 

I -Das dimensões e do aproveitamento da Capacida-
de instalada; 

2- Do grau de eficiência do sistéma· produtivo;- -
3- Da estrutura 9o sistema de comerciali,zação. 
Esses três fatores ~ram exêlgenos e passíveis de Serem 

criados ou modificados atravês ·de um_planejamento a 
médio e longo prazos, englobando tan_to as ativldades 
agrícolas como as industriaiS: -

Embora esse planejamento já tiVeSse sido esl;loç_ado;em 
períodos anteriores, especialmente no início _da década 
de 1960, ele só começou realmente a ser posto em prática 
na década de 70 com a fOrmulação e execução do Pro
grama Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar 
(PLANALSUCAR), e d9 Program~ de Racionalização 
da Agroindústria AçuCareira (inidado por meio do De
creto n"' 1.186, de 27-8-71), posteriormente- denominado 
Programa de Apoio à Agroindústria Açucareira (a partir 
do Decreto-lei n9 1.266, çle 26-3-73).-

As origens do PLt\NALSl.JCAR remontam a 1966, 
quando da visit_a_ a·o_Bs_as.i.l, a convite do If._A, do geneti
cista norte-americano Albef\ J. Mangels Dorf, ex-diretor 
da Estação Experimental de Cana do Havaí. O reiefic!_o 
cientista, acompanhado por téCnicos do InstitutO; vTã.jóU 
durante seis semanas pai" todas as áreas produtoras de 
açúcar do paíS, fazendo ob_s_erv-ações e coihendo subsí
dios para a elaboração de. um relatório propondo a 
criação no país de um prograrria de pesquisa agronôm'i
ca, com o objetivo de cJevar os re11;dímentos agrícolas da 
cultura canavieira. Esse relatôrlo, apesar de haver sido 
divulgado pouco depois, deixou de ser levado em conta 
pelo IAA durante vários anos, sendO retomados em 1970 
por um grupo de técnicos paulistas. 

A partir de 1973, com os rápidos e constantes aumen
tos nos preços do petróleo imporfado, o Govern_o optou 
por uma politica de preços para controlar o consumo de 
derivados. Contudo, o peso maior dessa polftica foi con
centrado na gasolina por dois motivos: o primeiro por 
ser este o derivado de maior expressão e crescimentó de 
consumo e, em segundo luJ!:ar, por ser aquele em que o 
aumento de preços provocaria men_6res repercussões so
ciais. Além dessas medidas, o pafs percebeu que mais 
cedo ou mais tarde deveria- adotar uma postura mais efi
ciente, para contra-atacar os efeitoS arrasadores da alta 
dos preços do petróleo no Mercado Internacional, crian
do novas alternativas energéticas. 

Assim, no dia r4 de novembro de 1975 foi institúído 
pelo Decreto n9 76.593, expedido- pelo então Presidente 
da República Ernesto Geisel, o PROÀLCOOL _:_ Pro
grama Nacional do Álcool, com o objetivo de incremen
tar a produção nacional de álcool para firis-carbl.ffáfiteS:-e 
industrial, com vistas a substituição dos derivados do pe
tróleo. Hoje, esse prog'r:fma·- é -prioritário, congregando 
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cer-ca de ~0% da população brasileira, atraVés de empre
goS diretós e indiretos. O álcool é a maior fonte de ener
gia alternativa brasileira frente a crise do petfóleo. Fonte 
esta, sempre renovável, substituindo as importações e es~ 
tabelecendo novos caminhos para exportação de know
how e de produtos. 

Dentro deste novo conteXtO,- o "iÃA vem ~rea"iil:ando 
através do PLANALSUCAR- Programa Nacional de 
Melhoramento da Cana-de-Açúcar, uma política de de
senvolvimento técnico-científico para-permitir um me
lhor e mais rápido rendimento agrícola. Dessa maneira, 
o PLANALSUCAR dota o país de um complexo alta
mente especializado em pesquisa com seus técnicos 
atuando em diversos campos dirigidos para a cana-de
aç11car, e tendo como meta básica a obtenção de novas 
variedades de cana, com elevado índice de produtividade 
e maior resistência às pragas e doenças. 

A experiência vitoriosa do Brasil no Progrãrria Nacio
nal do Álcool deve-se em grande parte às-eXperiências e o 
know-how adquirido pelo IAA em sua história, coorde
nando e orientando a classe produtora no sentido de 
busca constante ao incremento da qualidade dos seus 
produtoS. 

Abrindo uma nova etapa, ao completar 50 anos, no 
dia I'>' de junho de 1983, cabe observar que _o Instituto 
tem como meta principal a redução dos custos de proM 
dução e a melhoria da matéria-prima colhida nos cana
viais brasileiros. Assim, o IAA desenvolve planos como 
o ·ae pagamento de cana pelo teor de sacarose, que possi
bi!it3rrum _.pagamenfo mais justo à cana de melhor qua~ 
!idade. Da mesma forma, entra de m{lneira satisfatória 
no período que podemos determinar como "Era da In
formatização". 

COm J.Üll. programa calcado no Proçessamento Distri
buído de~d~ a sua sede, no Rio de Jan~iro, até as suas su
perintendê~cias regionais e as unidades produtoras (usi
nas, destilarias, refinarias, etc.) utilizando computadores 
produzidos_ pela indústria nacional, tem-se a previsão de 
estar inteiramente Operacionalizado até o in[cio do ano 
de 1985, dando um atendimento absoluto e integral a to
c;ias as unidades produtoras de açúcar e álcool, da menor 
destilaria à maior usina, racionaliza~o e desburOcrati
zando, todos os setores do IAA. 

Dessa maneira o Instituto começa a dar seus primeiros 
passos no sentido de obter um maior controle do proces_
so industrial e da melhoria da produção, com vista a fa
zer o Brasil manter a sua condição de grande produtor 
de açúcar, voltando a ocupar os primeiros lugares nos 
mercados, bem como garantir ao país uma total indepen
dênciã energética. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo .a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente -e Srs. Senado
res: 

6Preside_pte do Banco do Nordeste do Bnisil, Camilo 
-- Calazans de Magalhães, compareceu-à COffiissãO Parla

mentar de Inquérito destinada a investigar a persistência 
da pobreza do Nordeste, no dia 15 de junho passado, a 
fim de prestar depoimento sobre os problemas e desafios 
da região,_dentre os quais avulta, pelas suas catastróficas 
dimensões, o flagelo das secas periódicas. 

Em sua lúcida e realista exposiçãO perante muitos se
nadores nordestinos, inúmeros deputados e jornalistas, o 
Presidente Camilo Calazans discorreu sobre o desempe
nho da e_conomia do Nordeste, diagnosticando as causas 
da pobreza e indicando as diretrizes para redução dos 
níveis do pauperismo regional. 

Sempre apoiado em estatísticas e indicadores atualiza~ 
dos, o Presidente Camilo Calazans demonstrou que o 
Banco ·da Nordeste está contribuindo, _correta e eficien
temente, para acelerar a execução de programas que vi
sam à geração de empregos no campo e nas cidades, a 
uma melhor distribuição espacial da indústria, bem 
Como- à elevação de produtividade e estabilidade da 
agro-pecuária, tornando este setor tnenos vulnerável aos 
efeltoS das estiagens. 

Junho de 1983 

Ninguém mais ignora que a solução para os proble
mas- J9 Nordeste pressupõe urri planejamento global ob
jetivo; simultaneàmentc com a mobilização de recursos 
financeiros, materiais, técnicos e humanos, nas -pro
porções exigidas pelos desafios, a curto prazo, e a exe
cução acelerada de várias linhas de ação a partir da pere- -
nização dos rios, a construção de_ adutores, o abasteci
mento d'água, a disseminação de poços, açudes e barra
gens, a irrigação em larga escala. 

como se vê, a prioridade inicial e básica, agora, como 
sempre, estâ nO velho binQmio captação e uso_ da água, a 
fim de que a calamidade das secas e estiagens periódicas 
possa ser contida e erradicada. 

Estes últimos cinco anos de secas sem paralelo na his
tória_ do Nordeste, adquiriram dimenSões de tragédia 
para 56% das famílias que sobrevivem nos denominaQos 
"b_qlsões da pobreza a·bsoluta". 

Para uma população global de 40 milhões de habitan
tes, cerca de 2_1 milhões já perambulam nas estradas 
rumo às metrópoles e cidades já congestionadaS pelas 
migrações desordenadas. Infelizmente, cerca de 56% de 
todos os analfabetos do Brasil se localizam no Nqrdeste. 
Além disso, cerca.de 68% de suas crianças, de menos de 5 
anos, são-subnutridas. 

Nas zonas ruraiS o homem do Campo tem uma renda 
per capita que representa menos de 10% do Brasil como 
um todo. Urge portanto, erradicar, definitivamente, os 
fatores do_ a_traso nordestino, caract_erizado pelo fat9 de 
que, em 1980, 54% da população regional economica
mente ativ3 auferia rendimentos inferiores a um salário 
mínimo. 

Na verdade, representando_ o Nordeste cerca de JQ% 
da população brasileira, detém, no entanto, somente 
IQ% do Produto InterfLO Bruto, enquanto a Região Su
deste, com 42% da população, responde por aproxima
damente 66% do produto gerado no País. 

Alêm disso, dentro do próprio N ardeste e.x:istem enor
mes disparidades, como se pode observar as tendências 

_para Conccintração das atividades econômicas e da renda 
regional nos Estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. 

Ocorre, também, que cerca de lO milhões de nordesti
nos -têm carências nutricionais profundas e generaliZa~ 
das, revelando uma situação critica de fome endêmica, 
principàlmerite nas áreas metropolitanas de Recife, Sal
vador e Fortat~a. principais palas de desenvolvimento 

---da Região. 

Por tod-os estes motivos, solicito a incorporação do 
magnífico depoimento do ilustre Presidente do Banco do 
Nordeste do Brasil, Camilo Calazans, ao texto destas mi
nhas breves_ considerações. (!'.1uits bem~ Pa~mas.) 

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

. MIN!ST~RIO DO INTERIOR 
BANO) DO NORDESTE DO BRASIL S/ A 

GABINETE DA PRESIDENCIA 

"CRESCIMENTO ECONÓMICO E 
POBREZA DO NORDESTE DO BRASIL" 

Depoimento à Comissão Parlamentar de [nquérito 
destinada a investigar a persistencla da pobreza do 
Nordeste. 

Camillo Calazans de Magalhães 
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/ A 

Brasflia, Junho de 1983. 
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APRESENTAÇÃO 

Como nordestino, vejo com grande preocupação a 
problemática das disparidades interregionais, apesar de 
razoável nível de desenvolviinento já ·alc~nçado pelo 
Nordeste nas últimas trés décadas. · 

Não" há dúvidas de que esse é um problema ffiundial. 
Na verdade, os dois continentes maiS ricos (EU.fopa -
exceto URSS- e América do Norte), com ap_~n~s zq% 
da população, detêm cerca de 61,2% do P(odllto_Br-uto 
Mundial, enquanto os continentes mais pobres (Ásía.....::.. 
exceto URSS e Japão, América Cenfral e do Sul, África ·e
Oceania), que englobam quase 3/4 da população do glo
bo, respondem por apenas 18% desse mesmo produto. 

Idêntico padrão de distribuição de renda é verifiCado 
entre as regiões do Brã.s\1. De fato, o Nordeste, uma das 
áreas mais populosas do País, com cerca de 30% da po
pulação brasileira, detém pouco mais de 10% do Produto 
Interno Bruto. Por sua vez, a Região Sudeste, COm 42% 
da população, responde por apro;d!Jladamente 66% dÕ 
produto_ gerado no Pals. ~-

Saliente:-se, ademais, que _d~níveís semelhantes vêm
sendo observados dentro da própría RegiãO, onde três 
Estados (Bahia, Pernambuco e Ce::i.rá) manifestam uma
clara tendência ele concentração da atividade econômica 
e da renda regional, ocasionando,-"issii}l, di~parida~es 
dentro do próprio Nordeste. - -

Não menos significativa, e, porque não dizer, igu!}l
mente preocupante, é a concentração de renda interpe~
soal. Em São Paulo, por exemplo, apenas 16, t% da po
pulação economicamente ati v~ ganha até 1 salário míni
mo, enquanto no Nordeste ess_ç_ percentual alcança 
54,2%. 

Dentro desse con_texto, parece relevante destacar que, 
a despeito de uma conjuntura internacional adversa que 
tem causado sérias· CWTcU!dades â economia brasileira e 
atraído as atenções dos govern-antes e lideranças políti
cas e empresariais, não se deve descurar dos problemas 
sociais que afligem no m-omento-a Nação e, em especial, 
a região nordesftria. Com efeitO, a:p6.~-·crncó anos segui
dos de irregularidades c!imá!icas, as téhsões sociais na
quela área do País vêm assumindo propoi-çõeS irlqutetan
tes e, por isso, exigindo especial atenção de todos os bra
sileiros. 

2. O DESEMPENHO DA ECONOMIA DO NOR
DESTE 

A economia nordestina vem apresentando um cresc_i
mento que pode ser considerado ral'.:o_ável, no que pesem 
os probleffias que tem enfrentado, especialmente de ins
tabHidade climática. 

A taxa mêdia de crescimento do produto interno bruto 
regional, por exemplo, fof"-da ordem de 6,5% áo ano; rio 
período 1960-81. Em termos ·setoriais, a indústria e os_ 
serviços cresceram, no mesmo período, a um ritmo-de 
aproximadamente 8,0% aõ ãnO-. OSC:fo"r primário, por ser 
mais vulnerável às estiagens, foi o qtfe-api'esentou.pTor 
desempenho, passando de um crescimento anual de 
3,7%, entre 1960 e 1978, para· Uma taxa negatiVa de4,5%, 
no período 1978-81. 

A renda per capita regional atingiu, em 1981, o valor 
de USS 820, representando 40,7% da naclonaL Em 1960, 
este percentual era da ordem de47,3%, significando dizer 
que o Nordeste ficou relé!-tivamente mais pobre neSses úl
timos 20 anos. De fato, seus 35,6 milhQes de habitantes, 
que representam cerca de 30% dª população do Brasil, 
.receberam, em 1981, menos da metade da renda per capi
ta do País. 
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A --Agropecuária 
Estudos realizados pelo BNB, ainda na década de 50, 

conclÜíram que "a agricultura do Nordeste era do tipo 
colonial, profundamente vulnerável e sujeita às flu
ú.lações externas". 

Passados trinta allás, verifica-se que esta afir_m;:ttiva 
_continua válida, pois o Nordeste enfrenta, após cinco 

anos de seca, talvez a maior crise de s_ua história, com 
efeitos catastróficos na sua agropecuária. 

No entantO; Pode-se afirmar, com base nas estatísticas 
disponíveis, que nos anos de precipitação pluviomêtica 
normal a agricultura regional tem atendido quase que 
plenamente às exigências do consumo interno; além de 
gerar signiftc3.tiVó ~eXCedente para exportação. 

Um balanço do comportamento da agropecuária do 
Nordeste, nas três últimaS décadas, põde ser assim resu
mido:-- --

-As vendas para o exterior de Produtos agro-peCu-ários 
em bruto e semi-elaborados passaram de USS 170 mi
lhões para USS I ,8 bilhão, crescendo à expressiva taxa 
Oe-8-,2-% ao ano. 

A, área eXplorada com lavouras praticamente tripli
co.u, alcançando atualmente cerca de 13 milhões de hec
tares, cultivados principalmente com algodão, milho, fei
jão, arroz, mandioca, canâ-de-açúé:ar e cacau, sem evi
_<!_~nciar ganhoS de produtividade- para a triaiofia dessas 
cU!tui-~s. ---

As áreas "de pastagens -passaram de 20 para 30 milhões 
de hectares. O rebanho bov_ino mais que duplicou o seu 
efetivo, ascefldendo, iitliáfmente, a ceréa de 23 milhõ~s. 
de cabeças. 

-Aproximadamente 6 milhões de pessoas trabalham 
atualmentç naa_8t:icultura, correspondendo a quase 50% 
da populaçãO ecoõ.omicamerite ativa da região. Este per~ 
Centual era superior a 70% nó iriíció da déCada de 50. 

A renda d~ ág~opecuáda passou de 37% do total regia~ 
nal para 18%, o que ê considerado nortTI.al em' regiões-em 
pi-acesSo -de -CieScinlento e_conômico,-embora as cem~ 
dições eril que essa r_eilda é geiada nãqpossam ser classi~ 
ficadas como sendo de área em estágio- dtCdesenvolvi· 

_menta. 
Em resumo, o crescimento dÕ- setoi- deveu-se-- ni.ãis à 

....._.expansão das áreas cultivadas do que ao aumento da 
produtividade da _terra, exceção feita a algumas culturas 
de exportaçâo e produtos cultivados nas áreas irrigadas. 

_ No_s últimos anos, as diretrizes slo desenvolviiJ]ento 
rural do_ Nordeste _estão orientadas para o aumento da 
produção, através da melhori"a dá pi-odutividade, erradi
cação da pobreza absoluta e criação de empregOS produ
tivos. Com este propósito, o Governo FeP.eral criou 
vários programas especiais, destacando-se o Programa 
de Desenvolvimento de Ãreas Integra_das do Nordeste 
(POLONORDESTE), o Programa de Apoio ao Desen
volvimento da região Semi-Ãrida dÕ Nordeste_ (Projeto 
Sertanejo), o Programa de Aproveitamento de ReCursos 
Hídricos (PROHIDRO), o _progr?ma Especi!ll de Crédi
to -às-Popuiações Pobres das Zonas_Canavieiras do Nor
deste (PROCANOR), o Programa de Desenvolvimento 

-da Agroindústria do Nordeste, além do Programa de Ir
rigação desenvolvidq_pelo DNOCS e CODEVAS_F. 

A Indústria 
No início da década de 50, o setor industrial ocupava 

11% da população economicamente ati v a da região e re
presentava cerca de 15% da renda, percentuais-estes que 
se elevaram atualmente para 15% da PEA e 29% da ren
da. 

Alguns aspectos referentes aos subsetores da indústria 
nordestína merecem ser destacados: 
A)ndústri~ de transformaçãQ é o mais importante seg

mento d_9 setor secundário da região, tendo absorvido 
nos últiffióS 30 anOs cerCa de 153 mil empregadOs, o que 
é: considerado pouco significativo quando comparado 
com o grande contingente de-mão-de--obra que entrou no 
-mercado _de tr_ab~lhÇl_ ness_e período. 

Um dos segmentos mais importantes do setor se_cun
dário, em termos de criação de emprego, tem sido a 
~onstrução _civi~ que atualmente contribui com cerca de 
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22% do PIB do setor secundário regional e emprega 655 
mil pessoas, O que corresponde aproximadamente a um 
terço do emprego industrial do Nordeste. 

-A indústria extrativa mineral, que l]ã 30 anos pratica
mente se resumia na eXploração de sal marinho e pe
tróleo;--representa hoje um elevado potencial produtivo, 
com a descoberta de urânio- de lta_taia (CE), o ferrovaná· 
di_o de Carrlpo Alegre de Lourdes (BA), o ouro de Araci 
(BA), o titànío de Mataraca (PB), o enxofre, salgema, 
potássio e magnésio de Sergipe, a barrilha e a scheelita 
do Rio Grande do Norte e as grandes reservas de cal
cário- de diversos tipos dispersas na região. 

Os Sen:içOs 
Provavelmente foi o setor terciário aquele que experi

mentou as maiores transformações ao longo dos últimos 
tt:_i~fa-anos, especialmente no que se refere a emprego. 
Participando _com 19% da população economicamente 
ativa da região no início da década de 50, elevou este per
centual para cerca de 35% em 1982. Em termos de ge
ra-ção de renda, apesar do setor terçiário contribuir com 
o maior percentual na formação da renda interna regio
nal, essa proporção variou pouco ao longo do tempo, 
situando-se numa faixa -de 48% a 53% _nos últimos 30 
anos. 

3. CARACTERtZAÇÃO E CAUSA DA POBREZA 
DO NORDESTE 

A_ despeito das taxas globais de crescimento da econo
mia regional, nas últimas décadas, terem sido satisfa
tórias e, de certa forma, acompanhado os níveis observa

-· dos em oUtras regiões do País, há flagrantes indícios de 
que os frutos do creScimento econômico não foram re
partidos uniformemente COm todos os membros da so
ciedade nordestina. Este fato, por demais significativo, e 
por que não di~er, preocupante, tem sido alvo de debates 
e discussões entre todos os segmentos da comunidade re
gional. A classe política, os empresários, os trabalhádo
res, as associações de classe, a comunidade intelectual, 
enfim, todos estão firmemente engajados e empenhados 
no sentiâo de se aprofundarem nas causas e buscarem 
soluções objetivãndo erradicar a pobleza absoluta da po
pulação. 

Pobreza absoluta signífica uma condição de vida ca
racterizada por. níveis de renda, ocupação, saúde, edu
caçàÕ, nutriçãO etc. põuco condizentes com a dignidade 
humana. Neste aspecto, em particular1 julgo oportuno 
apresentar aos senhores algumas evidências sobre esses 
indicadores, os quais foram retratados recentemente 
num laborioso estudo realizado pelo Banco do N_ordeste _ 
na região. 

Mencione-se, e·m primeiro lugar, que a renda média da 
população eCOnOmkamente ativa do Nordeste, a qual 
reflete aproximadamente a produtividade da força de 
trabalho regional, é bastante inferior à do Pafs como um 
todo e à de outras regiões. Em 1980, 54% da população 
economicãmenteativ-a regional auferia rendimentos infe
riores a um Salãrfo-mfnimo. Apenas â guisa de compa
ração, saliente-se que essa proporção era de apenas 
16,1% em São Paulo e de 31,4% no País como um todo. 
Além de baixos e mal distribuídos entre as classes so
ciais, esses rendimentos variam significativamente den
tro do espaço regional. A propósito, assinale-se que os 
valores atinentes aos índices de concentração convencio
nais e obtidos através de estudo realizado pelo BNB (*) 
indicam uma pior distribuição- da renda nos Estados do 
Ceará, Pernambuco e Bahia, os centros de maior dina
_mismo econômico da região. 
--- Cõmo um reflexo da situação generalizada de pobreza 
absoluta da população regional, mencione-se, ainda: o 
seu crítico estado nutricionaf. Nou.tro estudo, também 
realizado pelo Banco; em convênio com a F. IBGE e a 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Univer
sidade de São Paulo, revelou_ que 28% da população, ou 
aproximadamente 8,7 milhões de pessoas, têm carências 

('") ~oesenvolvimento do Nordeste: Dia.gn6sdco e Sugestilcs de-Polfti
cas." BNB-ETENE- L979. 
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nutricionais profuridas e gerleralízadas. A.Iéill diSsõ, 
ressalte~se que a carência de proteínas, calorias, vitamí~- -
nas, sais minerais etc. se mostra bem mais acentuada rias 
áreas urbanas, em especial nas áreas metropolitanas de 
Recife~ SalViidor e Fortaleza, principais pOTos de desCn
volvimento da região. --

No tocan!e à utilização da força de trabalho, constata
se que parcela preponderante da população nordestina ê 
subempregada. Com efeito, o subemprego vfsivel e o de:. 
semprego disfarçado ("'*) são relativamente altos na re
gião. Segundo estimativ-as apresentadas no estudo do 
BNB antes referido, o subemprego visível é em iorno de 
10% nas áreas urbanas e de 7% nas zonas rurais. Quanto 
ao desemprego disfarÇado, os cãlculos indicam que se 
aproxima de 20% e 43% nas áreas urbanas e rurais, res
pectivamente. 

Igualmente significativo é o percentUal da população 
economicamente ativa engajada em atividades informais 
onde as relações de trabalho, precárias e não
institucionalizadas, rião propofcionam aos empregados 
a proteção das leis trabalhistas e os beneficias da previ
dências social. 

Outro indicador relevante no contexto da problemáti:. 
ca do emprego regional é a decrescente participação do 
setor primário na estrutura da população economica
mente ativa nas últimas três décadas. Todavia, cm 1980, 
as atividades primárias ainda ocupavam quase a metade 
(49,1%) da força de trabalho regional, o que, segundo al
guns estudiosos, caracteriza um estágio de subdesenvol
vimento acentuado. 

Ainda com relação ao panorama social da região, cabe 
destacar o atraso educacional de sua população. Na rea
lidade, de acordo com informações da PNAD (Pesquisa 
Nacional de Amostra de Domicllios), metade dos nor
destinos com idade de 5 anos e mais permanecem analfa
betos. Na faixa etária comPreendida entre 15 e39 anos, o 
fndice de analfabetismo alcançava 36%, à época da reali
zação da pesquisa. Comparatívainente a -Outras regiões 
do País, como o Sudeste, a expansão da escolaridade na 
região tem sido inferior em todos os níveis: primário, se
cundário e superior. 

Igualmente insatisfatórios são os_ padrões de saúde 
prevalecentes na região. Aqui, a despeito de significati
vas reduções nas taxas brutas de mortalidade nas últimas 
décadas, permanecem altas as taxas de mortalidade in
fantil. Por sua vez, a esperança de vida das pessoas radi
cadas no N_or~este é inferior, em 12 anos, à dos residen
tes na região Sudeste. 

Como reflexo do estágio do desenvolvimento sócio
econômico e de pobreza em que se encontra o Nordeste, 
cabe registrar que em 1980 apenas 30,1% e45,9%, respec-· 
tivamente, dos domicflios particulares dispunham de ins
talações sanitárias e água encanada. Igualmente parece 
inexpressivo-o total de domicílios c_om iluminação elétri
ca na Região, cujo pefcentu"ãl, além de baixo, ou seja 
42% estâ muito aquêm da média do Sul do País, aproxi
madamente 71%. 

A essa altura do meu pronunciamento, senhores con
gressistas, surge o primeiro questiona-mento que, certa
mente, está na mente de todos: Quais as razões ou ori
gens desse ínsuficiente prOgresso social? 

Essa ê uma questão complexa, bastante polêmica nos 
meios políticos e acadêmicos, que tem raízes em aspectOs 
fíSicos, estruturais, ·poUticos institucionais e até mesmo 
históiicõs. 

Deve-se reconhecer, em princípio, as limitações dos re
cursos naturais nordestinos, principalmente no que sere
fere à qualidade dos solos, na grande maioria rasos e de 
·baixa fertilidade. 

A agricultura regional é ainda por demais dependente 
das condições ambientais que, no caso nordestino, são 
bastante desfavoráveis- pela generalizadamente baixa e 
irregular precipitaçãO pluviométrica. 

(n) O subemprego visivcl é definido pelo conjunto.de pc.'ISOI15 que, duran· 
te a semi!Ila anterior à entrevista do PNAD, dedicaram-se e:\dusiva· 
mente à procura de trabalho, sem qualquer ocupaç;l.o económica. Por 
sua vez. 0 desemprego disfarçado é definido a partir da dedicação cm 
tempo parc:jal .de pessoas que desejam trabalhar em tempo intcsrnl. 

As -secas mais prolongadas vêm apenãs agr3.Var o quã.
dro geral da p-ábreza nordestina. -E Co-m elas que se origi
na a desorganização periódica da economia agrícola re
gional, a queda da produtividade do setor, a intensifi
caç-ão do.s fluxos migratórios e, conseqüentemente, a for
mação dos holsões de pobreza e marginalização nos 
grandes centros urbanos. 

A estrutura fundiária da Região, caracterizada por um 
complexo d-e_Iãtifúndcio-minifúlldio, é outro fator condi
cionante do padrão de desenvolvimento desencadeado. 
De um lado-,-estão as grandes propried:ides, com pouca 
gente, geralmente subutilizadas, ocupando cerca de 49% 
dilsuperfície regional. Do-outro, se encontrani pequenos 
e numerosos estabelecimentos agricolas, concentrando 
cerca de 57% da força de trabalho agrícola, numa área 
pOUCO sUperior a 5% do total. - -

Esse dualismo estrutural induz, pelo lado do grande 
estabelecimento, a uma redução no potencial produtivo, 
na produtividade e--no nível de effiprego. Pelo ângulo do 
minifúridio; ocorre uma tendência pira a redução grada.:: 
tiva da renda familiar e para a intensificação do processo 
migratório campo-cidade, em busca de emprego. Essa 
inadequada estrutura organizaCíoflal contribUi, assim, 
para a ampliaçãO_ da pobreia absoluta regional.· -

Outro fator causal da probreza e do subdesenvolvi
-mento-n-ordestino tem sido a posição secundária que se 
lhe tem destinada no contexto do desenvolvimento na
cional. Ê que as forças de mercado têm fortalecidos os 
mecanismos de polarização das regiões m!!is-ªdiantadas, 
como o Centro-Sul, em detrimento do Nordeste, que fi
gura como região dependente. 

Na realidade, estudos executados pelo Banco do Nor
d~te e SUDENE constataram que 3/4 do capital social 
das empresas de maior expressão regional; 3/5 dos mer
cados e metade dos insumos utilizados por essas indús~ 
teias pertencem a grupos extra-regionais. Tambêm ficou 
evidenciado, nesse estudo, que 96% do valor dos equipa
mentos adquiridos com recursos destinados à regíão (in
centivos fisCais) retofn:im pãra o Sudeste (60%) ou exte
rior (36%), impossibilitando, assim, internalizar os efei~ 
tos dessa industrialização em termos de maiores oportu
nidades de emprego e de renda para o Nordeste. 

A ação governamental, por sua vez, não está isenta di 
responsabilidade no caso nordestino. A ela caberia uma 
açào neut~al_izadora das forças de mercado no_ sentido 
de corrigir oS- 4_esequilíbrios econômicos e sociais entre 
as· reglêíe~ do País. Todavia, o ~etor público parece D.-ão 
dispensar os cuidados necessários qu:indo do delinea~ 
mento de políticas de comércio exterior, cambial e mone-
tário, que, geralmente, penalizam a regiãO-. -

Por outro lado, a centralização política e administrati~ 
va ocorrida no País_ a partir do final da década de sessen~ 
ta também repercutiu negativamente- na região. A sim~ 
pies transferência para fora do Nordeste do comando da 
pÍJlítica OConômica rigional restringiu a ação dos orga~ 
nismos e instrumentos que atuam na região. 

Por fim, cabe mencionar as raízes históricas do subde
senvolvimento nordestino. Segundo alguns estudiosos, 
tivúam orígem no próprio processo de colonização, 
quando se iniciou, cOm o cultivo extensivo da cana-de
açúcar, o esgotamento dos recursos naturais, através da 

- devastação da Mata Atlântica, hoje reduzida a pequenas 
.. manchas" no sul da Bahia. Paralelamente, a exploração 
pecuária avançada pelo interior semi-ário. Com a pres~ 
são crescente da população sobre o solo nordestino, sem 
qualquer preocupação conservacionista, chegou-se à rea~ 
!idade atual do Nordeste. 

4. DIRETRIZES PARA A REDUÇÃO 
DOS .NlVEIS DE POBREZA DO NORDESTE 

Diante do exposto, acredito que, para acelerar e me
lhor direci_Onar o desenvolvimento ecoriômiCo do N orde
te é vital que a meta de qualquer programa de governo 
para-a região seja o Homem, pelo que toda política reco
mendada terá dC: propiciar benefícios diretos ou indiretos 
à populaçã_o~_Assim, ê necessário que haja um conjunto 
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de políticas de redução da pobreza, c.Jo desemprego e das 
desigualdades, e não vise apenas à_efj_ciência do sistema 
produtivo. 

C_<:>nsidero fundamental a continuidade dos programaS 
aluais, com orientação estatal, para resolver os proble
mas sócio-econômicos do Nordeste, desde que haja as 
devidas correções de rumo e que sejam criados os instru
mentos adicionais, inclusive o aumento da partiCipação 
governamental em grandes. empreendimentos de interes
se d~ região. -

Alêm disso, há que programar e executar as políticas 
de desenvolvimento do Nordeste, objetivando sempre a 
integração da região com as demais, tendo ·o cuidado de 
aten!ar para os efeitos dessa integração no sístema eco
nômico regional, sobretudo quanto à drenagem de recur
sos e à co~petição desigual contra a iri.dústria nascente 
da região. Da prioridade atribuída a este objetivo depen
de a eficácia da polític_a de desenvolvimento que for ado
tada..: 

O que houve até ago!a de progresso no campo social 
não foi bastante para diminuir a grande-brecha que ain
da exl.Ste_entre o l"{ordeste e o Centro-Sul. Por isso, cum
pre s;tisfaze~ as n~cess~dades çie emprego, serviços de á
gua, es&otot saúde, educação, alimentação e habitação. 
No que tange à educação, é preciso impulsionar os pro
grama~ que visam à ampliação de vagas no ensino de 19 
grau e à assistência do educando nesse nível de ensino, 
hem como a redução dos níveis de evasão escolar, alia
dos a_os pertinentes à alimentação, nutrição, saúde e as
sistência ·materno-infantil. 

Na verdade, seria. fundamental que os dispêndios do 
Governo no campo social no Nordeste correspondessem 
a percentagem que se aproximassem paulatinamente da 
participação da regfão na população do País. 

Cabe-me recomendar ainda o uso das alternativas tec
nológicas para a prestação de serviços sociais, como é o 
caso da medicina simplificada, a instalação de chafarizes 
e a captação de água de chuva para acúmulo em cister
nas, habitações de baixo custo feitas de solo-cirilento 
etc., bem como a continuidade e intensificação do Pro
grama de Interiorização das Ações de Saúde e Sanea
mento (PIASS) e adequação dos métodos do MOBRAL 
às condições _do_ Nordeste, sobretudo no meio rural. 

As tendências atuais do desenvolvimento econômico e 
social visam reduzir o ritimo acelerado de urbanização 
dos grandes centros e por conseguinte, os altos custos 
econômicos e sociais -inerentes a este pi'ocesso. Pretende
se com isso induzir os emigrantes potenciais a permane
cerem em seus locWs de origem mediante a criação, nos 
centros urbanos do interior, de condições adequadas e 
atrat;:ntes para a retenção da população. 

Esta ação neutralizaria os fatores de expulsão que 
atuam com crescente intensidade, entre os quais figuram 
a baixa renda e as frustações das explorações agrícolas 
decorrentes da inadequaçãõ dos cultivos às condições 
ecológicas e climáticas do Nordeste semi-árido. 

A constatação deste fato conduz forçosamente idéia 
de oferecer novas a-lternativas de cultivo e criações para 
o agropecuarista do semí-árido. 

A propósito, o Banco do Nordeste vem, desde 1971, fi
nanciando pesquisas agropecuárias no sentido de sele
clonar, multiplicar e distribuir sementes de plantas ade
quadas às condições edafo-climâticas da região . 

Nesse sentido, os resultados obtidos revelaram dois 
cereais extraordinârios que são o sorgo e o milheto resis
tentes às estiagens e que podem assegurar alimentação 
dos rebarlhos nas épocas críticas e, eventualmente, ser 
utilizado no consumo humano. 

A essas culturas se somam outras decorrentes das pes
quisas que ViSam o desenvolvimento de tecnoiÕgias agrí
colas adequadas ao meio, a exemplo da leguminosa for
rageira, denominada cunhã, para preparo do feno. 
Cuida-se também do problema do manejo de pastagens 
nativas, bovinos e caprinos, de raças nativas do Nordes
te, como é o caso- do carneiro deslanado. Morada Nova 
Melhorado. 

O desenvolvimento de variedades de soja, apropriadas 
ao cultivo em regiões de dias curtos {próximas ao Equa-
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dor), possi6ilitou a introdução desta oleaginosa nos Es
tado da Bahia, Piauí e Maranhão, onde está-se desenvol
vendo muito bem, inclusive em condições de ~cassez d~ 
água, revelando-se quase uma xerófila. A çxpansão dessa 
cultura, além de possibilitar o melhor suprimento de 
matéria-prima à indústria nordestina de óleos comestí
veis, darâ o suporte básico da alimentação protéica para 
a exploração avícola já bastante desenvolvida, se bem 
que ainda dependente de suprimentos do Sul. 

O envolvimento do Bando dQ Nordeste nesta ação de 
pesquisa agronômlca se deu ap-ós a criação do Fundo,de 
Desenvolvimento Científico e TC:CO.ólógico Fl!NDECI 
-em 1971, para o qual se destina uma parte dos resulta
dos financeiros de cada exercício. 

Para o Banco do N ardeste, que tem a maioria de suas 
agências localizadas na zopa s~mi-ãrida, a execução de 
programas de pesquisa e promoção é uma forma de pas
sar a financiar atividades mais adequadas ao meio, com 
menores riscos para si, para o agricultor e para a região, 
elevando o rendimento privado e social dps recursos 
aplicados no setor rural. 

ConclUindo, senhores, permitam-me enfatizar que, 
desse modo, o Banco do Nord~te está contribuindo cor
retamente para desenvolver programas que visam à ge
ração de empregos no campo e nas cidades, a uma me
lhor diStribuição espacial da indústria, bem como à ele
vação da produtividade e estabilidade da agropecuária, 
tornando este setor menos vulnerável aos efeitos das es-
tiagens. 

Ressalte-se, contudo, que os resultados dessas pesqui
sas somente agora começaram a surgir, não tendo, ain
da, o tempo suficiente pará evidenciar seus frutos, o que, 
se esp~ra, serâ conseguido num futuro próximo. 

Era isso que eu tinha a declarar em meu depoimento 
nesSa oportunidade na CPI da Pobreza. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

do INAMPS. Segundo dados fornecidos pela Faculdade 
de Medicina da Universidade Fe9eral de Goiãs, 7Õ% de 
sua clientela é constituída de desempregados, subempre
gados e pessoal egresso da zona rural. 

O Hospital das Clínicas possui capacidade física para 
350 leitos, est~ndo funcionando 230 leitos. Isto_ quer di
zer qúe 120 leitos estão desativados, ou nunca foraffi ati
vades, com graves prejuízos para o ensino da Mediciila _e 
de várías outras profissões. 

Para que o Hospital das Clínicas funç_ione com"230 lei~ 
tos. média com que Venl funcionando rl.Os últimos anos e 
com base no custo do paciente/dia tirado do Sistema de 
Apropriação de Custos Próprios, foi eStabelecido que a 
despesa seria de 550 milhões, para o ano de 1983, só para 
manutenção, sem computar pessoal. Discutida a propos
ta com a Comissão de Orçarnent_o da l.}n_iversidade Fepe
ral de Goiás, ficou previsto um déficit Orçamentãrio de 
119. milhões. Finalmente, o orçamento aprovado foi de 
718 milhões, incluindo_ despesas de pessoal da ordem de 

-o-410 milhões de_cruzejros. 
Com o volume de recursos de 550 milhões de cru~ei

ros, ficou est.lbelecido _que no primeiro triinestre desse 
.ano o hOspital necessitav_a de 100 milhões de cruzeiros e, 
no segundo trimestre, de 120 milhões, num 'total de 220 
milhões para o primeiro semestre de 83. 
__ Até o presente momento,__fotam liberados 115 milhões 
CSeiscentos mil cruzeiros, que já foram gastos. Por outro 
~~~9. a arrecadação do INAM_PS cheiou apeqas_ a 25_mi
lhões. 

-Em resumo,() déficit a-tuaré de 104 milhões e 400 ~il 
cruzeiros para o primeiro semestre deste ano. Para que o 

_hospital possa continuar fúncionando, necessitar~ da en
trada de todo recurso federal do ano de 1983, mais um 
teta 'extra de 20 ffiilhões, os quais! somados à fatura de 

_ março, do INAMPS, 11 milhões, daria um total de 212 
Muito Obrigado! ~-~ilhQes, bastante aproximado dos 22.0 milhões estima

dos. Finalizando, indicaria,_ainda, que a despesa prevista 
para o segundo semestre é de 330 milhões de cruzeiros. 
No que se refere ao déficit previsto, cerca de 240 milhões 
estão estimados para o segundo semestre deste ano. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. -Sena
dores: 

Uma das principais instituições na a:rea Cle"-saúde da 
Região Centro-Oeste, o Hospital das Clínicas, estã 
ameaçada de fechar suas portas por falta de recursos. 

Esta instituição, além do atendimento médico, prepa
ra biólogos, enfermeiros, nutricionistas, técnicOs de 
Raios-X, técnicos de laboratório, técnicoS de banco de 
sangue, auxiliares de Enfermagem, médicos, bioqu[mi
cos e assitentes sociais. No ano passado, dez diferentes 
cursos de nível técnico foram realizados. Vale ressaltar 
ainda que, além de ser o suporte para o ensino de gra
duação de Medicina, de Enfermagem e de Nutrição, o 
Hospital das Clínicas representa um papel fundamental 
na pós-graduação, através das residências -médicas e do 
mestrado em Medicina TropicaL 

A crise econômica que atravessamos chega -finalmente 
ao Hospital das Clínicas. Dessa maneira, sua situação 
atual deve ser vista do ponto de vista global e não a par
tir de uma análise isolada para se tirar conclusões erra
das. A crise por que passa o Hospital das Clínicas tem 
também seus reflexos na política de esvaziamento do se
ter saúde e do setor educação por parte do próprio Go
verno FederaL Ambos os setores estão afeitos a miniS
térios considerados secundários ou não prioritãrios e o 
volume dos seus recursos é bastante inferior aos que são 
destinados aos ministérios considerados estratégicos. 

Todo o Estado de Goiás tem conhecimento de que o 
Hospital das Clínicas exerce um papel de grande impor
tância junto à comunidade. Para exemplificar, basta di
zer que depois que as Santas Casas de Misericórdia dei
xaram de_atender esses- carentes e se transformaram em 
hospitais comuns e o.s hospitais e postos de saúde do Es
tado sofreram diminuição de sua capacidade de atendi
mento, apenas o Hospital das Clínicas passou a acolhê
los. É preciso também dizer que tal fato iinpede na práti
ca um aumento substancial na arrecadação de re_cursos 

Em virtude da grave situação em que se encontra o 
Hospita-l das --Clínicas do meu Estado, pf:dimos -as d~vi
das próV1dências ao Governo Federal, no sentido de libe
rar oS reCm:soS; que faltam para que ele ·paSsa cOntinuar 
prestando o seu relevante serviço a toda ã. comunidade. 
·-Seria um enorme prejuízo pata o Estado, pani o País e 

para -o povo de Goiás o fechamentO do Hospital das 
Clínicas por falta de Recursos. 

Er<~, o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito -óerii!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senádo_r_ Nel_s..on Carneiro. 

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

O horário ç_o_rrido para os funcionários federais, esta~ 
duaiS e municipais nos grandeS centros do País jã" é uma 
necessidade que precisa ser examinada pelo Poder Públi
co das três áreas. O ~evado_ custo de locomoção, seja 
através do carro próprio, movido a gasolina, a álcool ou 
a diesel, seja com o pagamento das passagens de ônibus, 
de trens ou de baicas, não permite ao funciOnário públi
co, que recebeu este ano aumentos salariais correspon
dentes a talvez metade da taxa final de inflação do 
exercício, pagar alto cUsto para ir e vir mais de duas ve
zes por dia da casa para o trabalho e vice-versa. O 
problema que, por motivos notórios, não existe em 
Brasília, é generalizado em quase _todo o País. 

__ Permanecer no tocai de trabalho fazendo as refeições 
em restaurantes ou lanchonetes é o mesmo que desejar 
transformar nos_sos funcionários em comedores no máxi

_mo de cachorros quentes ou sanduÍches de mortadela, ou 
ainda uma merenda de pão com duas bananas. 

O Governo que está procurando reduzir a jornada de 
trabalho para o operariado deveria incluir a presente su
gestão, relativa aos funcionários púbHcos de todos os es
calões, o que certamente promoveria considerável re
dução no consumo de combustível. 
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Temos que encontrar para a sacrificada classe uma 
forma- de melhoria -salarial, -seja através de aumento nos 
salários, seja com medidas que proporcionem redução 

-nos gastos desses funcionários, corOo acabamos de mais 
uma vez defender. 

O momento é de sacrifícios. Todos temos que coope
rar, mas não se pode sobrecarregar os funcionãrios 
públicos federais, estaduais e municipaiS com ônus insu
portáveis pelo simples fato de que não podem fazer nada 
além do que apelar para o bom senso dos governantes e 
buscar apoio de seus representantes no Congresso Na
_cion3.1, m8.s impossibiUtados de promover qualquer tipo 
de paralisação, em face da rigidez do artigo 162 da Carta 
Constitucional. 

Esperamos que os Governos Federal, Estaduais e Mu
nicipais -sejam sensíveiS à amarga realidade atualmente 
vivída pelos servidores públicos- e promovam medidas 
para minorá-las, tais e tantos os 1\erviços que hão presta
do e continuam prestando ao_ desenvolvimento do País. 
__ J;:ra o qll:e tinha a dizer, Sr. President~. (Muito bem!) 

O SR: PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao n~bre Senador Gastão Mtiller. 

O im. GASTÃO MÜLLJ;R (PMDB- MT. Pronun
cia O se~uin~e díscuiso--:) - Sr. Presídente e Srs: Senado
res_~ 

O Jornar do Brasil, na sua columl, "lnforme-JB", de 
30-5-.83, traz uma no_ta_magistral intitulaçla_. "Ende_reço 
errado". 

Nesse comentário, o Jornal do Brasil, traz a lume uma 
série de comentários referentes à situação brasileira' n9 ·' 
contexto internacional, especialmente na ãrea financeífa. 

Diz, com propriedade, o referido artigo: 

"Que fez a rigor o Brasil para sair de suas dificul
dades? De positivo, nada. Bons propósitos, diagnós
ticos, viagens e desculpas esfarrapadas dão na mes
ma. O Gõveirno cUstOu a reconhece.r (para dçntro do 
país) a culpa maíor que nos cabe pela inflação e res
pectiva recessão. 

A culpa é nossa, principalmente nossa." 

Mais adiante, o articulista afirma: 

,. "Num-a palavra, Figuêiredo trOcou a originalida
de pela repetição do seu discurso na ONU. Por falta 
de originalidade e de cOnteúdo, o pedido caiu no Ya
zio duas vezes. Seu único efeito é arrecadar palmas 
dos deritais devedo_res. Ser~ que o Presidente ignora 
que as nações desenvolvidas estão perfeitamente a 
par de todas as nº-l!sa.s deficiências, inadimplências, 

_____ displicências e negligências?" 

cOnCiuiÍido, o redatOr é preciso-- quãndo conclui 
referindo-se ao Senhor Presidente da República assim: 

.. "Falta-lhe elementar autoridade interna para fa
lar para fora- e dar conselho a quem não precisa." 

Sr. Pre~de~te, Srs~_ Se~_adores, peço que seja dada 
.co~o lída toda a coluna, a fiffi de que conste dos Anais 
desta Casa, principalmente pelo seu caráter insuspeito, 
pois não se pode julgar oposicionista o Jornal do Brasil. 
_ Er~ o que tinha a dizer. (My_i_to bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
GASTÀO MULLER EM SEU DISCURSO:~ 

INFORMEJB 
Endereço errado 

O Presidente Figueiredo pediu, a cada um dos partici
- t:lantes da reunião d~_ Williamsburg,, "medidas de ~urto 

prazo" que sejam ta pazes de reativar, ao Norte e ao Sul, 
a economia mundial. Fácil de falar e difícil de fazer. 

Pedir é_ m_uitQ mah;_fácil do que fazer. O Brasil não fez 
nada do que_ devia, e agora quer que os outros-façam 
também -a parte que nos cabia. 

O Presidente, et]l._guma, pediu às nações desenvolvidas 
que resolvam ·os -nossos problemas. 
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Nada custa pedir, mas o Brasil deveria e poderia ter 
feito um pouco mais do que pediÍ'.- - --

Que fez a rigor o Brasil para sair de suas dificuldades? 
De positivo, nada. Bons propósitôs, diagnOstlCos;- Vía-~ 

gens e desculpas esfarrapadas dão na mesma. O GovernO 
custou a reconhecer (para dentro do Pais) a culpa maior 
que nos cabe pela inflação e respectiva recessão. 

A culpa é nossa. Principalmente nossa. 
Só agora concorda o Governo em reconhecer que os 

gastos públicos continuam int.Olerâveis e que as riiófdo
mias governamentais são uma afronta à sociedade. 

Paga-se um preço exorbitante, a título de contribuição 
para sair-se da crise, e a Siülã.Ção j>10fa rnaii:.-a cada sema
na. 

No momento em que o Governo começa a reCOnhecer 
sua parcela de culpa (qual o outro jeito?), o Presidente se 
dirige a ê.stadistas do mundo desenvolvido para pedir
lhes que tomem decisões que nos dispensem de fazermos 
a nossa parte de devedores. 

Numa palavra, FigUeiredo trocou a originalidade pela 
repetição do seu discurso na ONU, Por falta de originali
dade e Oe conteúdo, o pedido caiu no vazio duas vezes. 
Seu únicO efeitO-earreca:dar palmas dos demais devedo
res. Será que o Presidente ignora que as nações desenvol
vidas estão perfeitamente a par de todas as nossas defi
ciências, inadimplênci3.s, displicênCias e negligências? 

Não cabia esse apelo. Falta autoridade política ao Go
verno brasileiro, porque não demonstrou disposição se
quer para fazer o que havia prometido. 

Melhor faria o Presidente se voltasse seu discurso par 
dentro do País e saísse com :medidas enêrgicas em cima 
da máquina burocrática que derrubou a autoridade do 
Governo. 

Falta-lhe elementar autoridade interna para falar para 
fora - e dar conseJhos_a_ quem não precisa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não hã mais 
oradores inscritOs: 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a extraordinãria de hoje, às 18 
horas e 30 minutos, a segUinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em tutno úniCo, do parecer da Comissão 
de Rel.ições Exterioies Sobre a Mensagem nq 100, de 
1983 (n9 174/83, na origem), de 23 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Sr. Antonio 
Francisco Azeredo da Silveira, Ministro de Primeira 
Classe, da Caireira de Diplomata, para exercer a função 
de EmbaiX:aâor do Brasil juntO à República Portuguesa. 

2 

Discussão, em turnó único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 101, ~e 
1983 (nl' 175/83, na origem), de 23 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submç
te à deliberação do Senado a escolha do Sr. Dãrio Mo
reira de Castro Alves, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Organização dos Estados Amerh 
canos. 

3 

Discussão, em turno único; do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' 104, de 
1983 (n~> 178/83, na origem), -de 23 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor PresiOente da República subme· 
te ao Senado a escolha do Sr._Eaulo Nogueira Batista, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreíra de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador Chefe da Dele
gação Permanente do Brasil em Genebra. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

DiscUSSão, etri turno único, ao parecer da Conlissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n' lOS, de 
1983 (n~> 181/83, na origem), de 24 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Sr. Nestor Luiz 
Fernandes Barros dos Santos Lima, Miflistro de Segun
da Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Do
minicana. 

5 

Discussão, em turno único, do parecer da ComissãO 
de Relações Exteríores sobre a Mensagem n' 106, de 
1983 (ni> 182/83, na origem), de 24 de maio do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Sr. Luiz Felipe 
Palmeira Lampreia, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreirã -de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Suriname. 

6 

DiscuSsão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores -sobre a Mensagem n' lll, de 
1983 (n' 191/83, na origem), de 6 de junho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Sr. Alarico Sil
veira Júnior, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Helênica. 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de ConstHuição e Justiça sobie a Mensagem n9 119, de 
1983 (n9 211/83, na origem), de 15 dejm1.hci dO corrente 
ario, pela qual o Senhor Presideiite da República subme
te à delibel-ação do Senado a escolha do General-de
Exêrcito Heitor Luiz Gomes de Almeida para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro General~de
Exército Dilermando Gomes Monteiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Está encer
rada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 16 horas e 50 minUtos.) 

Ata da 100' Sessão, 
em 22 de junho de 1983 

1' Sessão Legislativa Ordinária 
da 47• Legislatura 

-ExTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. M oacyr Da/la 

ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS.~SENADO!IES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice Michiles
Fábio Lucena- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes
Hélio Queiras - Alexandre Costa - João Castelo -
Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Almir 
Pinto -José Uns- Virgílio Távorã- Carlos Alberto 
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes 
Gadelha- Milton Cabral- Marco Maciel- Guilher· 
me Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Alba
no Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrfo - Ju
tahy Magalhães- Luiz Viana- João Calmon- José 
Ignácio - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro- Rober
to Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Al
fredo Campos- Amaral Furlan - Fernando Henrique 
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Cardoso - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
M:aUI-9 -Borges - Gastão Mü.Jler - fosé Fragelli -
Marcelo Minirida - Affonso Camargo - Álvaro Dias 
-Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli- Pedro Simon 
- OctáVío Cãrdoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

Não há expedieme a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, em turno único, do parecer da Com_is~ 
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
tOO, de 1983 (n' 174/83, na origem), de 23 de maio 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escow 
lha do Senhor Antonio Francisco Azeredo da Silvei~ 
ra, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di· 
plomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Portuguesa. 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
101, de 1983 (n~> 175/83, na origem), de 23 de maio 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do SenhOr Dário MOreira de Castro Alves, Mi
nistro de Pfimeira Classe, da Carreira de Diploma
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Organização dos Estados Americanos. 

Item 3: 

Discussão, em turno único, do parecer da Cernis-
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem nq 
104, de 1983 (n9 178/83, na origem), de 23 de maio 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete ao Senado a escolha do Senhor 
Paulo Nogueira Batista, Ministro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador Chefe da Delegação Permanente do 
Brasil em Genebra. 

Item 4: 

Discussão, em·turno único, do parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 
105, de 1983 (n' 181/83, na origem), de24 de maio 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Nestor Luiz Fernandes Barros dos 
Santos Lima, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira" de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Dominicana. 

Item 5: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis~ 
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 
106, de 1983 (n' 182/83, na oiígem), de 24 de maio 
do corrente ano; pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Mi
nistro de Segunda Classe, da Carreira de Diploma
ta, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República do Suriname. 
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Item 6: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis~ 
são de Relações Exteriore;s.. .sobre a_ Mensagem n9 

lll, de 1983 (n"' 191/83, na origem), de 6 de junho 
do corrente ano, pela qual _o Senhor Presidente da 
República submete à deli_b.eração do _Senado a esco
lha do Senhor Alarico Silveira Júnior, Ministro-de 
Primeira Classe, da Carteira de Diplomata, para 
exercer a função de Embai_x_ador do Bra,~l junto __ à 
República Helênica. 

Item 7: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis
são de Constituição e Justiça so_bre a Mens_agem n~' 
119, de 1983 (n' 211/83, na origem), de 15 de junho 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à delibç_ração do Senado a esco
lha do General-dç-Exército Heitor Luiz Gomes de 
Almeida para exercer o Cargo de Ministro do S_upe
rior Tribunal Militar, na vaga decorrente da apo
sentadoria do MiniStro Genúal-de-Exército Diler
mando Gomes Monteiro. 

As matérias constantes da pauta da presente sessão~ -
nos termos da alínea, "h" do art. 402-:do Regimento In
terno, deverão ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Senhores funcionários a_s-pf"ovidência~ ne
cessãrias, a fim de que seja respeitado O disPositivo re8i
mental. 

(A sessao torna-se secreta às 18 horase35 minutos 
e volta a ser pública às 18 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia)- Está-esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA. (PPS- SE. Pro
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, A entrevista concedida ao Correio Braziliense, a 
12 de junho passado, pelo Embaixador Paulo Tarso Fle
xa de Lima, Chefe do Departamento de Produção Co
mercial do ltamarati, pareceu-me extremamente _oportu
na, como reflexo do desempenho excepcional desse ilus
tre diplomata no sentido de proporcionar ao empresaria
do brasileiro a cobertura técnica e política do Ministério 
das Relações Exteriores, InaLSpensáVel aó -increinento 
das nossas exportações. 

Na situação atual, os problemas financeiros in_terna
cionais refletem as distorções, os impasses e· as- crises de 
uma ameaçadora conjuntura polítíco-ecOnômiCa~ CUjOs 
impactos asfixiam e, por asSim- aiZer, estrangulam o flu
xo dos financiamentos externos, gerando obstáculos de 
toda ordem ao intercâmbio das matérias-primãS e dos 
produtos industrializados entre as Nações. 

Felizniente, encontra~se o ltarna~;:ati atualizado, vigi
lante e aparelhado para enfrentar os dilemas emergentes. 

A entrevista do Embaixador Paulo Tarso flçxa de 
Lima evidência a extrema complexidade das operações 
do intercâmbio mundial, no que tange às exportações, 
acentuando que a prosperidade dos países ricos passa 
pelo Terceiro Mundo, onde eles podem vender equipa
mentos. 

Se é verdade que não existe sucedâneo para a capaci
dade empreendedora e o talento_dos nos.&os empresários 
no âmbito das relações econômicas_~ comerciais entre os 
diversos países, por outro, é certo que o Departamento 
de Promoção Comercial do Itamarati evoluiu e se espe
cializou. nestes últimos anos, como urna poderosa estru
tura de apoio capaz de assegurar a realização de bons ne
gócios com, não apenas, nossos parceiros dos países ri
cos, como, também, das naçõ-es subdesenvolvidas. 

A diplomacia situa-se, atualmente, na vanguarda do 
esforço brasileiro de conquista dos mercados mundiais. 

DIÁRIO DO CoNGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Os múltiplos aspectos da atuação diplomática nessa 
ãrea são avalia_dos pelo Embaixador Paulo Tarso Flex~ 
de_Lima em-suaS-declarações à imprensa. 

A importância intrínseca e a abordagem realista de 
sua -entrevista são dignas de registro, motiVo pelo qual 
solicito a sua incorporação ao texto deste::-. meu br_eve pro
nunciamento. (Muito b_em! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR
LQURIVAL !JAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Biasilia; dOmingo·. 12 de junho de f983-
Correio Brazilien:se - Economia 

SEM TERCEIRO MUNDO NÃO !lÁ SUPERÁVIT 

Entrevista a Ronaldo Junqueira, 
Eduardo Brito e Walter SoÚomayor 

__ Q Embaixador Paulo Tarso Fl!fxa, de Lima, Chefe do 
Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, 
disse que não existe uma oposição entre os que procuram 
vender ao Terceiro Mundo e os que desejam transações 
nos países indUstrializados. Destaca qtie o emPresário 
brasileiro não procUra as agruras de um país subdesen
volvido para agradar o governo, mas para fazer negócioS 
e ganhar dinheiro. Paulo de Tarso explica também que é_ 

indispensável a ação diplomática para criar um clima de 
- boa vontade em relação aos compradores. Isso facilita a 

ação de agentes especializados na venda de armas ou de 
empresãri_os. A seguir transcrevemos a íntegra da entre
vista que ele concedeu ao Correio Braziliense: 

-Embaixador, seria bom começar pela questão pesw 
soai. 

Por tantos anos no s_erviço público, quase 30, em cer
tos momentos me sinto até um elo entre o presente e o 
passado. Por mais incrível que pareça fui assessor do 

·-Presidente Juscelino Kubitschek e daí por diante fui di
plOmata em nossa Embaixada _em Roma, estive quatro 
anos na delegacia da ALALC em _Montevidéu, depois fui 
chefe do nosso setor comercial de .Nova lo.rque. _Vim_ 
para cá, em 1970, fui quase pioneiro, embora tenha vin
do aqui em 21 d~ abril de t?~O, quando a Capital se im
plantou. Sempre tenho estado nesta faina comercial e 
buscando ajustar, na medida das possibilidades de um 
chefe de Departamento, a tarefa do Ministério das Re
lações Exteriores nesta -campanha nacional que é o incr_e
mentQdas nossas exportaçÕes. E neste sentido temos ob
tido alguns resultados expressivos e que podem ser medi
dos, a meu ver, pelo grande interesse _que despertam no 
ex_t:~rior em países em desenvolvimento o sistema que nós 
conseguimos implantar porque parte de uma premissa 

_ muito simples, você tem que_ter órgãos de representação 
política pelo mundo afora em função da importância que 
o país tem. E nós temos feito fuSta:inente maximizar esses 
órgãos -de mera representação tornando-os também ór
gãos de apoio especifico a íniciativas cOmerciaís e inte
resses concretos dos segmentos expressivos da economia 
brasileira, tanto assim que você delineando as grandes 
operações em que o Brasil se faz protagonista não hã 
uma s6 que não t_enha tido uma fQ.r!e participação do 
Itamaraty como instituição, de seus funcionârios e da or
ganização como um todo. De modo que acho que nisso o 
Itamaraty foi fuuito ínOvador. Hoje, o Ministérjo das 
Relações Exteriores estã muito a par da realidade brasi
leira, não tem nada daquela imagem de torre de marfim, 
isolada da realidade nacional. Somos um órgão muito 
bem implantado internamente. 

Embaixador, a gente fica com uma certa impressão de 
que a política econômica do País tem basicamente dois 
segmentos: há um segmento da chamada área económica 
do Governo voltado para o que se chamaria o primeido 
mundo países ricos, e tem um segmento de alguma forma 
direcionado pelo Itamaraty e voltada para paises do Ter
ceiro Mundo. O Sr. vê essa dicotomia instituída? 

Em primeiro lugar, você tem que analisar a natureza 
das relações _do Brasil com os países industrializados e a 
natureza das relações do Brasil com os países em desen
vplvimento. No _plan-o econômíco os países industrializa-
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dos a natureza das nossas relações é predominantemente 
financeira e-O-próprio comércio com os pafs~ industria
lizados é muito apoiado no investimento ou seja~- é Co
mércio da matriz para subsidiárias. 

Cõmpetem também com produções dos países indus
trializados e por isso mesmo são os produtores objetos 
do protecionismo. Na outra vertente, você tem o chama
do Terceiro Mu_ndo, tão comentado em que você tem 
todo um conj~;~'lto de países em construçã~. _~~o pafses 
onde existem uma grande demanda na medida em que 
são países onde está tudo por fazer. E justamente o que 
se tem acusado no Itamaraty de somente procurar fazer 
comércio com o Terceiro Mundo. Isto é uma colocação 
falaciosa e partiria do pressuposto, primeiro que nós 
teríamos um p~Oder na realidade apenaS e segurido que o 
empresário fosse preocupado apenas em agradar o Go
verno e não ao dinheiro. A pergunta que coloca é a se
guinte: pergunte a qualquer empresário se entre estar so· 
frendo nas agruras de uma cidade árdua do Tetceiio 
Mundo para concluir uma transação e entre o prazer de 
concluir essa-nlésma transação num bpm restaurante da 
Quínta Avenida, o qUe--seria preferível. Ele estã lã, num 
país difícil, não para agradar o Goverilo, mas Poi"que lã 
não está a demanda e quanto a isso inclusive creio que a 
própria área econômica do Governo tem dado mostras 
de grande preoCupação com a deterioração da posição 
económica de atguns países em desenvolvimento. Neste 
sentido é muitO expressivo, não. Só o conjunto de medi~ 
das que beneficiariam a ocasião, as preocupações que o 
Ministério da Fazenda tem expressado com relação à 
restauração do __ n_osso relacionamento com alguns pa{ses 
em des_envolvimento, de modo que para ser preciso na 
resposta da sua pergunta eu não enxergo uma dicotomia, 
uma postura divergente entre o Itamaraty e os_ Minis
térios da área_econômica. Por que também não estão 
muito_ ativos nO mercado dos países industrializados. 
Acontece que os instrumentos são diferentes, E nos paí
ses industrializados a gente tem um conjun-to enorme de 
pequenas feir~s setoriais q-Ue são instrUmentos muito efi-

- cazes de prO!ll-O_ção das nossas exPortações e também te
mos do lado defensivo todo um conjunto de fyncionãrios 
mobilizados para justamente dar apoio aos nossoS piei
tos, antiprotecionistas porque por mais protecionísita 
que possa parecer o Brasil hoje em todos os quadrantes 
da terra tem algo em torno de 45_ produtos objeto de al
gum tipo de indagação protecionista, que vão desde uma 
investigação preliminar até efetivamente aplicação de 
medidas_ protecionistas_ efetivas etc. D.e modo que esta
mos ativos também no chamado primeiro mundo. Ape
nas as transações mais substantivas em terrrios de volu
me, talvez tenham lugar no Terceiro Mundo. Como uma 
grande venda de automóveis, uma grande obra pública, 
naturalmente a venda de armas. 
-~Como é que Terceiro Mundo tem reagido à crise 

atual? 
O -problema que está assolando todo o Terceiro Mun

do é um problema sério de falta de liqliidez e aí é que 
vem a questão h1icial do diálogo dos países industrializa
dos. Fala-se na recuperação da economia americana e eu 
acho muito positivo, mas a economia internacional só 
voltará a níveis_satisfatódos de prosperidade quando se 
encontrar uma solução para o conjunto de problemas do 
Terceiro Mundo, ou seja, a própria prosperidade dos 
países industrializados passa pelo Terceiro Mundo na 
medida que o Terceiro Mundo é uma ãrea dinâmica par 
onde eles podem vender equipamentos para onde eles 
podem vender tecnologia, para onde eles podem vender 
projetas, etC. De- modo que é indissociável a nossa pros
peridade, fruto dessa interdependência, por isso mesmo 
cultivanto _desde o pós-guerra a nossa prosperidade está 
indissoluvelmente ligada à prosperidade dos países in
dustrializados a ntvel de emprego, de atividades econô
micas, etc~ 

- Mas no mom~nto, há sérias restrições ao comércio 
com o Terceiro Mundo em função do problema financei
rÕ. Corno é que o Brasil pode resolver isso? No principio 
se pensava que alguns pafses de maior capacidade finan
ceira- produtores de petróleo- podiam financiar pro-
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jetos para o Terceiro Mundo. Como é que-esSa idéia estâ 
avançando? 

-Acho que temos que distinguir dois tipos de proble
ma. Primeiro, a falta de liquidez, que é realmente um 
probelma universal, que está atingindo a todos os pafses 
do Terceiro Mundo, indisflntamente. A falta de dinheiro 
para as transações e segundo é a questãO da recessão. 
Como frUtO dos produtos de preços primâriás, produtos 
de queda das atividades económicas esta recessão tam
bém está atingindo esses países.Para a questão da falta 
de liq Li i dez nós temos, no caso da América Latina, ins
trumentos que podem constituir um suporte satisfatório -
para contornã-lo, quer dizer, o chamado convênio de 
crédito recíproco celebrado entre países da ALALC e 
mais da República Dominkãna é um inStrumento im
portante que foi concebído há vinte e tantos ànOS, ma:s 
que hoje tem uma atuaHdade muito grande, na_ medida 
em que oferece um mecanismo de liquidez endógena, efi
caz e que permitiria manter um níVel de comércio. não 
fosse o segundo fator, que é- a recessão. No caso da 
América Latina, o pro lema é muito menos- de liquidez do 
que de recessão, falta de atividades económicas muito re
duzidas, E no caso dos outros países tem custado so
luções tópicas, soluções engendradas em funç~o das 
oportunidades, das situações específicâs, buscando-se 
valorizar a nossa capacidade de compra petróleo nessa 
capacidade de compra "de certas matérias-primas, como 
fósfato ou produtos químiCos pesados. A recesSão-tam
bém condiciona muitO e a falta de um inst_rumento mais: 
fluído para que a própríã liquidez tambêm duplique por 
quanto isso tudo o comércio coro certos pafses d~ África, 
OrieritC Médio pode sofier alguma. queda justamente por 
falta desses instrumentOs de contornar a fa_lta de liquidez 
e pela queda das atividades económicas, e quilnto a sua 
pergunta especifica sobre o financiamento de projetas 
por parte dos países expor~adores de petróleo do T6-cei
ro Mundo, eles criaram,, no auge da crise pe~roli'fer~, não 
só em função, buscaram. perfil político satisfatório, Como 
também uma sincera postura de rediStribuiÇãO, de fenda. 
Criaram vários fundos.,e cada unl desses países tem seu 
fundo de desenvolvime_nto para fazer investimentOs no
exterior e alguns países foram rUais dinâmicos do que ou
tros. Kuwait, por exemplo-, foi o- país que compôs O inaiS 
antigo dos fundos do desenvolvimento" e ele foi seguido 
pelo Fundo Saudita, Fundo Abudha.bi, Fundo Iraquia
no e o próprio Fundo da OPEP que fo"i também constí=
tuído,recentemente. Clàro que com a queda das ativida
des económicas, nos iiàíses-lndustrializados e conseqüen
temente a queda da demanda de petróleo, a capitaliZação 
desses fundos se vê hOje de·certo modo ameaçada. ESthte 
na semana passada justamente em Viena numa reunião 
do Fundo da OPEP _com os membros do Conselho de 
Assistência aO DesenvOlvimento da OCDE e já é~ pude 
sentir o enorme interesse.dos páíses industrializados em 
continuar a pQ.Ü.t.iea de co~finánci3mentos com esses fun
dos. De modo que eu acho que é uma situaçãO transi
tória-, maS esses fLiiidos· serão "instrumentos muito lmp-ór-= 
tantes para o financiamento dos· projetas de desenvolvi
mento do Terceiro Mundo. O que temos que buscar e 
neste sentido já conseguimos aiguin progresso importan-
te no Fundo da OPE_P'é algum tipo de tratamento privi
legiado para países eni desenvolvimento fornecedores de 
serviços, como é o_ caso do BrasiL Neste sentido o Fup:do 
do OPEC aprovou diretriz._eS para o fornecimento, que 
contemplam certas preferêncfaS p----'ara pafs~s em desenvol
vimento, fornecedores de b(ms de serviços. Eu vejo um 
campo muito grande oeste sentido estamos fazendo um 
projeto-piloto com o fundo da OPEC para extiélção de 
carvão das nossas indústrias, mas vejo Um campo muitO 
grande para certos setores brasileiros, quer dizer vejp por 
exemplo na parte de engenharia veterinária, toda a parte 
de criação, parte de modernização pecuária e tudo isto 
acho muito importante, a parte de agricultura tropical 
temos alguma coisa a oferecer, embora paradOxalmente 
a agricultura já esteja muito mais desenvolvida no sudes-
te asiático ·e na Áfric~COcidental do que aqui no Brasii, 
por exemplo, madeira, borracha, etc, estão muito mars-
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avançados mas vejo um campo muito grande, por exem
plo, na parte de habitação popular, no campo da mine
ração e vários setores _que nós poderemos enfrentar com 
vantagens em relação aos países industrializados. Acho 
que esta via do cc-financiamento para projetas de desen
volvimento, usando fundos públicos nos países produto~ 
res de petróleo é uma via que ainda não está esgotada. 

-Afirma-se atualmente que o Brasil não tem efetivo 
sistema de incentivos à exportação, em termos ou finan
ciam~ntos, em termos de tributos. Por isso a exportação 
brasileira seria apenas episódica: quando hâ crise interna 
o pessoal vai lá for:i. O Sr. Acredita que se faz necessária 
uma ampliação do sistema efetivo, como uma opção do 
sistema económico brasileiro, para que haja alguma pos
sibilidade de se manter essa alta da balança comercial? 

--Acho que em matéria de incentivos, sinceramente, 
estamoS i;orri' níveis satisfatórios. Temos uma taxa de 
câmbio positiva, temos instrumentos internos bastante 
siúisfat6ríos para emissão de tributos, e temos um siste
ma de financiamentos que agora está um pouco al
quebrado, com menos vitalidade do que no passado, mas 
ainda temos um sistema de financiamento que atende 
cOmpetitivamente as nossas necessidades. Claro que o 
ideal ser-ia ter um volume muito maior, mas tambêm tem 
o problema do risco dos clientes com a crise intc;rnacio
nal do mundo que neste sentido estamos adequadamente 
aparelhados. Acho que falta aparelhar é aquela recon
versão psicOlógica que deve superar o empresário no ho
mem que cria a oportunidade para que ele desenvolva 
aqu-ele faro, aquela sofisticação que o façã enxergar na 
fala de um político que o faça detectar num documento 
de Governo aonde está a opOrtunid:Jde para que eleve
nha. Vocês certamente acompanhaJb, por exemplo, as 
atividade~ dos países iildustrializados. Volt~ e meia os ja
poneses mandam aqui times inteiros•de engenheiros com 
filmes, maquetes e mostram as mara,Vilhas do trem-bala. 
outiosjá:maildam aqui o Airbus para passear autorida
des. nãO é um marketinS direto, é um trabalho muito so
fiSticado, amanhã quã.ndo Úm diretor de uma empresa 
tomar a decisão de comprar um trem, ou um avião, ele 
terá_ na sua mente aquela referência que foi aquela expe
riênciá. Tanto assim que á gente pensa muito em desen
volvet um programa curto de limitação financeira, justa
mente o que chamamos o pólen, que é a origem da vida, 
que é o projeto pelo qual a gente possa fazer um desen
volvimentO preliminar- de algumas oportunidades em 
cUrso de -operação -e -depois- essas· opOrtunidades serem, 
então, gradualmente sofisGCãdas, serem gradualmente 
melhoradas. Assim, por exemlo, que um pouco esse pro
jeto nossO de Moçambique muito bom repetir novamen
te, por:que é um projeto para nós, é uma fonte de expe
riêncfa~'~n6S ·comeÇamos montando justamente um docu
mento intuitivo. Sabíamos que os navios da Companhia 
Vale do Rio Doce voltam do Japão vazios:·E'ntão, teori
camente sabendo isso a gente pareci.ã. Que razia- sentldo 
tentar descobrir como tirar o carvão de Moçambique e 
transportá:-!; em navios da Vale do Rio Doce. E ftzemos 
llin primeiro documento, preliminar, que o Governo de 
Moçambique se sensibilizou, se impressíonou com isso e 
a partir daí fomos juntos a um organismo de financia
mento, fundo da OPEC, e montamos o esquema de co
firiail.Ciam:entO, quer dizer, a CACEX financiou uma par
te e o furido da OPEC financiàú outra. Aí já Vei1Cem0s a 
primeira etapa desse projeto, Com cerca de 6 milhões de 
dólares executados pela CPRU do Departamento das 
Minas e Energia, em consórcio com o- Geipot e com a 
C.obraf e foi apresentado um trabalho da melhor quali
dade. Os fisCais,-designados pelo Fundo da OPEP para 
avaliar os projetas tchecos ficaram extremamente ma
mente imPreSsionados com ·a qualidade técnica dos ser
viços feitos pelos brasileiros, inclusive, muitas etapas que 
seriam normalmente exigidas na segunda fase do projeto 
já fora-m cumpridas na primeira. Estamos gerando opor
tunidade de que é o grande desafio hoje. Nós não pode
mos esperar que seja uma oportunidade do céu, pelo fato 
da conversão psicológica, _quer: dizer temos que nos colo
cà:r nUma pcistura rila"ís agressiVa de criar a oportunidade 
pa.-ra que nós entremos, e é iSSO que póuco seguimos in-
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clusive o exemplo dos países industrializados têm sabido, 
com muita sofisticação, criar demanda para seus produ
tos seja demonstrando as maravilhas tecnológicas, seja 
explorando aquele interesse, não sabemos se tem algum 
equipamento mais moderno, produto mais sofisticado. 

- Mas esta iniciativa deve caber ao setor público, ao 
governo ou deve caber aos próprios empresários? 

- Acho que deve ser ao próprio empresário. Acho 
que o setor Público pode atuar, como deve atuar, como 
órgão complementar da ação do setor privado. Não ~ 
uma iniciativa do setor público. Claro que o setor públi
co tem mais facilidades para veicular, de forma institu
cional, esse tfpo de iniciativa. Nós podemos colocar a 
questão num plano de cooperação.entre dois países e im
pessoalmente porque o agente do poder público tem es
tatutariamente acesso privilegiado às autoridades do 
país onde está vinculado. Acho que o agente do poder 
público, no caso, é peça fundamental na venda desse tipo 
de idéia, mas acho que a idéia deve ser provocado a tra
zer esses idéias. 

-Não seria subestimara empresariado, acreditar que 
ele está realmente com uma falta de conscientização para 
essas atividades externas? 

-Não é subestimar. Ao contrário tenho grande res
peito pelo empresariado brasileiro, que tem dado provas 
de grande versatilidade e de uma grande coragem, de 
uma grande capacidade de responder desafios. O proble
ma é questão apenas de experiência. Nós ainda somos in
fantis nessa área de exportação de produtos mais sofisti
cados, mas apenas estamos afiorando nesse campo e por 
isso mesmo acho que o empresariado tem que ser cons
cientízado para a necessidade de usar instrumentos cada 
vez mais sofisticados. Antigamente, por exemplo, o pes
soal ficava procurando projetas, através dos editais de 
concorrência pública. Depois fomos vendo pela expe
riência que o edital era uma mera formalidade. Quando 
chegava a fase edital não só havia tempo para preparar a 
proposta quando toda definição tecnológica do projeto, 
toda a opção de execução já tinha mais ou menos sido 
feita de forma informal, através de um trabalho de 
adoçào de um partido tecnológico, 

Quando você tinha por exemplo caso das usinas hidrelê
tricas, quando você tinha usinas de 50 ciclos você sabia 
que a tecnologia original provavelmente tinha sido euro
péia, aos poucos fomos descobrindo que o marketing, 
para usar essa palavra de utilidade tão múltipla, desse 
tipo de projeto é algo muito mais sofisticado e daí por
que eu insisto em que nós devemos buscar criar as opor
tunidades para nos expandirmos nesta área. E criar in
clusive demanda. Quanto a isso a gente tem que nos apa
relhar essa grande tarefa que é um marketing inclusive 
ex.ecutado_ 

_ -Do ponto de vista do mercado. n?vo, tradicional, 
você chega com um produto industrializado, o que acon
tece na maioria das vezes é que você tem uma primeira 
vend_a, .. um primeiro serviço, depois você tem que conso
lidar. Numa primeira venda você realiza porque as pes
soas têm curiosidade, quer vender o produto, um produ
to político, houve um trabalho pessoal se realizou a pri
meira venda. Mas aí me parece que aconteceu mesmo 
isso at_é hoje no comércio externo pelas empresas brasi
leiras. Há a ques~ão da qualidade. E o Governo brasilei
ro como é que ele se aparelha para fazer esse controle de 
qualidade? 

-O MIC está sinceramente preocupado com essa--as
peCto e o -Dr. José Israel Vargas, da Secretaria de Tecno
logia Industrial, nos pediu para fazer um levantamento 
completo das reclamações que têm chegado a nós quanto 
a qualidade dos produtos brasileiros. O n11Iriero é bas
tante expressivo, embora não seja preocupante. Com 
base nesse levantamento o Dr. José Vargas está montan
do um programa de adestramento empresarial e que per
mita contornar esse tipo de dificuldades. De fato essa 
questão é sensível em todos os ramos da atividade. Nas 
empresas internacionais, que têm mais disposição ao 
mercado _internacional, há mais consciência do controle 
de qualidade dentro das suas próprias fábricas ela procu
ra se aparelhar melhor. Mas para o empresário médio 
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nacional, que não estã muito acostumado com alto grau 
de exigência do mercado internacional, isso--às vezes co
loca problemas bastante sêrios. O STI está querendo atê 
um entendimento conosco justamente para aluarmos 
conjuntamerite para fazer um esforço de superação des
ses problemas de qualidade que são de fato sérios, por
que não é o problema isolado, mas a repercussão que o 
problema tem. 

-Voltando a essa questão do controle' da qualidade o 
exemplo que pos~a dar, dando um exemplo de 4 anos_ 
atrás quando estive no Iraque, lâ ã gente via OS Passats 
brasileiros, ql1e agora foram vendidos em grande núme
ro para o Oriente Médio, com os painéis todos derreti
dos pelo sol. O painel de plásticO produzido para o calor 
que nós temos aqui ou calor_ que se tem na Europa não ê 
justamente o indicado para o Iraque. Quando surge um 
problema com uma mercadoria de um detennin_ado país 
que tem dificuldades para-outros produtos também. Por
que só agora estão preocupados c_om isso?-Os estragos 
que se provocou na imagem dos produtos brasiteiros não 
são muito grandes? 

- Eu não diria que só agora estamos preocupados. 
Agora ternos um órgão especializado como o STJ está 
dedicado a montar um programa de superação desse tipo 
de dificuldade. E neste sentido acho muito positivo que 
haja esta situação, dado o velho exemplo do Japão. A iii
dústría japonesa era associada antigamente a boneq-ui
nhas de celulóide e máquinas fotográficas vagabundas. E 
o que se vê ao longo de um tempo relativamente curto, é 
que percebemos que eles criaram uma imagein ex.ata
mente oposta ãque13. que tinha antes do pós-guerra. O 
produto era ruim e a imagem do japonês não era exala
mente o que tem hoje. Foi u·m esf_ofço d~ governo, de 
empresário, que deu certo. De modo que nós podemos 
também fazer isso, porque o Controle de qualidade_ não é 
tudo, inclusive na prestação de serviços. Temos casos de 
empresas brasileiras que deixaram o Kuwait insatisfeito. 
Não é só o produto, a empresa vai lá prestar o serviço -e 
faz o serviço que não é- satisfatório. Os produtos natu
rais, por exemplo, embalados. Caso típico da banana, es
tamos fora do mercado porque as bananas; por dificul
dades de transporte, chegaram na Argentina razoavel
mente deterioradas .. Então coittrataram uma multinacio
nal equatoriana, com mais eficiência em embalagem, 
conseguiu a concorrência o que poderia aconteCer' Com o 
Brasil que era o mercado ca_tivo brl:!-sileiro. 

-Nisso tudo chegamos a conclusão de que o empre
sário brasileiro não está preparado para o·desafio da ex
portação neste momento? 

-Não chegaria a essa conclusã.o, ao contrário. Acho 
que está rapidamente se aparelhando, temos hoje empre
sários brasileiros trabalhando nas produções mais ár
duas. Temos engenheiros brasileiros trabalhando com as 
cooperativas do Iraque com 53 graus durante o dia, você 
tem empresários brasileiros trabalhando em zonas infes
tadas de guerrilhas, como em Angola. Têm produtos 
brasileiros em lugares remotos, como por exempiQ, "as 
ilhas Fig e", aviões Bandeirantes voando naquela região. 
Têm produtos brasileiros na Nova Zelândia, acho que o 
empresário.. brasileiro tem sido capaz de vencer esse desa
fio, porque estou insistindo é que este esforço ainda não 
está-concluído ainda temos um caminho a percorrer na 
competição, pOrque a verdade é que os países estão se so
fisticruido cada vez mais com refinamento metodológico, 
mas temos que acompanhar. Justamente o que eu cha
mava de reconversão de atitude para passarmos a adotar 
também instrumentos de sofisticação em n-osso benefí
cio. 
-O comércio externo, do ponto de vista do empre

sário també~ tem condicionariteS-populares e políticOs-. 
Pergunto-lhe: <4_gumas autoridade de comércio brasileira 
no exterior se preocupam por exemplo em treinar ou in
formar os empresários sobre esses dois condicionantes? 

-Temos um projeto prioritâriO de promoção. Temos 
várias revistas, boletins. Estamos justamente chegando 
ao máximo de informação aos chefes de pesquisas que 
publ,icam periodicamente manuais s_Obre pafses com fil
mes, locais, ·com as praxes cornetciais nO sentido de in
formar. Claro que nesse mercado competitivo nada subs-

titui a experiência pessoal. Então, nós podemos fornecer 
uma boa contribuição :em matéria de informação_estoc~
da, mas essa informação deve, ao meu ver ser comple
mentada, pela atividade de campo. Porque ai o comércio 
airida é algo que requer talento, requer uma COIJ!.ponente 
humana, uma certa dose de subjetividade na avaliação 
_das vantagens, de modo que nada substitui a açào do 
-empresário, o talento dos empresários naquela capacida
de de avaliar risco"S e "oportunidades e chegar a resultados 
concretos. 

-_Inclusive, o comércio com alguns países do mundo 
árabe mais implica praxes até nas áreas tradicionais que 
o Itamarati não pode estar evidentemente presente. En
tão, acho que neste aspecto tem importância o cantata 
corri o empresário. 

- Este é um ponto importante a assinalar que nós, do 
Itamarati, temos uma norma básica, não envolvemos em 
transações comerciais, achamos que a transação comer
cial é problema do empresário. O máximo que nós faZe
mos~ forne_cer as rec_o.nvenções e colocar na medida das 
possibilidades a oferta brasileira junta ao próximo da de
manda externa. Agora, o círculo quem tem que estabele
cer é o homem de negócios. Porque aí -são esfera de· 
atuação perfeitamente constituídas e 'á.s praxes comer
ciais, modalidades de transações essas são determinadas 
pelos próprios empresários. 

-Mas quando a EMBRAER quer vender avião para 
a Líbia como é que o ltamarati fica, na sua seção comer
cial, quanto ao aspecto político da história é público e 
notório~ mas e a parte comercial? 

,.... Na parte comercial a gente tem uma tarefa bastante 
grande de secundar a ação do empresário junto aos ór
gãos de Governo. A gente tem uma capacidade de mobi
lizar uma boa vontade a favor de um determinado pleito 
CQOlerciaL E isso que eu vejo um trabalho silencioso que 
nossos colegas desempenham de maneira muito -eficien
te, muíto competente pelo mundo afora, ou seja, através 
de urri lraOalho pessoal do agente do Goyerno, procurar 
condicionar favoravelmente o cliente potencial para a 
oferta brasileira. E um problema muito importante e que 
não substitui a meu ver a ação comercial direta,·ao con
trário, a complementa e lhe dá aquela moldura de boa 
_vontade política que muitas vezes e o penhor da reali
zação do manifesto. 

0- SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã, a seguirite 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 696, de 
1983, de autoría do Senador Marcelo Miranda, solicitan-

- do, nOS termos do art. n~' 367 do Regimento Interno, o 
desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 213, de 
19_81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista 
(MS) a eleval-__ em CrS 16.315.900,00 -(dezesseís ritilhões, 
trezentos e quinze mil e novecentos cruzeiros) 6 -montan
te de sua dívida consolidada. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 697, de 
1983, de autoria do Senador Marcelo Mirand~, solicitan
do, nos termos do art. nl' 367 do Regimento Interno, o 
desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 229, de 
1981, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Angélica 
(MS) a elevar em Cr$ 2.394.000,00 (dois milhões, trezen
tos e noventa e quatro mil cfuzeiros) o montante de sua 
dívida. consolidada. 

3 

Votação, em turno único, Qo Requerimento _n9 698", de 
1983, de autoria do Senador Marcelo Miranda, solicitan
do, nos termos do art. n'~ 367 do Regimento Interno, o 
desarquivamento do Projeto ae Resolução n'~ 40, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Anaurilân-
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dia (MS) a elevar em Crl4.890.000,00 (quatro milhões, 
oitocentOs e noventa mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 702, de 
19-sJ,de autoria do Senador Huinbefto_ Lucena, sOlici
tando, nos termos do art. nl' 371, c, do Regimento Inter~ 
no, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~' 11, de 
198J (n'~ 72(83 na Casa de origem), que revoga o 
Decreto-lei n'~ 865, de 12 de setembro de 1969, restabele
cendo a autonomia do Município de Santos, no Estado 
de São Paulo. 

5 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câ
mara nl' lOS, de 1982 (nl' 3.225/80, na -Casa de origem), 
que disciplina o exercido da profissão de enfenneiro de 
nível superior, tendo 

PARECERES, sob n'~s 570 a 572, de 1983, das Comis
sões: 

--de Legislação Sociaf, favorável nos tennos de subs
titivo que oferece; 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do substitutívo da Comissão de Legislação 
SociB.l, com 2 (duas) stibemendas que apresenta; e 

- de Flnançias, favorável ao substitutivo e às sube
mendas. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
do nl' 307, de 1981, de autoria do Senador Amaral Fur
lan, que restabelece a Loteria do Estado de São Paulo, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 595 a 598, de t 982, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que 
apresenta de n~' 1-CCJ e voto v-encido_ do Senador_Hugo 
Ramos; 

- de Legislação Social, favorável ao Projeto e à 
Emenda da Comissão de Constituição e Justiça; 

--de .Educação e Cultura, favorável ao Projeto. e à 
Emenda da Comissão de Constituição.e Justiça; e 

---de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da 
Comissão de COnstituição e Justiça, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Estã encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a _sessão às 19 horas e 2 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 21-6-83 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO P(J.STER!ORMENTE. 

O SR. AWYSIO CHAVES(POS- PA.~Para discu
tir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Este processo é constituído por vários volumes e1 no 
prazo exíguo de que disponho, não p-oderia fazer um his
tórico_ completo, ainda que sucinto, sobre a sua trami
tação. Mas alguns aspectos fundamentais vou ressaltar, 
para conhecimento do Senado e também para dirimir 
dúvidas que foram suscitadas pelo nobre Senador Jos~ 
Fragelli. 

A mensagem do Poder Executivo chegou ao Senado 
em março de 1980, solicitando autorização para alie
nação de terras públicas no então Território Federal de 
Rondônia. Foi a menSagem encaminhada à Comissão de 
Legislação Social. Naquela Comissão, durante meses su
cessivos, esta matéria foi debatida e examinada. O então 
Senador Franc-o Montoro solicitou uma sê ri e de diligên
cias, pedindo o memorial descritivo, planta da situação 
dessa propriedade e informação sobre a existência ou 
não de posseiros na ârea, sobre a existência ou não de 
índios na área, pedindo inclusive que fosse ouvido nova
mente o Governo de Rondônia para saber se estava de 
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acot:do com essa alienação que se pretendia fazer. De
pois de abrir, como Relator, oportunidade a todos os es
clarecimentos, não me opus, na Comissão, a nenhuma 
diligência. O nobre Senador José FragelH integrava e 
honrava, com seu talento, com sua inteligência e com sua 
isenção reconhecida, a Comissão, e S. Ex• há de se recor
dar que abrimos oportunidade a todas as diligências que 
foram s_olicitadas. 

O Sr. José Fragelli- Aliãs, consta do relatório de V. 
Ex• e do longo voto do Sr. Senador Franco Montara. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Essas diligências fo
ram cumpridas e espantaram todas essas dúvidas, Sr. 
Presidente. 

Em primeiro lugar, quero me reportar à questão da le
galidade dessa transação. O nobre Senador José Fragelli 
menciona o Decreto-lei n' 200/67, que é a lei da Refor
ma Administrativa de 1967, alterado, em parte, poste
riormente, pelo Decreto-lei nl' 900, que o complementa e 
o modifica em alguns pontos. 

Sr, Presidente, não é a aplicação do Decreto-lei n<? 200 
que está, realmente, em jogo nesse caso. Quando me refi
ro ao Decreto~lei n<? 9.760, segundo a numeração ante
rior, é para dizer que, já àquela época, a alienação de ter
ras públicas poderia ser feita independente de concorrên
cia, nos casos especificados, e que também estã norma se 
contém no Decreto-lei n~> 1.164, de 1971, posterior, por
tanto, ao Decreto-lei n' 200 e ao Decreto-lei n~> 900~- O 
decreto-lei estabelece as normas para licitação a serem 
adotadas pelo serviço público e administração indireta, 
Admite inclusive casos de dispensa de licitação, co"mo 
também lei posterior pode vir estabelecer condições es
peciais para determinadas alienações, como ocorre nesta 
hipótese. Portanto, não hã nenhuma contradição nora: 
to. 

Além de mencionar depois, especificamente, o Decre
to n' 71.615, de 1972, que regulamentou o Decreto-lei n~> 
1.471, reporto-me Sr. Presidente e Srs. Senadores, a pa
recer da Consultoriã Geral da República, aprovado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, exala
mente dando a interpretação que estã exarada no meu 
parecer na Comissão de Legislação SociaL 

Quando esta matéria pasSou à Comissã.o de Constk 
tuição e Justiça, o nobre Senãaor Riímundo Parente deu 
um longo parecer, no qual examinou as restrições apre
sentadas pelo eminente Senador José Fragelli o voto em 
contráriõ-do não menos emiileilteSenador Franco Moo
toro, então integrando o _Se[)ado da República, bem 
como pronunciamento e colocações feitas pelo eminente 
Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena, S. Ex• de
clara expressamente, no seu parecer, que o voto em sepa
rado do Senador Franco Montara foi apresentado em 21 
de maio de 1981, quando jâ estavam cumpridas as dili
gências solicitadas~ E, Sr. Presidente, aqui neste processo 
nós encontramos ... 

O Sr. José Fragelll- No mesmo dia do parecer de V. 
Ex• 

O SR- ALO\'SIO CHAVES- •·· o ofioio do Sr. Mi
nistro Mário Andreazza, declarando, inclusive, que as 
aludidas terras não se encontram dentro de áreas indíge
nas. E nós encontr~mos neste processo o mapa, a planta 
dessa propriedade com a sua localização rigorosa, as 
suas confrontações e delimitações. E, ainda mais, o me
morial descritivo, como a lei exige, minucioso, feito já 
para atender justamente às diligências solicitadas pelo 
então Senador Franco Montoro. 

E neste parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
que ê posterior ao da Comiss_ãp de Legislação Social, o 
Senador Raimundo Parente examina essas iilfOrnüi.ções, 
as exigências qt.ie foram feitas na diligência e o atendi
mento de todas ela.s, enumerando item por item, Sr. Pre
sidente. 

De sorte que, aqui, não se trat~ realmente de uma alie
nação feita à margem da lei. Nem nós, no Senado, es
taríamos aqui para respaldar atas dessa natureza. 
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O Sr. José Fragelli- Eu só gostaria que V, Ex'citasse 
o dispositivO legal, vamos dizer, que derroga o art. 143 
do Decreto-lei n' 200 a que me referi. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Pois não. V, Ex' leu, 
por isso não fiz a citação para não ser repetitivo. MaS, é 
o art. 49, do Decreto-lei 1.471, que está transcrito no meu 
voto: 

"O Conselho de Segurança Nacional estabelece
rã ;lS n_ormas para a implantação de projetas de co
lonização ou a Concessão de Terras, bem como para 
o estabele_cimento ou exploração de indústrias que 
interessem à segurança nacional, nas terras devolu
tas de faixas mencionadas no art. }9'' (grifamos.) 

E na regulamentação do referrido Decreto-lei es
tabeleceu o art. !I',§§ l' e2~>, do Decreto n' 71.615, 
de 22 de dezembro de 1972; 

Com base nisto, vem ... 

O Sr. José Fragelli- Perdão! Não há nada neste dis
positivo dizendo que as aHenações ficam dispensadas de 
decorrência Pública.-Neste dispositivo" nãO- há. Eu quero 
que V, Ex• cite o dlsj)ositivo do -art. {43 do Decreto-lei n<? 
200. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Vou mencionar para 
V. Exf A lei estabelece dois tipos de aliena_ção: ... 

O Sr. José Fragelli- Nem o decreto está falando isso, 

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... quãndo destinada à 
colonização oficial ou colonização de particulares e neste 
caso, tramitou inclusive no Senado, u~ projeto de Reso
lução para a alienação à Cotrígui, do R1o Grtinde do Sul, 
no qual o Senado autorizou a venda pelo INCRA de 
quatrocentos mil hectares na região de Altamira, com a 
finalidade da_ implantação de um projeto de colonização, 
mediante o pagamento da terra nua nas bases da tabela 
estabelecida pelo INCRA: Este mesmo Senado aprovou, 

·aqui também, alienações dessa natureza, inclusive para a 
implantação de projetas agropecuários na Zona Franca. 

__ Q_Sr. José Fragelli- Aprovam mal, aprovou contra a 
lei. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Então V, Ex• há deve
rificai ... 

O Sr. José Fragelli- Aprovou mal, aprovou contra a 
lei. Quero ver o dispositivo da lei. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Na opinião de V. Ex•, 
mas não foi na opinião da maioria da Casa, depois dos 
exames das comissões técnicas, ... 

O Sr. José Fragelli- Perdão. Eu mostro a V. Ex' um 
texto claro da lei, quero um outro que derrogue este, pois 
não-vi'nenhtiin, até agora. 

9 SR. PR~SIDE~T~ (Moacir Dalla. Fazendo soar a 
campainha)-- Nobre Senador José Fragelli: por gentile
za, solicite o aparte ao orador, que está com a palavra. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- .• .inclusive com votos 
dos nobres Senadores do P_artido de Oposição. 

O Sr. José Fragelli- Votos da Oposição não derro
gam a lei. 

o -SR. ÃLOYsiO CHÁ VES- Cito aqui_a_ v.-Ex•, s~ 
me permitir prosseguir, porque eu o ouvi atentamente. 

Mas, Sr. Presidente, o debate é enriquecedor, é escla
recedor. O debate, para mim, é realmente interessante e 
eu o recebo com muita satisfação. Acontece que V. Ex• 
teve trinta minutos, nobre Senador Fragelli para discutir 
a matéria. E como esta matéria é longa, como está resu
mida em oito volumes ... 

O Sr. JOsé Fragelli- A matéria é de natureza legal e 
pode ser resolvida em três minutos, em menos de um mi
nuto. Basta, apenas, V. Ex' citar ... 
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O SR. ALOYSIO CHAVES - Mas V, Ex• vai me 
permitir que eu continue no uso da palavra, nobre Sena
dor. Eu não o interrompi. 

0-S_r. José Fragelli ... um dispositivo legal que derro
gue o art. -143, e eu me dou por vencido. Só isto que eu 
quero, 

O SR. ALOYSIO CHAVES Eu citei a V~ Ex' o 
Decreto-lei n9 9 .660; citei o Decreto-lei n' 1, 164-; citei a 
V~ Ex~ o pareCer nOrmativo aprovado pela Consultaria
Geral da República; citei a V, Ex~ decisões com parece
res da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa; e 
outros projetas de resolução que por aqui tramitam ... 

O Sr. Josê Fragelli - Este parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça não fala nada sobre a legalidade. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex' há de me per
mitir que eu continue com a palavra. Eu tenho o maior 
apreço por V. Ex' 

O Sr. José Fragelli - Eu também, nobre Senador. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Mas V. Ex• debate du
rante trinta minutos, examina a rriatéria e depois me to
lhe o direito de fazê-lo, após ouvir V. Ex• com todo o 
apreço, c_om toda a atenção, torna-se extremamente difí
cil. 

O Sr: José Fragelli- Eu não desejo tolher V. Ex•. 
Faço apenas, um apelo ao grande jurista, professor de 
Direito Constitucionã.l, peço que V. Ex• cite um disposi
tivo legal derrogatóriO do art. 143 do Decreto-lei n'i'200. 
Só quero isto. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu estou dando a V. 
Ex•, inclusive o Decreto-lei n~' 1.164, V. Ex' teve uma dú
vida: em se tratando de terras, perguntou V. Ex• se eram 
devolutas. Terras devolutas, nobre Senador, o domínio 
tanto pode ser do Estado Federado, como também pode 
ser da União. 

O Sr. José Fragelli- ~claro. Eu não ia dizer o con-
trário. -

O SR._ ALOYSIO CHAVES- Mas V. Ex• aqui teve 
dúvidas se essas terras devolutas seriam do Estado .. Ora, 
essas terras devolUtas se encontram dentro daquela fai
xa, prevista pelo Decreto-lei n' 1.164-, de 71, que desta
cou do patrimônio dos Estados 100 quilômetros à mar
gem de cada rodovia a fim de transferír para o domínio 
da União, quando considerasse necessárío, indispensável 
ao desenvolvimento e à segurança nacional. E esse mes
mo decreto~lei estabelece que o Conselho Nacional de 
Segurança estabelecerá as condições para implantação 
dos projetas de colonização. A sua regulamentação ex
pliCitOu -esf3. iriatéria e as_ dúvid<!S foram _espancadas pela 
Consultaria-Geral da República. 

Esta é a matéria no âmbito do Executivo. Agora, qual 
foi o tratamento desta matéria no Legislativo? O que 
acabo ·de mencionar. Inúmeros casos, depois de apre
ciação cuidadosa das Comissões Técnicas no Senado, fo
ram objeto de aprovação nesta Casa ... 

O Sr. José Fragelli - Erradamente. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - ... porque se tratava 
de projetas de colonização. Como foi um no Xingu, com 
relação a uma ãrea, se não me engano de quatrocentos 
mil hectares, no qual a interessada era a empresa Andra
de Gu_ttierrez, que foi, também, aqui exaustivamente 
examinado, e o então Senador Dirceu Cardoso que, 
como V, Ex• sabe, se opunha de uma maneira terminante 
a esses projetas, e criava dificuldades a todos eles, inclu
sive foi a6local, verificar e viu a natureza do projeto, e 
fez um pronunciamento, nesta Casa, mostrando a. im
portância, a relevância e a necessidade da sua aprovação. 

Quando se trata, portanto, de alienação para este fim 
a terra é vendida, dt:: acordo com o preço estabelecido 
nesta tabe:Ia, que observa os critérios que V. Ex• referiu 



Junho de 1983 

como critérios que podem alterar o preço da terra nua e 
que, no caso, não teriam sido considerados 

O Sr. José Fragelli - Não hâ lei que autorize isso. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Esse preço, Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, leva em conta os centros urbanos 
próximos, a existência de estradas, enfim, outros fatores 
que podem concorrer direta ou indiretamente para a vaw 
lorização da terra. 

Sr. Presidente, esta matêria eu a considero suficiente
mente esclarecida na Comissão de Agricultura, com pa
recer favorãvel; na Comissão de Constituição e Justiça; 
na Comissão de Legislação Social; e guarda inteira coe-
rência com as decisões anteriores jã tOmadas por esta 
Casa. Ademais," Sr. Presidente, esta matéria- não foi 
apressadamente analisada ne!)t_a Casa. F ai exaustiva
mente analisada nas comissões técnicas, nos pediâOs e: nõ-
atendimento das diligêncías, no cumprimento de todas 
as formalidades legais e regimentãis: De sorte que num 
projeto dessa natureza - e votação desta Casa não é 
uma votação fechada, não é uma questão fechada --a 
matéria deve ser analisada, debatida e decidida pelo Se
nado. Mas eu espero que, coerente com as decisões ante
riores, o Senado o aprove, nos termos dos pareceres exa
rados pelas comissões técniCas. (Muito bem!) 

DICURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYS!O CHAVES NA SESSÃO DE 21-6-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - (PDS - PA. Para 
uma observação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
pelo alto apreço em que tenho ao nobre Senador Fernan
do Henrique_ Cardoso, cOmo aos demais colegas e emi-
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nentes integrantes da Oposição, quero explicitar a obser
vação que fiz porque S. Ex•, naquela ocasião, se retirou 
do~plenãrio para atender a um telefonema urgente. 

Fazia eu uma obSel:vação a respeito de uma colocação 
concernente ao veto do Senhor Presidente da República 
ao projeto _que altera a Lei Orgânica dos Partidos para 
assegurar, em Brasília, esta representação partidãria nas 
convenções. Mas, nessa ocasião se suscitou, também a 
dúvida de que o Presidente havia procedido dessa manei
ra -para- atender apenas à conveniência do PDS e evitar 
uma delegação com det~rminado,s compromissos na con
venção que será realizada em 1984. 

Declarei que isso não passou, realmente, na cogitação 
do Senhor Presidente da República e que a observação 
estava numa certa linha de discursos feita pela Oposição 
.que o Governador TancredQ Neves chamou de colo

--cações líricas certas proposições feitas, à insistência, por 
alguns integrantes do PMDB, e que o Deputado Fernan
do Lyra declarou, numa entrevista estampada num dos 
jornais desta Capital; que alguns parlamentares do 
PMDB vivem numa ~'ilha da fantasia", e mostrei que S. 
Ext, de uma maneira muito mais objetiva, lúCida, havia 
colocado a posição do seu Partido, quando admitiu a 
poSS:lõilidãde de um entendimento, de um consenso, para 
ajudar a sUperar a crise política, e não apenas a crise eco
nômica ou financeira que atinge duramente o País. 

E me reportava a uma publicação do Jornal do Brasil, 
na primeira página, onde se resUme essa entrevísta, com 
a citação desse trecho do nobre Senador Fernando Hen-
rique- Cardoso: -- -

;.E-u não deixaria cair a casa para veríficar se· ela 
vai tOmbar em cima de nós, com novo_ surto de en
durecimento, ou se para o outro lado, abreviando as 
el~?ições_ presidenciais diretas. Teremos que nego
ciar, mesmo com risco." 
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Essa dedaração está explicitada numa passagem da 
entrevista de S. Ex', quando, depois de repetir essas pala
vras, declara: 

- A possibilidade de negociação, no .momento 
adequado, choca a cúpula do PMDB- reconhece. 
Mas devemos preparar~nos para ela, montando 
uma proposta econômica para o agudo da crise e 
.depois. Uma proposta voltada para o social. 

E por aí, sustenta Fernando Henrique Cardoso, 
que se estã cimentando um pensamento novo da 
Oposição. "O radicalismo bai:Jtou, o patrulhamento 
está muito reduzido". 

A convicção de que o pafs mudou, de que é outro 
o quadro, é que vai impor a negociação para uma 
saída nacional e não para a estreiteza de uma opção 
partidária. 

Não só com relação à crise econômica e financeira, 
como à crise política, acho essa posição absolutamente 
lúcida. Não tenho nenhum reparo a fazer às declarações 
do eminente Senador por são Paulo. 

Acho que a essas declarações ê que se opõem as decla
rações chamadas de líricas pelo Governador Tancre4o 
Neves, e a oposição em que se encontram nessa .. ilha da 
fantasia", alguns ilustres nemb!os da Oposição, segundo 
a expressão do_Deputado Fernando Lyra. Quer dizer, ci
tei autores da Oposição. Não fiz nenhuma declaração 
atribuindo aos ilustres membros da Oposição decla
rações que não houvessem feito. 

Era esse o esclarecimento que desejava dar a V. Ex', e 
congratular-me com V. Ex• pela sua posição, pelos deba
tes que tem promovido nesta Casa, e pelo nível em que 
V. Ex• os tem colocado e, sobretudo, pela sua lucidez e 
clarividência política, ao enfocar os problemas nacionais 
que, neste momento, angustiam a Nação brasileira. 
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1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1~2.1 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.2- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 
158/83, de autoria do sr. -senador 
Fernando Henrique Ca-rdoso, que; 
regula a utilização e a liberação da 
conta vinculada do FGTS, para a 
construção e aquisição de casa pró
pria. 

- Projeto de Lei do Senado n9 

159/83, de autoria do Sr. Senador 
Passos Pôrto, que institui o }'i' de 
outubro como "Dia Nacional do 
Vereador". 

- Projeto de Lei do Senado _n9 

160/83, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 12 da Lei 
Complementar n~' II, de 25 de maio 

·SUMÁRIO 
de 1971, que dispõe sobre o PROM 
RURAL. 

1.2.3 ...... Requerimento 

- N9 704/83, de autoria dos Srs. 
Senadores Aloysio Chaves e Hum
berto Lucena, solicitando urgência 
para a Mensagem n9 124/83. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR NELSON CARNEI
RO, como Líder - Expediente do 
Presidente da Ordem dos Advoga
dos do Brasil - Sec_ção de São 
Paulo, de _reprovação às sugestões 
apresentadas por comissão senato
rial, visando a diminuição da idade 
penal e a adoção da prisão penal 
cautelar. 

SENADOR ALM!R PINTO -
Criãção de prOgramas específicOS 
p~ra o desenvolvimento da zon~ 
rural dos municípiOS da Região 

-Metropolitana de Fortaleza. 

SENADOR BENEDITO FER
REIRA - Denúncia de abusos da 

indústria químico-farmacêutica 
instalada no País. 

SENADOR GABRIEL HER
MES- II Simpósio de Navegação 
da Amazônia. 

SENADOR LOUR!VAL BAP
TISTA - DisCurs_C) proferido pelas 
Sr!s DUlce Figueiredo e Lêa Lt!al, 
por ocasião do Encontro de Pri
meiras Damas dos Estados recente
mente instalado em Brasília, sob os 
auspícios da LBA. 

1.2.5 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado nQ 
16If83,_de autoria do Sr. SenadOr 
H_enrique Santillo, que determina 
que o Congiesso Nacional pas_sa a 
ter atribuições para opinar sobre o 
projeto dos planos de desenvolvi
mento da Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste- SU
DENE, Superintendência· do De
senvolvimento do Centro-Oeste -
SUDECO,_ Superintendência do 
Desenvolvimento da Alnazõnia -

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 1983 

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

Sob a proteção de Deus iiiiciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 607, de 1983. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Ofici~ "S" n9 21, de 1982 (Ofício n9 57~P /MC, de 
20-8-82, na origem) do Senhor Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fede
ral cópias das notas taquigráficas e do acôrdão profe
rido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Re
curso Extraordinário n9 94.001~4, do Estado de São 
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do inR 
ciso I, do artigo 15 da Lei n9 6.989, de 29~12-66, na 
redação que lhe deu a Lei n9 7.785, de 20-9-72, do 
Município de São Paulo. 

_ R~ato~: Senador José lgnácio. 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal re
meteu oficio a esta Casa, acompanha~o das notas taqui
gráficas e do acórdão proferiáo por aquela Egrégia. Cor
te nos autos do Recurso Extraordinário n9 94.001-4, do 
Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstituciona-
!idade do inciso I do artigo 15 da Lei n9 6.989, de 29-12-
66, na redação que lhe deu a Lei n9 7.785-, de 20-9-72, do 
Município de São Paulo. 

Narram os autos que proprietários de imóveis urbanos 
d~ cidade de São_ Paulo impetraram mandado de segu
rança contra a Prefeitura Municipal daquela cidade, 
para eximirem-se do pagamento do imposto Predial e 
Territorial Urbano, com o acréscimo de 200%, nos ter
mos da legislação municiPal pertinente. 

Confirmando a decisão denegatófia do juízo de pri
meiro grau, a Quinta Câmara Civil do Primeiro Tribunal 
de Alçada Civil julgou legítimo o acréscimo, 
considerando-o como forma de utilização extrafiscal dQ 
imposto, com o o_bjetivo de compelir os proprietários à 
regularização dos respectivos imóveis. 

Irresignados, os impetrantes recorreram ao apelo exM 
tremo pela letra "a" do permissivo constitucional, ale
gando violação dos arts. 24, I e 153 §"29, da Carta Mag
na, bem como dos arts. )Q, 32, 97, II e V,llO, l 13, § }9, 
I 14 e 139 do Código Tributário Nacional. 

A ilustrada Procuradoria Gerai da República, em lon
go e bem fundamentado parecer, opinou pelo conheci
mento e provimento do recurso extraordinário. -

Relatando a matéria, o eminente Ministro Moreira 
_ Alves, em magistral voto, frisou que,_ se o município quer 
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SUDAM e Superintendência do 
Desenvolvimento da Fronteira Su~ 
doeste - SUDESUL, bem como, 
sobre os planos especiais de obras, 
de abastecimento e de assistênc_ia às 
populações flageladas e sobre o 
acompanhamento dos projetas a 
serem executados. 

1.2.6 -- Comunicaçã_o da Presi .. 
dência 

- Convocação de sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que desiglfã. 

1.3 -ORDE;M DO DlA 

- Projeto de Resolução n'i' 
l05fll2 (n' 3.225(80, na Casa de 
origem), que disciplina o exercício 
da profissão de enfermeiro de nível 
superior. Aprovado com subemen
da, rÍos termos do substitutivo da 
Comissão de Legislação Social, 
após usarem da palavra os Srs. 
Humberto Lucena e Aloysio Cha
ves. Ã Comissão de Reda_ção.--

- Requerimentos n"'s 696 a 
698/83, de desarquivamento das 
proposições que mencionam. Apro
vados. 

- Requerimento n"' 702/83, soli
citando urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n'? 11/83 {n? 72)83, 
na Casa de origem), que revoga o 
Decreto-lei n"' 865, de 12 de se

~-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

do lO? aniversário de regime totali-
tarista, a realizar-se no dia 27 do 
corrente mês, no Uruguai. 

SENADOR PEDRO SIMON,-

- Projeto de Lei da Câmara nQ 
86/83 (n" 14/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa cio Senhor Presi
dente da República, que altera dis-

. positivo do Decreto-lei n~> l.OOJ;de 
- 21 de outubro de 1969 - Lei da 
Organização Judiciâria Militar, e 
dá o_u_t[_as providências. 

Anátise de entrevista ®ncediçfa à 
revista_ Veja por banqueiro franc_ês, 
quando tece criticas a declarações 
preStãdaS no eXterior, --por autori
dades monetárias do Brasil. 

_,Projeto de Lei da Câmara n~> 
_ 87/8~ (n~" 1.372/79, na Casa deoti

SENAD_QR V!RGIL!O TÃVO~ gem), que dispõe sobre a regula-
RA. como Líder - Resposta ao mentação das profissões de Oficial 
pronunciamento de seu antecessor 
na tribuna, no concernente às res
trições feitas à condução da políti
ca econômic3 do País. 

Cabeleireiro, Manicura, Maquila
dor, Esteticista Facial, Depilador e 

·Pedicuro, e_dá outras providências. 
- Projeto de Decreto Legislati

vo n_'i' 10/8-3 (n" 7/83, na Câmara 
SENADOR NELSON CARNE!- dos Deputados), que aprova o tex

RO- Problema da subnutrição in- to do Acordo de Cooperação Cul
fantil, no contexto da Previdência tural e Educacional entre o G_over
Social. no da República Fed~rativa do 

SENADOR GASTA- o Brasil e o Governo d-à República 
M V LLER - Declarações presta
das ao Jornal de Brasília pelo Presi
dente da Associação dos Emprei
teiros de Mato Grosso, a respeitO 
das dificuldades por que passa o 
põvO mato-grossense Cm decorrên~ 
cia da recessão econõmica que se 
verifica no Pais. 

SENADOR ODACIR SOARES 
- Priffieira -reunião do Conselho 
de Cooperação Amazónica, a 
realizar-se de 5 a 8 di julliO im Li~ 

'SENADOR MAURO BORGES 

do Iraque, concluído em Brasília, a 
25 de março de 1982. 

- Projeto de Decreto Legislati
vO n~> ll/83 (n~" 8/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to da Resolução n~> A-450, da XI 
Assembléia-Geral da Organização 
Marítima Consultiva Intergoverna
mental - OMCI, que aprovou 
Emendas à Convenção da Organí
zação, concluída em Londres, a 15 
de novembro de 1979. 

-- Projeto de Decreto Legislati-

tembro de 1969, restabelecendo a - Telegrama enviado por S. Ex• 
autonomia do Município de San- ao Sr. Ministro dos-:U:;:msportes, 
tos, no Estado de São Pa,ulo. A pro-- em favor da manutenção do tráfe
vado, tendo usado da palavra o Sr. go de passageiros em trecho da 
Humberto Lucena. Rede Ferroviâria Federal no Esta~ 

. vO- n~' 12/83 (n~'_ 9/83, na ·câmarã 
dos Deputados), que aprova o tex
to do Ac_o_rdo sobre Navegação 
Marítima Cõmeicial, celehrãdo en
tre os Governos da República Fe
derativa do Brasil e da República 
Popular da Bulgária, assin~do em 

- Projeto de Lei do_SçnadQ, n~' "' do de Goiás e Triângulo Mineiro. 
307/81, de autoria do Senador 
Amaral Furlan, que restabelece a 
loteria do Estado de São P_au.lo e dâ . 
outras providências. Rejeitado •. Ao 

Sofia, a 19 de agosto de 1982. 

Arquivo. 

1.4- MATÉRIAS APRECIA
DAS APÓS A ORDEM PO Dl,l. 

- Mensagem n'i' 124/83, em re~ 
gime de urgência, nos termos do 
Requerimento n~" 704/83, lido no 
Expediente. AproVada nos termos 
do Projeto de Resolução nt 78/83, 
após pareceres orais proferidos pe
los Srs._ Gabriel_ _Hermes e Passos 
Pôrto. À Conü_ssão de Redação~ 

- Redação final do Projeto de 
Resolução n~> 78/83, aprovado em 
regime de urgência. Aprovada._ Ã 
promulgação. 

1.5 - DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR LUIZ VltiNA~ -
Concess_ão, pela Universidade de 
Brasília, do título de "Professor 
Emérito" ao·- Dr. Josaphat Mari
nho. 

SENADOR FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO - Manifes
tação de protesto pelo transcurso 

1.6- Dt;SlGNAÇÃO DA OR
DEM. PQ~ Plb ~!)A PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - ATA DA 102• SESSÃO, 
EM 23 DE JUNHO DE 1983 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Ofícios do Sr. 1~>-

2.2.2 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

2.2._3 - R~querimento 

- N~> 706/83, de autoria do Sr. 
Senador Aloysio Chaves, solicitan
do a extinÇão da urgência concedi
da ao Projeto de Lei da Câm-ªra n~" 
7/83r Aprovado. 

2.3 -ORDEM DO DIA 

Secretário da Câmara dos D~puta- _ Projeto de Decreto Legislati-

dos vo n~' 13f79 (n9 llf791 n~ C_âmara 

E~caminhando à revisão do Se- dos Deputados), que aprova o tex
nado autógrafos dos s~_suintes pro- to do acordo de Cooperação Eco~ 
jetos: nóntica, Cíentífica e Técnica entre 

- o-Governo da República Federati-
- Projeto de Lei da Câmara n~" va do Brasil e o Governo Militar 

"84/83 (n~' 5/83, na Casa de origem), Federal da República Federal da 
de iniciativa do Senhor Presidente Nigéria,_ assinado em Brasília, a 10 
da- República, que dispõe sobre de janêiro de 1979. Aprovado. À 
prova documental nos casos que Comissão de Redação. 
indica e dá _outras providências, _ Projeto d_e Resolução n" 56, 

- Projeto de Lei da Cãniata pi' de 1983, que autoriza a _Prefeitura 
85/83 (n9 8/83, na Casa de o_rigem), Municipal de Machado (MG), _a 
de iniciativa- do Senhor Presidente elevar ç_m Cr$ 160.494.131,56 (cen
da República, que autoriza _o lnsti- to e sessenta milhões, quatrocentos 
tuto Nacional de Colonização e_ e noventa e_ quatro mil, centp e trin-
Rcforma Agrária - INCRA.-- a ta e um cruzeiros e cinqUenta e seis 
doar o inlóvel que menciona. centavos) o montante de sua-dívida-
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punir os infratorCs perpctrantes de ilícitos administrati=
vos, que busque criar ou agravar multas com esse objeti~ 
vo. O que não pode- por violar o art. 3~> do Código Tri
butáriO Nacional -é criar adicional de tributo para fa~ 
zer as vezes de sanção pecuniária de ato ilícito. 

Concluiu seu voto, dando provimento ao recurso para 
declarar a inconstitucionalidade da rcdação -dada pela 
Lei nl' 7.785, de2Q_de setembro de 1972, ao inc::iso 1 do ar~ 
tigo 15 da Lei n~' 6.989, já alterado pela Lei n9 7.572, de 
29 de setembro de 1970, todas do Município de São Pau-
lo. 

Em síntese, o Supremo Tribunal Federal consagrou o 
entendimento de que o artigo 3"' do Código Tributârio 
Nacional não admite o acréscimo do montante do crédi
to tributário, com a instituição de pena pecuniária admi
nistrativa, a pretexto do exercício de poder extrafiscal. 

Em Sessão Plenária de li de março de 1982; o pretório 
Excelso conheceu do recurso e lhe deu provimento, por 
unanimidade, para declarar inconstitucionalidade do in
ciso I do art. 15 da Lei n~> 6.989, de 29-12-66, na redaçào 
que lhe deu a Lei n~> 7.785, de 20-9-72, do Município de 
São Paulo. 

O ac6fdão foi publicado no Diário da Justiça de 11 de 
junho de 1982, transitou em julgado, com a seguinte 
emenda: 

-Acréscimo de 200% ao imposto imobiliário 
sobre imóveis onde haja construções irregulares. 

-Acréscimo que configura sanção a iHcito ad
ministrativo. 

-O arffgO 3~> do C.T.N. não admite que se tenha 
como tributo prestação pecuniária compulsória que 
constitua sanção de at_o ilícito, O que implica dizer 
que não é' permitido, em nosso sistema tributário, 
que se utilize de um tributo com a finalidacle extra· 
fiscal de se penalizar a ilicítude. Tributo não é mul
ta, nem pode ser usado como se o fosse. 

-Se o município quer agravar a punição de 
quem constrói irregularmente, cometendo ilícito ad
ministrativo, que crie ou agrave multas com essa fi
nalidade. O que não pode- por ser contrãrio ao ar~ 
tigo 3~> do C.T.N., e, conseqiientemente, por não se 
incluir no poder de tributar que a Constituição Fe
deral lhe confere é criar adicional de tributo para fa
zer as vezes de sanção pecuniária de ato ilícito. 

Recurso extraordinário conhecido e provido, de-
clarada a inconstitucionalidade da redação dada, 
pela Lei n~' 7 .785, de 20 de setembro de 1972;ao incí
so I do artigo 15, da Lei n9 6.989, jâ alterado pela 
Lei n'i' 7 .572, de 29 de dezembro de 1970, todas do 
município de São Paulo. 

Ã vista do exposto, observando os ditames constitu
cionais e regimentais aplicáveis à espécie, formulamos o 
seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 76, DE 1983. 

Suspende a execução do inciso I do art. 15 da Lei 
pQ 6.989, de 29-12-66, na redação que lhe deu a Lei n~' 
7.785, de 20-9-72, do Município de Sio Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstlti.Jcinalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em ll de março de 1982, nos autos do 
Recurso Extraordinário nt 94.001-4 do Estado de São 
Paulo, a execução do inciso I do art. 15 da Lei n~' 6.989, 
de 29 de_dezembro de 1966, com a redação que lhe deu a 
Lei n~> 7 .785, de 20 de setembro de 1972, do Município de 
São Paulo·. 

Sala da Comissão, 22 de junho de 1983 .. - Murilo Ba· 
daró, Presidente- José lgnácio, Relator- Helvídio Nu
nes- Martins Filho~ Fernando Henrique Cardoso
Guilherme Palmeira - Marcondes Gadelha - Hélio 
Gue-iros - José Fragelli .. 
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consolidada. Aprovado. À Comis
são de Redação. 

4- PARECERES DA COMIS
SÃO DIRETORA 

9 - COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

2.4 - DISCURSO APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR LOUR/VAL BAP
TISTA - Solenidade que será rea
lizada amanhã, dia 24, no M unicf
pio de Paulo Afonso (BA), destina
da a assinalar o início de operação 
da 6• Unidade Geradora da Usina 
Hidrelêtrica de Paulo Afonso IV. 

- Sobre a prestação de contas 
do CEGRAf e fUNCEGRAF, re
ferente ao quarto trimestre de 1982. SUMÁRIO DA ATA DA 92r 

SESSÃO, REALIZADA EM 
14-6-83 ~ Sobre o Balanço Geral du 

CEGRAF e fUNCEGRAf, rela
tivo ao ano de 1982. (Publicada no DCN (Seção II), 

de 15-6-83) 

5- GRUPO BRASiLEIRO DA. 
RET/F/CA ÇÃ O 

UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

2.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

-_Ata de sessãO plenária. 

Na pubticação do Sumário, 
feita no DCN, de 15-6-83, pági
na n~" 2.406, 2~ coluna, no item 

6 - A. TOS DO PllESIDENTE . !.3 -.ORDEM DO PIA, 3 - DISCURSOS PRONUN
CIA.DOS EM SESSÃO A.NTE
RIOR. 

DO SENA.DO FEDERAL 
Onde se lê: 

- Nos 83 e 84, de 1983. 
- Projeto de Lei da Câmara 

n' 66/83 .. 
- Do Sr. Senador Itamar Fran~ 

co, proferido na sessão de 22-6-83: 
- Do Sr. Senador Humberto 

Lucena, proferido na sessão de 
22-6-83. 

7- MESA DIRETORA Leia-se: 

8 - LIDERES E VICE
LIDERES DE PARTIDOS 

- Projeto_ de Resolução n'1 
66/83 ... 

PARECER N• 608, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e J_us_tiça, sobre o 
Oficio "S~' n~ 33, de 1982 (Oficio n~' 139-P /MC, de 
30/11/82, na origem) do Senhor Presidente do Su
premo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 
Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n~' 97.335-4, do Estado de 
São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do 
art. 211, da Lei n~' 1.333, de 25 de dezembro de 1977, 
do Município de Ser'tãozinho, Estado de São Paulo. 

Relator: Senador José lgnáclo 

O Senhor Presidente do Supremo Tfibunal Federal, 
para os fins previstos no art. 42, VII, da Carta Magna, 
enviou ao-senado Federal as cópias das notas taquigrâfi
cas e do acórdão proferido pOI- aquela Egrégia COrte, 
nos autos do Recurso Extraordináfío n~' 97.335-4, doEs
tado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionali
dade do art. 211, da lei nl' 1.333, de 25 de dezembto de 
1977, do Município de Sertãozinho, naquele Estado. 

Compulsando as referidas notaS tilquigráficas, verifi
camos que os recorrentes, origittalmente, no jufzo de pri
meiro grau, após denegação de petição administrativa, 
impetraram mandato de segurança contra a Prefeitura 
MuniCipal de Sertãozinho, insurgindo-se contra a 
cobrança da chamada "taxa de conservação de estradas 
municipais". Alegaram a ilegitimidade da taxa que tem 
fato gerador idêritico ao Imposto Territorial Rural -
ITR, de competência tributãria da Uniã_o, citando ainda, 
em abono, julgados paradigmas do_Supremo Tribunal 
Federal. 

Concedida a segurança, foi, todavia, provido o recur
so voluntârio e oficial pela Quarta Câmara do Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil, para reformar a sentença do 
juízo a quo, considerando legítima a qUestionada taxa de 
conservação de estradas. 

Inconformados, os recorrentes interpuseram recurso 
extraordinário com arrimo nas alíneas "a" e .. d" do per
missivo-constitucional, invocando a divergência do ares
to rei:orrido com a Súmula n~ 595 do Pretória· Excelso e 
numerosos precedentes pretorianas, além de violação 
dos artsA 18, § 21' e 21, III, da Carta Magna e do parágra
fo único do art. 77 do Código-Tributário Nacional. 

Relatando o apelo extremo, o eminente Ministro Mo
reira Alves salientou que nestes casos a Suprema Corte 

.firiliOU JUrisprudência no sentido da inconstitucionalida
de da taxa de conservação de estradas, em face de sua 
base de cálculo diyorc:iada do fato gerador. 

Concluiu seu voto, fazendo remissão a voto por ele 
proferido em idêntico julgado, no qual se manifestou 
pelo conhecimento e provimento, com a declaração de 
inconstitucionalidade de lei municipal, como a presente. 

Em síntese, a Suprema Corte, coerente coin a sua ite
rativa jurisprudência, uma vez mais, reconheceu a ilegiti
midade de taxa que tem como fato gerador o mesmo que 
serviu para a incidência dos impostOs. Aliás, tantos São 
os julgados paradigmas, que eles se acham com pendia
dos na Súmula n9 595, daquela Egrégia Corte. 

Em sessão Plenáfia-; de 18 de agosto de 1982, o Supre
mo Tribunal, unanimemente, conheceu do recurso e lhe 
deu provimento,_declarando a inconstitucionalidade do 
ãTtigo 211 cia lei n{> 1.333, de 25 de dezembro.dt: 1977, do 
MUnicípio de SertãOi:inhO,- EStado Pe São Pãulo. 

O acóidão foí pubHcado no D~ário da Justiça, de 15 de 
outubro de 1982, transitou em julgado, com a seguinte 
ementa: 

Taxa de Conservação de Estradas, 
- - - Base de cálculo que, por se achar divorciada 

do ·rato gerador da taxa, a desnatura, 
transformando-a em verdadeiro imposto, para cuja 
instituição riãO é competenté o ffiuflicípiÕ. 

--ReCufso extraordinãrío conhecido e provido, 
-- decl~~~ndo-se a inco~sti1ucionalidiCte do art. 211 da 

Lei n"'l.333, de 25 de dezembro de i917, do Municí
pio de Sertãozinho, Estado de São Paulo. 

Pelo exposto, observadas as exigênciaS constitucionais 
e regimentais que regem a espêcie,_ formulamos o seguin
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 77, DE 1983. 

SusPende a exe'CUtão do art. 211 da Lei ""' 1.33J, 
de 25 de dezembro de 1977, do Município de Sertã.ozi
nho, São Paulo. 

O SeÍ13.do_Fedêral resolve: 

Artigo único. :1:: suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária, de 18 de agosto 
de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário n~' 97.335-

sext~-feira 24 2639 

4, do Estado de São Paulo, a execução do artigo 211 da 
Lei n9 1.333, de 25 _de dezembro de 1977, do Município 
de_Sertãozinho, daquele Estado. 

Sala da Comissão, 22 de jUnho de 1983, Murilo Dada
ró, Presidente- José lgnácio, Relator- Helvídio Nunes 
- Martins Filho- Fernando Henrique Cardoso- Hélio 
Gueiros ---José Fragelli - Marcondes Gadelha - Gui
lherme Palmeira - Alfredo Campos. 

PARECERES N'>s 609 e 610, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 61, de 1982 
(n~ 342-D, de 1975, na origem) que modifica os arti
gos 21' e 611 da Lei n9 5.868, de 12 de dezembro de 
1972, que cria o Sjstema Nacional de Cadastro Ru
ral, e dá outras providências". 

PARECER N• 609, DE 1983 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Mauro Borges 

Vem ao exame deste Órgão Técnico do Senado Feae-
ral o projeto de lei da Câmara que dá nova redaçào ao 
caput do art. 2~ e ao art. 6~' da Lei n"' 5 .868, de 12 de se
tembro de 1972, que cria o Sístema Nacional de Cadas
tro Rural, e dá outras providências. 

O projeto original, de aUtoria do Deputado Alceu 
(::ollare5,-líinitou-Se a proPor nova redaçào ao art.-69 da 
referida Lei. Entretanto, recebeu emenda que lhe acres
centou a modificação do caput do art. 2"' 

Na Comissão de Agricultura e Política ROral da Câ
mara dos Deputados, a proposição foi rejeitada, por 
maioria. O Relator da matéria, Deputado Henrique Car
doso, fundamentou-se no argumento de que a redação 
proposta acarretaria, "se aprovada, maiores problemas 
sociais", em vez de extinguir os existentes, conio preten
dia o autor. E, nas considerações tecidas, argüiu o Depu
tado Henrique Cardoso: 

"O espírito executivo do projeto, que tem a finali
dade de aumentar a incidência do imposto, 
transferindo-o da área rural para a urbana, que é 

-- inaior, não é remêdio a ser aplicado na cura da 
doença. 

Se o interesse_do Autor é defender a dilatação da 
área urbana, para melhor desenvolver o problema 
habitacional, não acreditamos que o caminho seja 
este. 

Cabe ao Município o direito de delimitação da 
área urbana e tem em suas_ mãos a competênda da 
desapropriação. O proprietário de área rural, encra
vada, na zona urbana, não há de receber o castigo 
de maior incidência de imposto, transferido da zona 
rural para a urbana e com esta ação os Municípios 
resolvem os problemas habitacionais." 

No voto em separado que formulou, o Deputado 
Melo Freire admitiu que o Autor 4'não foge à realidade 
em considerar injusto o dispositivo· vigente" (arL 6~). 

pois, segundo ele: 

"A Lei n9 5.868/72, ao cQnsagrar as expressões 
, "independentemente de localização'' e_ ~'tiver área 

superior a 1 (um) hectare", criou, inicialmente, uma 
distinção inãceitâvel perante_a nossa Lei Maior. Se é 
dado a alguêm, no caso os propríetários de grandes 
glebas, o direito de optar por um -tributo de menor 
valor, _tal direito deveria estar sujeito ao prindpio 
constitucional de isonomia e abranger a todos os 
proprietários de imóveis, independentemente do seu 
tamanho, que fossem destinados a atividade agrope
cuária." 

Enfatizou, ainda, o Deputado Melo Freire as dificul
dades fmanceiras que atravessa a quase totalidade dos 
Municípios brasileiros. Enquanto isso, a legislação vi
gente permite a_e~asão de recursos municipais em favor 
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da União, .. ao tornar incidente sobre as propriedades lo
calizadas em zonas_ urbanas o ímposto sobre Proprieda
de Territorial Rural" e que deveria !iõer, isso sim, Imposto 
Predial e TerritOrial Urbano, que pertence aos Municí
pios. 

Por seu turno, também o Depu-tado Antônio Gomes 
concordou, no voto em separado que apresentou, em 
que a norma vigente- provOca redução na arrecadação 
municipal, beneficiando os proprietários de glebas maio
res, o que permite a criação de latifúndios urbanos. 

Na justificativa do projeto, o autor fala dos benefícios 
auferidos pelos latifundiáriOs urbanos, e diz: 

.. Com fundamento na in;;~dequada legislação em 
vigor, loteadores__inescrupulosos deixam vastas gle
bas com a finalidade exclusiva de alta valorização e 
o fazem porque, sob o pretexto de atividade agríco
la, pagam o Imposto Territorial Rural que é infini
tamente menor do que o Imp'osto Territorial Urba
no ou Imposto Predial a que estariam obrigados". 

h evidente que tal procedimento prejudica _a renda tri
butária municipal, ainda mais quando, pela própria ex
pansão urbana, as glebas viZinhas vão sendQ_incorpora
das naturalmente pelos conjuntos habitacioanis~ Es_te 
fato obriga os Municípios a_cumprirem serviços públicos 
essenciais, como ãgua, esgotos, iluminação e transportes. 
Por conseguinte, aó tempo em que deixa de receber o IrÕ
posto Territorial Urbano- pois grandes áreas da perife
ria pagam o Imposto Territorial Rural à União- o Mu
nicípio se vê forçado a despesas vultosas com os _sex\dços 
de infra-estrutura urbana._ 

A proposição, como se vê, busca solução para proble
ma da maior impoitância. O acréscimo feito pela Câma
ra ao projeto original complementa as providências es
senciais a que se evite o novo tipo de latifúndio.-· 

Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto 
de lei. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1983. =- Álvaro 
Dias, Presidente_- Mauro Borges, Relator -João Cas
teio - Gaivão Modesto. 

PARECER N• 610, DE 1983 

D~ Comissão de- Financas 

Re-lator: Senador Jorge- Bornhause-n 

Originário da Câmara do-s Deputados é submetido ao 
exame da Comissão de Firiariças o Projeto de _Lei que 
modifica os arfigõs~29 e 6<:> da U:i n9 5.868, de 12 de de
zembro de 1972, que "cria o Sistema Nacional de Cadas~ 
tro Rural, e dã outras providências". 

Objetiva a proposição levar ao texto legal que se pre
tende reformar a caracterização exata do imóvel rural, 
como sendo aquele que se localiza fora da Zona urbana 
do Município. 

Assim, este imóvel estará obrigado a ser inscrito no 
Cadastro Rural e ao pagamento do Imposto sobre a Pro
priedade Territorial RuraL 

Tal modificação do texto legal eliminaria de vez a pos
sibilidade de serem mantidas grandes áreas urbanas com 
atividade agrícola, visando alta valorizaçãO. Esse proCe
dimento prejudica a arrecadação do Município, que é 
obrigado a realizar os serviços públicos de ãgua, esgoto, 
iluminação, transportes, cilçamento etc. 

Sob o aspecto financeiro --que compete a esta Comis
são vale destacar que o problema se amplia consideravel
mente. 

O Município deixa de receber o Imposto Territorial 
Urbano, que lhe fortalece os cofres e se: vê- obrigado a 
construir a infra-estrutura urbana. 

Este o grande objetivo do projeto, que amplamente 
discutido e emendado na Câmai'a dos Deputados, vem 
sanar o problema que destacamos acima e melhoiax a r-e
ceita tributária municipal. 

Com a alteração proposta, o imóvel urbano estarâ 
obrigado a recolher o Imposto sobre a Propriedade Pre-
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dia! e Territorial Urbana, a que alude a Lei n9 5.172, de 
25 de outubro de 1966- Código Tributário Nacional
em seu artigo 32. 

A vista destas razões, manifestamo-nos pela apro
~vação do Projeto de Lei da Câmara n'< 61, de 1982. 

_ ~ Sala da Comissão, 9 de junho de 1983.- Itamar Fran~ 
co, Presidente - Jorge Bornhausen, Relator - Hélio 
Gueiros - José Fragelli - Guilherme Palmeira -
Gabriel Hermes - Lourival Baptista - Pedro Simon -
José Lins. 

PARECERES N'S 611, 612, 613 e 614, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 33, de 
1980 (n9 55-B, de 1980-CD), que uaprova o texto de 
Cooperação entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Argentina para o 
Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da 
Energia Nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de 
maio de 1980". 

Relator: Senador Tancredo Neves. 

Esta Comjssão é chamada a opinar sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n'? 33, de 1980, o"riundo da Câmara 
do_s_ DeputadOs, quÇ ··•aprova o texto de Cooperação en
tre o Governo da República Federativa do Bras_ii e o Go
verno da República Argentina para o besenvolvirriento e 
a ~plicaçào dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, ce

lebrado em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980". 
A fiiãiéfia teve trâmite normal nas Comissões da Câ~ 

mara dos Deputados, entre as quais a de Constituição e 
Justiça. 

Ouvidas também as Comissões de Relações Exteriores 
e Minas e Energia, seus membros, por maioria absoluta, 
_aprovaram o texto do Acordo, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo em estudo. 

A-vista do Requerimento n'< 42, de 1981, apresentado 
pelo nobre Senador l_tamar Franco, nos termos Regi
mentais, vem à Comissão de Constituição e Justiça, des
ta Casa, para que se pronuncie sobre a constitucionalida
de do texto de Cooperação, objeto do presente Projeto. 

Esta Comissão, em atenção ao aludido Requerimento, 
solicitou, nos termos Regimentais, que o Ministério das 
Relações Exteriores remetesse a esta Casa as infor
mações solicüadas, a fim de instruir o exame da matéria. 

Respondendo ao solicitado no requerimento, o Se
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. 
Ramiro Saraiva Guerreiro, dá todas as infõrmações soli
citadas, as quais, de forma cabal, demonstram a in_con
teste constitucionalidade da matéria, Conforme noSso 
exame. 

A nosso ver, nada havendo de inconstitucional ou in
jurídica no texto de Cooperação entre o Governo do 
Brasil e o da Argentina, opln-amos pela aprOvação do 
Projeto de Decreto Legislativo n9 33, de 1980. 

_ Sala_ das O?missões, 12 de_novembro de 1981.- Aloy-
sio Çhav~s, Presidente :._ Tancredo Neves, Relator -
Humberto Lu.cena- Bemadino Viana- Lázaro Barboza 
- Moacyr Dalla- José Fragelli ~Benedito -Canelas
Leite Chaves_- Almir Pinto. 

PARECER N9 612, DE 1983. 
Da Comissão de Relaçõe-s Exteriores 

Relator: Senador Marco Maciel 

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o texto de 
Cooperação entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Argentina para o 
Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da 
Energia Nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de 
maio de 1980, remetido ao Congresso Nacional com a 
Mensagem n<? 191, de 1980, para os fins previstos no artí
go -44, inciso- I, da Constituição Federal. 

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta~ 
do das Relações Exteriores acompanhado dos esclareci
mentos solicitados pelo Senador Itamar Franco afirmam 
que as negociações do referido Acordo foram (eitas pelo 
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Itamaraty, sob a orientação do Exmo. Sr. Presidente_ da 
República e com o apoio dos demais órgãos interessa
dos, a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Na
cional, o_ Ministério d_as Minas e Energiã~ :Empresãs NU
I;!Ieares Brasileiras (NUCLEBRÁS) e a Comissão de 
Energia Nuclear (CNEN); qw;, "os contatos (eitos entr-e 
as setores técnícos (sempre com o acompanhamento pelo 
ltamaraty) seguiram-se conversações jã então no plano 
pQlítico-diplomático entre as duas chancelarias", e final
mente, qu~. "a aproximação entre o Brasil e a Argentina 
no campo nuclear foi tornada ainda mais significativa, 
entretanto, pela substância concreta que os dois gover
nos desde logo imprimiram a seu relacionamento nessa 
área, mediante a assinatura, paralelamente à do Acordo~ 
Quadro, de três outros instrumentos: um Convênio Bási
co de Cooperação entre a CNEA argentina e a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, um outro Convênio Bási
co de Cooperação entre a CNEA e a NUCLEBRÁS e 
um Protocolo de cooperação Industrial CNEA- NU~ 
CLEBRÁS. 

O documento em questão foi aprovado como· se en~ 
contra, pelas Comissões de Segurança Nacional e de 
ConstituiÇão e Justiça. 

Sua elaboração corresponde aos interesses nacionais, 
limitando-se seu campo aQ. "uso pacífico", traduzido no 
reconhecimento d-o direito dos Estados de desnvolver e 
aplicar a energia nuclear com esses fins. 

Face à importância de que se reveste tal matéria c aos 
interesses nacionais preservados e garantidos nos seus 
artigos, entendemos que esta Comissão deva aprovar o 
Projeto de Decreto Legislativo n9 33, de 1980, na forma 
como se encontra. 

Sala das Comissões, 22 de junho, de 1983.- Luiz Via~ 
na, Presidente - Marco Maciel, Relator - Lourival 
Baptista - João Calmo o - Guilherme Palmeira - Nel
son -carn-eiro - Severo Gomes - Pedro Simon - Gastio 
Müller. 

PARECER N• 613, DE 1983 
Da Comissão de Minas e Energia 

Relator: Senador Afonso Camargo 

Vem ao exame desta Comissão, o texto do Acordo de 
Cooperação Nuclear Brasil-Argentina, que o Projeto de 
Decreto Legislativo n~ 33, de 1980, pretende aprovar. 

A proposição mereceu_ aprovação dos O.rgãos Técni
cos e do Plenário da Câmara dos Deputados e, nesta Ca
sa, obteve a concordância da douta Co_niissão de Consti
tuição e Justiça, que analisou, sob os aspectos da consti
tucionalidade e da juiidicldade, os termos do ato inter
nacional em referência. 

O Senador Itamar Franco, preocupado com o que 
considera, ""deficíências encontradas em inúmeros atõS 
internacionais que nos são dados a examinar", formali
zou o Requerimento n9 44, de 1981, que foi respondido 
pelo Ministro _das Relações Exteriores, o qual informou,
inclusive, que, no âmbito da cooperação entre o Brasil e 
a Argentina para o desenvolvimento e a apliCação dos 
usos da energia nuclear, foram celebrados os seguintes 
instrumentos: 

a) Convênio de Cooperação entre a ComiSsão Nacio
nal de Ent?rgia Nuclear da República Federativa doBra-_ 
si[ e a Comissão de Energia Atômica da República Ar
gentina, em 17 de maio de 1980; 

b) Convênio de Cooperação entre Empresas Nuclea
res Brasileira Sociedade Anônima, da República Federa
tiva do Brasil, e a Comissão de Energia Afõmica da Re
pública Argentina, em 17 de maio de 1980; 

c) Protocolo de Cooperação Industrial entre Empre
sa~ N~cleares Sociedade Anônima, da República Fede
rativã do Bras! I, e a Comissão Nacional de Energia Atô
mica da República da Argentina, em 17 de maio de 1980; 

d) Protocolo de Execução n9 I entre a Comissão Na
cional de Energia Nuclear da República Federativa do 
Brasil e a Comissão Nacional de Energia Atõmica da 
República Argentina, para a cooperação no campo da 
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formação de recursos humanos no setor nuclear, a 20 de 
agoslo de 1980; 

e) Protocolo de Execução n9 2 entre ã. Comissão Na
cional de Energia Nuclear da República Federativa do 
Brasil e a Comissão Nacional de Ener_gia Atômica da 
República Argentina sobre a Informação _T~nici, em 20 
de agosto de 1980. 

Tais convênios e protocolos caracterizam, por seu as
pecto operativo, as modalidades práticas de iniplemen
tação da colaboração brasileiro-argentina no setor -nu
clear. 

No Convênio de cooperação entre a CNEN e a 
CNEA, firmado a 17 de maio de 1980, fOi CõnSiderado o 
interesse comum, de Brasil e Argentina,. "na pesquisa 
científica em matéria nUClear e JJO estímulo à utilização _ 
de radiois6topos e radiações". Para tanto, os países em 
referência decidiram realizar, em conjunto:-

tor_ n~:~:ctear. A sua amplitude abre perspectivas para um 
relacionamento dinâmico e diversificado ao longo de 
Vasto espectro de atividades, desde as de natUre"za pro:.. 
priamente científicit e de pesquisa pufa atê às de conteú
do mais concreto, no campo tecnológico e in-dustrial. 
- No preâmbulo do Acordo_ Nuclear, Brasil e Argentina 

puserãrn em relevo a tradicional amizade entre seus po
vos, salientando que o desenvolvimento nuc-lear para fins 
pac_ífi.cos coil.stitui_ele_met_lto fundamental para promover 
o desenvolvimento econômico e social, não apenas das 
sociedades brasileira e portenha, mas de toda a América 
Latina. 
- A cooperação preconizada, envolvendo pesquisa, de
senvolvimento_ e tecnologia de .reatores de pesquisa e: de 
potência, incluindo centrais nucleares; ciclo de combustí
vel nuclear, incluindo prospecção e exploração de mine
rais nucleares; produção industrial de materiais e equipa
nieiitos e prestação de serviços; produção de radioisóti-

- pesquisa básica e aplicada no campo nuclear (física, P~5 e outros aspC:Ct~s, é de maio: valia para maior apro~ 
química, metalurgica, biologia, geologia, engenharia xtma~ão de brasileiros e argentmos. 
etc); ~-~---~--.-- ---~--. Opmamos, port~nto,. pela aprovação do presente pro-

- pesquisa básica. e aplicada sobre conceitos de reato- Jeto de decreto legtslativo. 
res e ciclos de combustíveis nucleares; Sala das ComisSões, -16 de junho de 198 I. - Milton 

- segurança nuclear e proteção radiol6gica; Cabral, Presidente- Luiz Cavalcante, Relator- Affon-
- proteção físiCa do material nuclear; so Camargo; Henrique Santlllo. 
-informação nuclear. 
O convênio entre a NUCLEBRÁS e a CNEA, por seu 

turno, o objetivo foi (a) pe5QUiSci3plicada no campo ele
tronuclear; (b) prospecção, exploração, mineração 'e pro
dução de urânio; (c) fabricação- de zircaloy; (d) fabri
cação de elementos combustíveis; (e) projeto, construção 
e operação de centrais nucleares; (f) integração da indús
tria nacional de cada parte. 

Para execução do convênio, as partes concordaram na 
assistência recíproca para prep:irãção de pessoal e inter
câmbio-de técnicos; consultas reciprocas e intercâmbio 
de informações; formãção de grupos mistos para a reali~ 
zação de estudos concretos; operações comerciais de 
transferência, empréstimo, arren·damento e v.enda. 

O Protocolo entre a NUCLEBRÁS_e a CNEA con
substancia registro de intenções de colaboração quanto 
aos seguintes itens: 

- zircaloy - possibilidade de fornecimentO-da em
presa argentina à brasileira d_e serviçOs de fabricação de 
tubos de zircaloy; 

- concentração de urânio - possibilidade de arren
damento da empressa argentina à brasileira, entre 1981 e 
1982, de 240 toneladas d_e urânio 3 -08; 

-tratamento mineral- possibilidade de fornecimen
to de empresa argentina à brasileira da tecnologia de 
processo e de projeto relativo ao beneficiamentO de mi
neral de urânio por IixiVía-Ção de pilha; 

-subcontratação da NUCLEP, objetivaildo o forne-
címento de componentes pesados do sistema nuclear de 
geração de vapor da usina argentina de Atucha II, cuja 
construção foi adjudicada à firma alemã KWU; 

-assistência técnica da NUCLEP a empresas argenti
nas·indicadas pela CNEA, engenharia de produtos e em 
garantia e controle de qualidade na fabricação de com~ 
ponentes pesados para centrais nucleares. 

No Protocolo de Execução entre CNEN e CNEA o 
objetivõ foi o aproveitamento conjunto de recursOs 'ou 
programas de formação de recursos humanos; identifi
cação de necessidades comuns de formação de recursos 
humanos que não se encontrem cobertas em qualquer 
dos dois países; organização conJunta de-programaS de 
formação, mediante cursos; Seminários C::tc. 

Por sua vez, o Protocolo de Execução n_9 2 cuidou do 
fornec-imento- reCíproco de documentos bibliográficos, 
da utilização conjunta de bases de dadps biblíográ_ficos, 
do desenvolvimento conjunto de sistemas ae "compu
tação para gestão, admiriistração e informação; inter
câmbio de informação sobre o desenvolvimento no cam
po da documentação e do processamento de dados e ou
tras ações conjuntas que se estimem de mútuo benefício. 

Verifica-se, pOrtanto, que- o Acordo a que se refere o 
presente projeto de decreto legislativo é da maior impor~ 
tância para o desenvolviméntb _Brasil-Argentina, no se-

PARECER. N• 614; DE 1983 
Da Comissão de Segurança Nacional 

--Relator: Senad-or Almir Pinto 

- Brasil e Argentina, convencidos (a) de que a coope
ração entre os dois países, para a utilização da energia 
nuclear para fins pac1ficos poderá contribuir para o de
senvolvimento social e econômico da América Latina, e 
(b) de que é esse-nCial impedir a proliferação de armas 
nucleares, por meio de medidas -não discriminatórias, a 
fim de que se obtenha o desarmamento geral sob contro
le internaciOiial, assinaram o Acordo que vem ao exame 
deste Orgão TécnicO. 

O ato internaciorial referido estabelece a cooperação 
entre os. governos brasileiro e argentinO para o desenvol
vi_fu_entQ e a aplicãção dos usos pacíficos da energia nu
clear. Nele, Brasil e Argentina ficam atentos às dispo
sições do Tratado de Tlatelolco e ao Acordo que assina-

__ ram, na inesma-dãia, objetivando a coopeiaÇ11o científica 
e {ecnõlógica. -

Nos onze artigos que compõem o presente Acordo, os 
signatários delimifam a cooperação aos seguintes cam
pos: 

a) pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de reatares 
de pesquisa e de potência, incluindo centrais nucleares; 

b) ciclo do combustível nuclear, inciuindo a pros
pecção e exploração de minerais nucleares e a fabricação 
de elementos combustíveis; -

c) produção industrial de materiais e equipamentos e 
prestação de serviços; 

d) produção de radioísótopos e suas aplicações; 
e) proteção radiológica e Segurança nuclear; 
f) proteção física do material nuclear; 
g) pesquisa básica e aplicada relativa aos usos pacífi

cos da energia nuclear; 
h) outros aspectos científicos e tecnológicos referentes 

ao uso pacífico da energia nuclear que as Partes conside
rem de interesse mútuo. 

Dessa forma, a cooperação em apreço se realizará por 
meio de assistência recíproca para a formação e capaci
tação de pessoal científico e técnicO; intercâmbio de téc
nic~s, de professores e cientistas; bolsas de_estudo;_con
sultas recíprocas sobre problemas científicos e tecnol6gi
cos; formação de grupos mistos de trabalho para a reali
zaÇão de estudOs e pro)etos COncretos de pesquisa cientí
fica e rlesenvolvmento tecnológico; fornecimento red
proco de equipamentos, materiais e serviços relativos aos 
campos indicados; ou'tras formas de trabalho a serem 
objeto de acordo. 

As partes Contratantes, de acordo com o artigo VI, fa
cilitarão o fornecimento recfproco, mediante transferên
cia, empréstimo, arrecadamento e venda, de materiais 
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nucl~ares, equipamentos e serviços necessários para a 
realização dosprogran:tas co_rtiuntos e d~ seus programas 
nacionais de desenVolvimento da -energia nuclear. 

E; o art. VII determina que todo material e eqUipamen
to objeto do presente acordo só será aplicado ou utiliza
do para fins pacíficos. 

O ato-internaciOnal terá vigência decenal, podendo-Ser 
prorrogada por períodos consecutivos de dois anos, ex
ceto se houver notificação de uma das Partes, informan
do à outra a disposição de não mais renovar o Acordo. 
~sa notificação deverá ser feita com a antecipação de 
sets meses. 

_No que diz respeito a esta Cofl1:iSsão, o projeto de de
creto legislativo eJ?1 exame é da maior importância, ainda 
mais porque env~lve questões de segurança nacional. 

O ato internacional em apreciação foi negociado pelo 
Ita~araty, sob a orientaÇão do Presidente da República 

__ e _o_apoio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
NaciOnal, do Ministério das Minas e EDergia, das Em
presas Nucleares Brasileira (NUCLEBRÁS) e da Comis
são de Energia Nuclear (CNEN) .. 

Na exposição de motivos que acompanha a mensagem 
presidencial, o Ministro das Relações Exteriores enfoca 
o assunto, nos termos que seguem: 

.. A negociação do Acordo-Quadro foi precedida 
de troca de visitas de caráter técnico e explorat6rio 
êntre aUtoridades do setor nuclear do Brasil e da Ar~ 
gentina. Em fins de janeiro último, visitou o Brasil, 
como convidado do Governo brasileiro; o Presiden
te da Comissão Nacional. de Energia Atômica da 
Argentina~ Almirante Castro Madero, o qual teve 
oportunidadse de, a-companhado por funcionários 
do Ministério das Relações Exteriores e do Minis
tério da~ Minas e Energia, visitar diversas insta
lações e instituiçõ"is 9rasileiras da área nuclear, as
sim ccimo de manter contactos comigo próprio, com 
o Senhor Ministr_o das Minas e Energia e com os di
rigentes da CNEN e NUCLEBRÁS. Em retribuição 
à visita do_ Almirante Castro Madero, estiveram na 
Argentiria, em março último, a convite do Governo 
local, o Professor Hervâsio de CarValho, da CN~.N, 
e o Embaixador Paulo Nogueira Batista, da NU
CLEBRÃS, acompanhado de assessores. Assistidos 
pela Embaixada brasileira em Buenos Aires, os diri
gentes das entidades brasileiras do setor nuclear pu~ 
deram visitai" instalações e instituições argentinas, e 
manter, em atmosfera de muita cordialidade, enten
dimentos com a cúpula da Comissã-O Nacional de 
Energia Atômica." 

Coirio se pode -verificar, a Cooperação bra~ileiro· 
argentina vem sendo feita dentro de uma sábia política 
de fortalecimento econômico e social da América Latina. 

A chamada guerra das Malvinas pôs a nu a extrema 
nec~ssídade ~o avanço tecnol6gico e científico dos países 
da J\mérica Latina. E esSa necessidade se torna essencial 
até pela pr6prià condição de sobreVivêm:ia naciorial. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto 
de decreto legjslatíVo. 

Sala das ComissõeS, 8 de junho de 1983. - Dinarte 
Mariz, Presidente- Almlr Pinto, Relator- Passos Pôr
to- Altevir Leal- Jorge Bornhausen- Mauro Borges. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à publicaçãO. 

Sobre a mesa, prOjetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
{\'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO_SENADO N• 158, DE 1983 
"Regula a utilização e a liberação da conta vincu

lada do FGTS, para a construção e aquisição de casa 
própria." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 A Lei n\' 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
passa a vigei com as seguintes alterações: 

"Art. 10. A pedido do titular de conta vincula
da, o saldo total ou parcial do FGTS. poderá ser li-
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berado para a aquisição ou construção de casa pró
pria, mediante requei'imerito~ dirigido ao BNH, atra
vés da agência bancária depositária. 

Parágrafo úriíco. O Prazo para á liberação do 
depósito será de 15 (quinze) dias, contados da data 
da entrega do requerimento, atendidos os seguint~s 
requisitos: 

I- Na aquisiÇão da casa própria: -
a) tratando-se de financiame.nto pelo Sistema Fi

nanceiro de Habitação, o requerente aiieXarâ-os dO
cumentos exigidos, em conformidade com as nor
mas pertinenteS ao BNH; 

b) quanto a_ aqu-isição for de particular, anexará 
título de domfriió --devidamente registrado e decla
ração escrita do proprietáiíõ-cõlls1SD.arido sua in
tenção irrevogaver de venda, sob pena de multa de 
lO% (dez por cento) sobre o valor do_ negócio, em 
caso de arrependimento, 

II -Na construção de casa pr6pri3, O requerCil- _ 
te anexará escritU:félâCfíriiT!vãO.o terreno cõrii o cor
respondente registro imobiliáriO,- õU i"e8ülãi'-C0frf-
promisso de compra e venda, com p tanta aprovada 
e respectivo alvará de construção ou docum~n-~o_ 
equivalente, quando se tratar de imóvel urbano." 

Art. 2" O Poder Executivo, ouvindo o Banco Nacio-
nal da Habitação, regulamentará esta lei no prazo_de 60 
(sessenta) diru.. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário, 

Justificação 
O Fundo de Garantia do Tempo de SerViç01 a exem

plo do PIS-PASEP, constitui inStitUto criado Pelo poder 
póblico à inteira revelia dos trabalhadores, muito embo
ra se c_ostume dizer que veio para beneficiá-los através de 
uma garantia efetiva do tempo de serviço, no primeiro 
caso e de uma quase participação nos lucros da empresa, 
no seiundo. 

Pelo fato mesmo de o _trabalhador não ter podido opi
nar quando da criação desses institutos, bem como de 
nunca interferir nos seus mecanismos de funcionamento, 
nem mesmo para fiscaliiá-los, senão que apenas para 
submeter-se incondicionalmente, a verdade é que o PIS
PASEP, assim como o FGTS, são mais insfi'i.ifuentos de 
captação de recursos para serem aplicação seguflrlo fina
lidades e critérios nem sempre compatíveis com as neces
sidades da maioria. 

No caso do FGTS, por exemplO, cúidoti-se de permitir 
que o empregado-optante pudesse movimentar o saldo 
formado à custa dos depóSifOS fOrÇádoS da:f~mpr•esas 
empregadoras, mas em sitUações especialfssiniaS, elenca
das segundo critêi'io--eXCesSiVamente pãi'CimobiõSo, no 
art. 8", I, II e III, da Lei n'i' 5.107/66. 

Nunca os trªbalhadores puderam concordar com tal 
parcimônia, muito menos com certas restriçõeScdescabi
das como a da alínea,, "e" do Jtem II, por exemplo, que 
possibilita a utilização da conta vinculada- em casO -de 
matrimónio, mas, tão ·somente, pelo empregado do sex.o 
femiriino. 

No tocante à utilização do saldo da conta vinculada 
para a aquisição de casa própria, então, é que se percebe, 
claramente, o espírito discricionário da .l~gislação do 
FGTS, e até mesmo uma certa contradição com seus 
propalados objetivos de garantir o futurO do _empregado 
mediante a formação gradativa de um sóliçlo patrimó
nio, com a criação de facilidades para a aquisição de mo
radia. 

Ora, o trabalhador é estimulado a utilizar_ o _!lumerâriO 
de sua conta do FGTS na aquisição de casa própria, mas 
somente quando esteja disposto a fazê-lo através do Sis
tema Finailceiro da Habitação, com todas as suas con
tradições e problemas insOlúveis (particularmente o -do 
alto custo das prestações), Se quiser fazê-lo de outro mo
do, comprando a casa de um particular com a ajuda de 
economi_~s_ próprias ou construindo-a, sem submeter-se 
ao terrível endividamente crónico com que geralmente o 

brinda o mencionado Sistema, a tanto não está autoriza
do, porém. 

-o-que pretendemos, nesta proposição, E: que os recur
sos do FGTS continuem podendo ser utilizados pelos 
_empregados-optantes na aquisição de casa própria, mas 
constante os interesses, a vontade de cada trabalhador, 
a_~~!l_vé~Q_Q_ SFH ou de compra direta a particular ou, ain
da, através da construção, a cargo -do interessado, em 
terreno que ele vier a possuir ou vier a comprar, 

Assinafe-se, por derradeiro, que esta proposição con
substância reapresentação do Projeto de Lei do Senado 
n? 254, de 1981, de iniciativa do ilustre ex-Senador Fran
co Montara, que, em função de dispositívo regiinental, 
foi arquivado ao término da legislatura passada. A rea
pre_sentação nos foi segerida pelos Srs. Márcio B. lnfanti 
e João Carlos Infanti, ambos do Diretório Municipal do 
PMDB no Município de São Roque, Estado de São Pau
lo. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1983. - Fernando 
Jlen.rJqu~ .Çardoso. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE !966(*) 

--(Dou !4-9-66- LTr 30(529) 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e 
dá ou traiS- provldênclas. 

Art. 10. A utilização da conta vinculada, para o fim 
de aquisição de moradia própria e pagamento das res
pectivas prestações, é assegurada ao empregado que 
completar, depois da vigência desta Lei, cinco anos de 
trabalho sob o regime do_Fu_ndo d~ Garantia do Tempo 
de Serviço, de acordo com a disposição da Lei n'i' 4.380, 
de 21 de agosto de 1964, a de conformidade com as ins
tnições expedidas pelo Banco Nacional da Habitação
BNH. 

(Às Çomíssões de Cqnstituição e Justiça e de Eco
nomi'a) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 159, DE 1983 

Institui o ]'i' de outubro como uma Nacional do 
Vereador". 

O Cõilgtesso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica o 1" de outubro instituído como o. "Dia 
Nacional do Vereador". 

Parágrafo único, Nesse dia, as Câmaras e Prefeituras 
Municipais promo-verão Iniciativas que, de qualquer for
ma, comemorem a efeméride, 

Art. 2" :fsta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3'1 Revogam-se as disposiçõe em contrário. 

. JUSTIFICAÇÃO 

O presente projeto cristaliza a idéia lançada em 1980 
pelo ilustre ex-Deputado Airton Reis, por entender que 
permanece, mais do que nunca, nas raízes municipalistas 
a sua oportunidade. Há que prestigiar os legislatíVos mu
niçípais. As Câmaras de Vereadores, as primeiras insti
tuições polílicas que surgiram no Brasil. b na Câmara de 
Vereadores que começam a ser discutidos os problemas 
naciollais que, então, têm ressonância e ·eco nas as
sembléias legislativas, na Câmara Federal e no Senado 
da República. Entendemos que, ao apreciar esta matéria, 
deVemos enaltecer o Vereador. Se o Senador da Repúbli
ca, o Deputado Federal e o Deputado Estadual são im
portantes, o Verador não o ê menos, pois é ele quem vive 
diariamente na célula mater da Nação, os Municípios. 

Entretanto, passaremos a transcrever partes da justifi
cação do_Projeto apresentado naquela época (que tomou 
o n' 3.774-A/80). 

À gujsª 5fe justificação e ext_rafda do estudo elaborado 
pelo eminente Verador Hênio Malcj_onado, do Municipio 
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de Cáceres - MT, transcrevemos esta sinopse históriç:a 
do que são e representam para o Brasil os Vereadores. 

"1. O sentido da palavra "Vereador" 

Não tem outro sentido a palavra Vereador, que, no di
zer de Constâncio, vem do verbo Verear, forma concreta 
de verificar, isto é, vigiar sobre a boa política da terra, re
ger, cuidar do bem público, governar. 

Signifie<t.. "pessoa que vereia", isto é, pessoa que tinha 
a incumbência de vigiar pela comodidade, bem-estar e 
sossego dos Municípios (Munícipes). Vereação era o lu
gar de verear ou o conjunto dos Vereadores no exercício 
de. suas funções. A palavra permaneceu no direito brasi
leiro com sentido bastante modificado, significando mo
dernamente o membro da C_âmara Municipal, o legisla
dor municipal. Portanto, Veread_or, é que vereia, ê o ho
mem público, eleito pelo voto popular, que administra 
como Vereador. Toma posse perante o Juiz de Direito da 
Comarca, prestando c_ompromisso, mais ou menos nos 
seguintes termos: 

"Prometo exercer com dedicação e lealdade meu 
mandato, respeitando a lei e promovendo o bem ge
ral do Muni.cípio." 

II. Na antiga Roma 

;~-A palavra edil equivalente ao vocábulo Vereador, teve 
origem na velha administração romana. Os edis, a 
princípio escolhidos entre a plebe, estavam subor_dinados 
aos tribunos e faziam executar as suas sentenças. Poste
riormente, foram criados mais dois cargos de edil a se
rem pree-nchidos pelo patriciado, eleito nos comícios pe
los tribunos e gozando de distinções honoríficas. Os qua
tros edis, escolhidos entre a plebe e os patrícios, tinham a 
adminiStração da polícia de cidade: cuidavam da salubri
dade e do desempedimento das vias públicas, bem como 
da conservação dos edifícios. Os edis, tinham, de cuidar 
do abastecimento da cidade, vigiando para que o trigo 
fosse vendido a preços moderados; verificavam os pesos 
e medidas, reprimindo as contravenções por edict_os que 
promulgavam. Tiveram, ainda, em matéria de venda d_e 
escravos e de animais dOmésticos, de tomar medidas 
para proteger os compradores contra as fraudes de que: 
eram vítimas e, especialmete, de criar os regulamentos 
denomin~dm;. "edíliciano", que serviram para reprimir 
os vícios ocultos. Finalmente, os edis fora.m encarrega~ 
dos da organização e do policiamento dos jogos públi· 
cos. Dªvam muitas veze_s espetácu[os a sUa custa, o que 
era_Parâ eles _Um melo de adquirir_em popularidade e al
cançaram as mais altas magistraturas. Mais tarde, sob o 
Império, as atribuições dos edis passaram, sucessivamen
te, para os pretores, questores, e, afinal, para o prefeito 
da cidade. 

III. Vereador no Brasil Colônia 

No período da Colônia, as atribuições dos vereadores 
regiam-se pelas regras das Ordenações Filipinas. Cabia
lhes o encargo de administrar a terra e as obras do Mu

-!licípio, e de tudo que pudessem -saber e entender, para 
que a terra e os trabalhadores pudesse viver bem, e nisso 
haviam de trabalhar. Se soubessem que se fazia d~or
dem na terra ou que não guardada pela Justiça, como de
via, cabia-lhes requerer aos Juízes competentes, e, se es
tes recusassem a at~ndê-los, deveriam disso dar a conhe
cer ao Corregedor da Comarca ou ao próprio Rei, 

·cumpria-lhes ainda Zelar pelos bens Municipais, e, se 
a_iguém se apossasse deles, tomá-los de volta para a Mu
nicipalidade, demandando os que os retivessem. Arreca~ 
davam as rendas e recebiam as dívidas dos Municípios. 
Guardâvam," eriJ:"uma arca grande", todos os documen
tos, papéis e escrituras pertencentes ao Município (Con
selho). Cuidavam dos reparos dos caminhos, fontes, cha
farizes, ponteS; Calçadas, poços e quaisquer outras coisas 
do Município. Incumbiam-lhes tabelar salários de mecâ
niCos e preços da:;_ .. coisas que se comprarem e venderem, 
segUndo a ais Posição da terra e qualidade do tempo". 
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Para cumprimento de suas atribuições e regimento da 
terra, os Vereadores expandiam as posturas, que Cram as 
regras de conduta dos MunicípiOs de competência deles, 
Além dessas funções, tinham, ainda, Cm cOnjUnto com os 
Juizes Or~i?ários. (eleítos ainialmente na Câmara), coffi
petência -para julgamentos jildiciaís. Na verdade, no âm
bito municipal, as Câmaras Municipais (que se cárriJ?ii
nham de Juizes da Terra ou ordíil.ãrios, às vezes de um 
Juiz de fora, de três ou quatro Vereadores; de um procu
rador, de dois almotacés e de um escriVão) detinham os 
poderes executivo, legislativo e judiciários. Gozavam de 
ampfas prerrogativas, a pontO de poderem opor-se aos 
mais poderosos da terra (do Município),- eSpecialmente
durante a Vereação. Suas posturas deveriam ser respeita
das, e não consentia, Que pes-soa ·alguma, por poderosa 
que fosse, fr.zesse qualquer c-oísa -contra elas. Mas ti
nham, também imp-edimentO e fespOnsabilidades. Os Ve
readores, anualmente eleitos entre os. "homens bons" da 
terra, eram pessoas de haveres, espécie de nobreza, à 
qual não podiam pertencer os homens do povo que exer
cessem um oficio mecânico, nem os judeus, nem os es
trangeiros. Sua qualificaçã"o era feitã. pelos Juízes ou pe
los Corregedores (SuPerior aUtoridade judiciãria da Co~ 
marca, acima do qual ficava o Ouvidor-Geral). A res
trição do direito de ser votado para as Câmaras se basea
va na situação sOcial ou nas condições de nascimento. 
Sob certos aspectos, os funcionáriOs públicos estão rele
gados àquela condição triste e c-onstrangedora dos ho
mens que exerciam ocupações fiSícas, manuais ou mecâ
nicas, dos judeus, dos estrangeiros, fora, portando, da 
categoria dos. "homens bons", da terra, manietados, por 
razões econôrnicas, nos seus direitos políticos, principal
mente no sacrossanto direito de representação. 

lV. Vereadores no Brasil Império 
A Constifuíção Política do Império do Brasil reservou 

um capítulo às Câmaras Municip,ais (livro VII, cap. II), 
em que se declarou que todas as cidades e vilas existen
tes, e nas que fossem criadas, haveria Câmaras, a que 
competia o governo· económico e municipal das cidades e 
vilas. Eram eletivas e compostas do !lúm~ro de Vereado
res que a lei designasse. Seu presidente seria O que obti
vesse maior número de votos. Uma Lei Orgânica (Lei de 
,., de outubro de 1828) dispõe sobre a organização, com
posição, atribuições e competência das Câmaras Munici
pais d_o Império. Com ela, foram substancialmente redu
zidas as atribuições dos Vereadores, dado que seu art. 24_ 
definiu as CâmaraS Como corporaÇões meramente admi
nistrativas, e vedou exercessem qualquer função Judicial 
contenciosa. 

Competia aos Vereadores: 
a) tratar, em suas Vereações, dos bens e obras do 

Conselho, do Governo económico e polida! da terra:; 
b) cuidar de saber o estado em _que se achavam os 

bens e obras municipais, para reiviri"dicarem os que se 
achassem alheados contra a determinação das leis; 

c) fazer repor, no estado_ -anterior, as servidões, e ca
minhos públicos, não consentindo, de maneira alguma, 
que os proprietários dos prédios usurpassem, tampas
sem, estreitassem ou mudassem as estradas a seu arbí-
trio; 

d) guardar as rendas, multas e demais cáisas qt.ié per
tencessem à Câmara, bem asSíiri~ documentos das 
eleições, escrituras e papéis dos arquivos da Câmara; 

e) ter a seu cargo, enfim, tt.idO_ quanto dissesse r~ei
to ã pollcia, economia das povoações, e seus termos, pelo 
que tomavam deliberações e previam por meio-de postu
ras, sobre assuntos de interesse local, conforme extensa 
enumeração do art. 66 da mencionada Lei de 19" de ou-
tubro de 1828. _ __ _ __ 

Às Câmaras das Capitais ainda competia dar posse e 
receber o juramento do Presidente_ da Provínci~. • 

O Ato Adici_onal à Constituição do Im-pério (Lei de 12 
de agosto de 1834), ao mesmo tempo que ampliou as 
atribuições das Províncias, dando-lhes uma Assembléia 
Legislativa, reduziu a imporfância das CâmaraS:" de Ve-
readores. _ "" . 

Grande parte da competência das Assembléias Legis
lativas provinciais absorvia correspondentes atribuições 
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das Câmaras Municipais. À medida, pois, que as Provín
cias cresciam em a:utõnomia e pOder, as-Câma"raS deVe
readores perdiani.- suas funções e importância, 

A Lei de Interpretação do Ato Adicioná} (Lei n'i' 105, 
de 12 de maio de 1840), desfavorecendo as Províncias, 
favm:~~u as Câmaras Municipais, que, apesar disso, não 
eõnSeguiram destaque no Império, salvO rafas exceÇões. 
A Lei de l'i' de outubro de 1828, assim ordenava.; "As Câ
maras Sãõ c-orpOrações meramente administrativas-e não 
exercerão jurisdição alguma contenciosa". Cõnforme sa
lienta Vítor Nunes Leal, em magnífico trabalho sobre a 
evolução d9 municfpio brasileiro, aquele diploma legal 
objetivou tirar das CâmaraS as fqn_çõesjudiciârias de que 
estavam investidas ao tempo do Brasil-Colônia. O Des. 
Mário Mazagão, em tese para a livre-docência de Direito 
Administrativo, inclui a lei de 1828, entre as muitas que 
nos primórdios do Brasil Independente foram promulga
das para abolir com o contenciosQ_adrn_ini!)trativo, quis 
mostrar que as Câmaras, em suas atividades anómalas, 
não mais· possuíam atribuições judiciãóãs, mas tão
somente administrativas. Silenciou o texto sobre a 
função legíslativa, por ser esta uma atribuição normal e 
não anô_mala, desses órgãos e_dílicos. 

V. Proclamação da República e os Vereadores 
Veio a República com a proclamação de 15 de no~ 

vembro de 1889. Seu primeiro ato, o Dec. n., 1, de 15 de 
novembro de 1889, enquanto transformava as antigas 
províncias em Estados Federados, nada dizia sobre os 
Municípios, salvo uma disposição sobre o Município 
Neutro (Rio de Janeiro), que formou o Distrito Federal 
e depois, Estado da Guanabara. A Constituição de 1891, 
que instituciOilalizou o regime republicano, concedeu 
aos Municípios um único dispOsitivo: 

. "Art. 68. Os Estados organizar-se-ãa de forma 
que fique assegurada a autonomia dos municípios 
em _t~_?_o que respeite ao Seu peculiar interesse.'_' 

Mas não se disse em que consistia eSSa autonomia e 
esse peculiar interesse. A conseqUência foi esvaziar o 
!vJunicípio e seus órgãos. Cada Estado, salvo o Rio 
Grande do Sul, expandiu leis orgânicas- dos respectivos 
municípios._ Disso tudo, resultou que os Vereadores e 
suas Câmaras ficaram reduzidas a expressõ_es mais sim
ples. 

_VI. Revalorização dos Vereadores na Constituição dt 
1934 

Com a Co-nstituição de 1934, os Municípios tiveram 
sua autonomia reconhecida em tudo quanto respeite ao 
,te_y peculiar interesse, e especi_almente: 

a) a eletividade do Prefeito e dos VereadoreS da Câ
mara Municipal, podendo aquele ser eleito por este; 

b) a decretação de seus impostos e taxas, e a arreca
dação de suas rendas; 

c:) a organização dos serviços de sua competência. 
Çons_tiTUCloiCalizaram-se, desse modo, os órgãos do 

Gav.emo__Mu_o_içipal: o Executivo e o Legislativo. Este se
ria composto de Vereadores, eleitos diretamente pelos 
Munícipes. 

Aos Estados-Membros cumpria êompletar a organi
zação municipal através de Leis Orgânicas, mas tinham 
que respeitar esse_ mínimo estabelecido na Carta Consti
tucional, com que os Vereadores apareciam como os le
gisladores locais. ASsim institucionalizados, os Vereado
res foram revalorizado&, depois de serem omitidos na 
Cárta Magna precedente. 

VII. A Constituiç_ão de 1946 e os Vereadores· 
A Constituição de 1937 reconheceu também a autono· 

mia.municipal. Os Vereado~es seriam escolhidos pelo su
frágio direto dOS_ ~uníctpeS alfstadõs-·eielt.Ores na rorma 
da Lei (art. 26, aHnea. "a"). 

~mportantíssimas funções _receberam os Vereadores no 
regime _da CJ::mstituição de 12)7. tram eles os eleitores 
principais dos D-eputados Federais. De fato, dii o a:rt. 46 
diquelã Carta Política que a Câmara -dos Deputados se 

_compunha de representantes do povo, eleitos mediante 
s_l.lfrágio íridireto. Eram eleit~s pelos Vereadores, e mais 

-dez cidadãoS, em cada Município, eleitos por sufrágio di
reta no mesmo ato da eleição da Câmara MuniCipal (art. 
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47), Eram também as Câmaras Municipais que designa
vam a maioria dos eleito_~::~ do Presidente da República 
(arL 82_,. "a~'). 
_ Mas essa Constituiçãp não fora aplicada, pelo que 

n-éifl")néSrilO os Vereadores, pratícamente os único~ a se
rem esêolhidos por sufrágio direto, foram eleitos, viven
do os Município-s, como os Estados, em permanente re
gime de intervenção, até que veio a redemocratização do 
País, e a promulgação da Constituição de 1946. Esta 
Constituição, não_sém nenhum exagero, foi considerada 
a carta de alforria dos MunicíPios. Fortaleceu, sem dúvi
da, a autonomia municipal. Foi municipalista ao consig
nar essa autonomia, mas, especialmente, por tentar 
apoiá-Ia numa discriminação de rendas que favorecesse 
os Municípios. Mas propiciou também a deformação de 
ideais municipalistas; ao- distribuir, igualmente a todos, 
parcela do imposto de renda, com que os Estados adota
raln uma política_ de facilidãdes na criação de Municípios 
só para atrair mais recursos para seus territórios, com a 
disseminação de municípios, sem qualquer condição de 
sobrevivência. A verdade é que: 9 depauperamento dos 
Municípios foi um fato que a experiência constatou. Sua 
autonomia se perdera na necessidade de dependerem dos 
governos estaduais para a satisfação de seus serviços e 
encargos. Restou, entretanto, elevação dos Vereadores à 
condição d~ legisladores locais, e, nesse âmbito, suas 
funções não discrepavam das dos Deputados Estaduais e 
Federais. como reconhecia o art. 48, inciSo II, Ietr<) ... c", 
da Constituição de 1946. 

VUI. Os Vereadores no Regime Vigente 
I. A Constituição do Brasil de 1967 é centralizadora. 

Redu_ziu, sobremaneira, a autonomia dos Estados e dos 
Municípios. Mas alrida consigna a autonomia municipal 
em seu artigo 16. Trouxe, porém, certas restrições aos di
reitos e prerrogativas dos Vereadores, cujo objetivo con~ 
siste, exatamente, em descortinar e explicar a eleição, o 
mandato, os direitos, privilégios, prerrogativas, impedi
mentos, incompatibilidades, deveres, obrigações e res~ 
ponsabilidades dos Vereadores, segundo a Constituição 
do Brasil; aS-Cori-StitlilçõeS dos Estados e Leis Orgânicas 
dos MunicíPios e- detTiais regras jurídicas a eles pertinen
tes, sem esquecer a jurisprudência sobre o assunto. 

2. Eis, em largas pinceladas, o que representam os 
Vereadores para_ a vida pública da País, esses abnegados 
da chamad~. "política pequena", mas que servem de sus
tentáculo, de em__basamento, de primeiro estágio aos que 
um dia vão decidir o destino da Pátria. 

Com o projeto, ora submetido à judiciosa apreciação 
dos nossos eniinCmtes Pares, as nossas mais justas home
nagens aos Vereadores Brasileiros e ao lÍder municipalis
ta Jovino Konder dos Santos, um batalhador incansável 
pela providência por nós pleiteada. 

Saia das Sessões, 23 de junho de 1983._~ PalMos Pôrto. 

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Edu
cação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 160, DE 1983 

''Acreseenta parágrafo único· ao art. 12 da Lei 
Complementar n~ 11, de 25 de maio de 1971, que dis
põe sobre o PRORURAL." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É acrescentado ao art. 12 da Lei Comple
mentar n9 11, de 25 de maio de 1971, o seguinte parágra

. fo único: 

"Parágrafo único._ Os beneficiárfos dos serviços 
de saúde do PRORURAL terão direito a atendi
mento em qualquer casa de saúde ou ambulatóriõ 
d_o Paí_s, independentemente de convênio, os quais 
serão- pagos em conformidade com o que se dispuser 
em regulamento." 

ArL 29 Esta Lei Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em c-ontrário. 
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Jus'tificação 

Diz õ art. 12 CÚ:J. Lei Complementar n"' 11, de 1971, que 
os serviços de saúde ç3a Previdência Social R1.:1ral ~~rão 
prestados "aos beneficiªrios, na -~cala q~e permitíi"enl 
os recursos orçamentários do FVNRURAL, em regime: 
de gratuidade total ou parcial, segundo- rCnda familiar 
do trabalhador ou dependente". 

Logo, na Previdência SociaLRural, cpmo na Previdên
cia Social Urbana, a_ prestação de assistência médica e 
hospitalar está condicionada à disponibilidade orçame~
tária. 

Entretanto, o trabalhador rural leva _grande desvanta
gem em relação ao trabalhador urbano devido ao fato de 
serem poucas as casas de saúde que mantêm convênio 
com o FUNRURAL. Isto. faz que ele fique desassistido 
ou, então, que tenha que locomover-se por grandes dis
tâncias para: pr(feura:r- ~ óbter assistência médica. 

A nossa Proposição, inspirada em sugestão do Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais de Dona Emma, Santa 
Catarina, determina que o trabalhador rural terá direito 
de ser atendido em qualquer casa de saúde ou ambu!a
tói'iõ-do País, deixando ao regulamento o disciplinamen
to da forma de pagar tais entidades. 

Vê-se, pois, que a medida projetada não apresenta 
qualquer inconveníênciía- quanto a -pretendido aumento 
de despesas, eis qtie Os limites da prestação de serviç_os de 
saúde continuarão a_ser os mesmó"Sjáconsigluldos no ca
put do art. 12, isto~ as disponibilidades orçamentárias 
do FUNRURAL. 

Sala de Sessões;23 de junho de 1983~ - Nelson_ C4_r
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR No li, DE 25 DE MAIO DE 
1971 

Institui o PRORURAL 

Art. 12. Os s"e:rViçós oe-saúde -serão prestados aos 
beneficiários, na es-cala que permitirem os recursos orça
mentários do FUNRURAL, em regime de gratuidade 
total ou parcial, segundo a renda familiar do trabalhador 
ou dependente. 

(Às Comissões de Coiistituição e JustiÇa, de Saúde 
e de Legislação Social.} 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetas 
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às 
comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será f~ita pelo 
Sr. 19-Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 704, DE I983 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alfnea 
.. B" do Regimento Interno, para a Mensagem n" 124/83, 
que "autoriza o Goveyno_ do Estado l;Ie Santa Catarínn a 
elevar temporariamente o montante de sua d~vída conso
lidada no montante equivalente a Cr$ 8.114.447.554,92 
(oito bilhões, cento e quatorze milhões, quatrocentos e 
quarenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e quatro cru
zeiros e noventa e dois centavos). 

Sala das Sessões, 23 de_junho de 1983.- Aloyslo Cha
ves, Líder PDS - Humberto Lucena, Lfder PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requeri
mel'l:to que vem ser de lido serã objeto de d~liberação 
apÓs a Ordem do Dia, nos termos regimentaiS. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro, como Líder do partido. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. NELSON CARNEIRO (PT!!- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 
_:e, do meu dever incorporar l!OS Anais comunicação 
que acabo de receber da Ordem dos Advogados do Bra
sil, Secção de São Paulo, assinada pelo seu ilustre Presi
dente, Dr. Márcio Thomaz Bastos, em que manifesta a 
reprovação daquda entidade às sugestões apresentadas 
pela Comissão do S.enado inStituída para estudar a 
problemática da violência e propor soluÇãO para 
minimizá-la, sugestões essas que visam à diminuição da 

- respOnsabilidade penal de 18 para 16 anos e _ _a adoção da 
prisão penal cautelar. 

Diz a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São 
Paulo: 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECÇÃO DE SÃO PAULO 

Gabinete da Presidência 

SP. 83}B52 
D-1460 

São Paulo, 24 de maio de 1983. 

Senhor Senador: 

Servimo-nos do presente para, em reiteração, ma
nifestar a Vossa Excelência o nosso mais veemente 
repúdio às sugestões apresentadas pela Comissão 
Senatorial, instituída para estudar_ a problemática 
da viOlência e propàr solução para minimizá-la, su
gestões essas que vlsain a diminuição da responsabi~ 
tidade penal de 18 para 16 anos eaadoção da prisão 
penal cautelar. 

Com efeito, a diminuição da idade penal é contra
indicada pelos psicólogos criminais, sob o entendi
mento que, só a partir dos 18 anos, é que o homem 
obtém efetiva compreensão do universo social que o 
circunda. 

E a prisão cautelar não se justifica ero virtude da 
vigência da prisão preventiva, decretada e controla
da pelo Poder Jurisdicional. 

Solicítando, pois, o empenho de Vossa Exceléncia 
no sentido de serem rejeitadas aquelas sugestões, 
renovamos-lhe, no ensejo, os nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Márcio Thomaz BastOs, Presidente. 

Pede a Ordem dos Advogados que me empenhe no 
sentido de que sejam rejeitadas aquelas sugestões, e me 
valho desta tribuna para fazer chegar este documento 
aos_que estudam o problema na comissão que aprecia e 
di§cute a violência e seus reflexos na vida nacional, exa
tamente parâ que levem em conta a opinião abalizada 
deSses que, nõ trato con-stante- com os problemas jurídi
cos e sociais ein São Paulo, se jnsurgem contra essas duas 
sugestões. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presi
dente. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Çoncedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

0 SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO_QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, por cessão 
do Senador Gabriel Hermes. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presjdente e Srs, SeD;a-

- dores: 
- OCup'o, Sr. Presidente, a atençãO da Casa, a ilte"nÇâo de 

V, Ex• e dos Srs. Senadores, para, mais uma vez contris
tado, denuiiCiar os abusos e a insaciedade, a- ganância 
sem limiteS da mais que tristemente famosa indústria 
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química farmacêutíca inStalada no Brasil, a qual, como 
quC: imUriC:as rlossas leis, fora do alcance do braço da jus
tiça, ao mesmo tempo em que saqueia a econoinia de 
nossa gente, vai minando e corroendo, até mesmo, a iios
sa CiençB. na ecOnomia de mercado, na validade da livre 
empresa e até mesmo na nossa Democracia. 

Tantos e tamanhos os abusos praticados e de maneira 
tão os.tensiva que poderá parecer aos menos atentos, aos 
mais jovens e mais afoitas que o CIP (Conselho Intermi
nisterial de Preços), a legislação que capitula os crimes 
contra a economia popular, a legislação específica que 
controla os medicamentos em uso pela nossa gente e até 
mesmo o própria legislação que cuida da Segurança Na
cional, abrigam e controlam todas as atividades ec_onô
micas, a elas atinentes, exceto este monstrengo insaciável 
também conhecido como "Indústria Químico;, 
FarmaCêutica". 

Na_~erdade, Sr. Presidente, sabe V. Ex• e sabe a Casa 
que essa luta não é ·nova, ela vem das praças, dos lares 
humildes, das ruas e, com maior repercussão, da Câmara 
dos Deputados, onde, lamentavelmente, após verificar
mos, de certa forma, o solene sepultamento das espanto
sas conclusões da CPI ali instB.Iada, para apurar os des
mandos dos medicamentos, nos idos de 1960, e, apôs is
so, eri.CetaffiOs nova campanha de denúnciaS que, em ver
dade, não produzindo os frutos desejados,_ teve o seu 
prosseguimento nesta· Casa, a partir de 1970, ao mesmo 
tempo em que outros Deputados e muitos dos Srs. Sena
dores~ clamávamo~ por uma solução mais enérgica por 
parte do Executivo. 

Sensibilizado com estes clamores o eminente Preside.n
te Médici, em 26-6-71, pelo _De.creto n9 68.806, criou a 
CEME (Central de Medic~rnentos) completando como 
percebemos, a mesnla, nos próximos dias, 12 anos e, há 
que se dizer, ·mais que proficua existência, mas seja pela 
estrutura_ ou escassez de recursos, temos que admitir qUe 
a CEME. tivesse ela um apoio- maior, por certo teria rea
lizado muito mais em favor da nossa gente. 

Mas, voltemos Sr. Presidente, aos desmandos- que é 
o nosso próposito denunciar, mais uma vez, nesta opor
tunidade - os desmandos da "lndúst_ria QUímico
Farmacêutica". a verdade que a ação governamental, as 
nossas denúncias, o apoio _dos meios de comunicação e 
estes em alguns setores, deploravelmente, apoiando, mas 
de maneira tímida, o certo é que este somatório de es
forços já produziu frutos que podem ser chamados de ex
traordinários em favor da saúde de nossa gente, de ma
neira especial no que diz respeito às dosagens mais que 
criminosas que os tais "laboratórios" nos infligiam, co
mo, por exemplo, lembremos aqui as famosas ampolas 
de Vitamina B-12 com 10.000, 15.000 e até 25.000 unida
des no .chamado "BRASlNDICE" e ost_emdvamente ofe
recidas nas suas prateleiraS, como também de outras ir
reguiãridades mais que atentatórias à saúde _de nosso po
vo, que aos poucos foram serido eliminadas. 

Sr._President_e, para tristeza nossa, a luta contra a pro: 
liferilção criminosa de rótulos, vistQ que as fórmulas bá
sicas são as mesmas, e a luta contra os lucros proibitivas 
dos remédios vem ocorrendo sem nenhuma manifes
tação oficicil e pública dos nossos Conselhos de Medicina 
ou Associações Médicas contra tal procedimento, sem 
levar em conta, pelo menos, as dosagens absurdas das 
ampolas, cãpsulãs e drágeas colocadas no mercado, in· 
conseqüentemente, face: aos efeitos colaterais e/o resi
duais nç organismo humano. 

Por outro lad_o, Sr; Presidente, para corroborar o que 
vimo~ afirmarido, vejamos tão - somente, nesta oportu
nida5fe, o aspecto económico mais superficial da ques· 
tão, ou _melhof diZendo, vejamos os preçOS que vêm sen
do cobrados aos cOnsumidores, dos doentes muitas vezes 
"fábricados" pela publicidade mais que criminosa de 
m()dicamentos, via mçios de comunicação de massa, que 
é imposta ao nosso povo pelos tais laboratórios. 

Tonliuldo Por base, exclusivamente, a relilção de me
dicamentos considerados básicos para a saúde do povo 
biasileiro, e não os rnaís de 30 mil variedades de rótulos 
colocados no mercado, teremos uma idéia dessa "gene-



Junho de 1983 

rosa" colaboração destes "empresários", entre aspas e 
com letras miúdas, empresâriciS da doença e da pobreza 
nacional. 

Compulsando o_ Brasíndice, a lista oficial de preços 
desses tais laboratórios, nós vamOs verificar nas suas pri:. 
meiras páginas, na edição de junho, qUe pUblicam o Ofi
cio CIP-SE/n"' 331/83, de 20 de 5 deJ9.83, conforme es
tampa o Brasíndice,já referido, e, nas suas primeiras pá
ginas, repito, verificamos que, ·-·muito" reSpeitosamente", 
mais uma vez é o CIP desrespeitado, visto que o limite de 
aumento nos preços concedidos conforme estampa o 
próprio Brasíndice não é, nein de longe observado. Aqui 
estão, Sr. Presidente. Tomando-se 258 itens apropriados, 
aquela relação a que me referi comparando-se os preços 
de maio de 1983, ou seja, maiõ j:li'óxini.o pãSsado_ e tendo
se em conta que o maior aumento autorizado foi de 20%, 
encontramos, nesses 258 índices, o que se segue, Sr. Pre
sidente. 

a)- 01 item cf aumento de 0,35% 
b)- 01 item c/ aumento_ de 4,05% 
c)-01 item de aume~to de 4,18% 
E, finalmente, num gesto dificil de entender: d)- 01 

item com redução de 7.23% 
Para compensarem-se desse gesto generoso, vamos ter 

o seguinte: 

a)- 49 itens com aumentos de até 20% 
b) - 30 itens com aumentos de até 35 a 50% 
c)-131 itens com aumentos- de até 50 a 90% 
d)- 30 itens com aumentos de até 90_a 150% 
e)- 11 itens com aumentos deaté 150 a 200% 
fl- 02 itens com aumentos de até 305_ a 325% 

Estes dois itens retratam com fidelidade o espírito em
presarial dessa gente: 

Sr. Presidente, eu trago aqui, num esforço dC vãrios 
dias, e vou poupar os Srs. Senadores da sua leitura, nesta 
oportunidade, os quadros comparativos, levantando es
ses dados e esses núrrieros, item por item, medicamento 
por medicamento, dosagens e embalagens, e peço a V. 
Ex• que considere- Parte integrante deste pronunciamen
to, para que possa ser analisado, particularmente pelos 
profissionais da medicina com assento nesta Casa e pos
sam eles posicionar~se diante desses crimes contra a saú
de de nossa gente. 

Mas Sr. Presidente, fiz uma síntese que se prestará me
lhor ao entendimento dos leigos, leigos como eu, mas tal
vez não tão familiarizados com o assunto, pelo espaç_o de 
tempo com que venho estudando esta matéria. Tenho 
aqui uma síntese que dã uma idéia melhor da forma 
como realmente essa gente vem agindo. 

Dizia eu que se nós tomássemos os preços; os mesmos 
itens, os preços dos mesmos medicamentos, conforme os 
quadros demonstrativos anexos, e comparando os 
preços dos mesmos em maiQ ___ d.t 1982 com os preços 
B.tuais1 um ano, portanto, vamos verificar a insã.ciedade 
dessa gente. Dos 258 medicamentos, temos: 

a}- O 1 item com aumento de 80% 
b)-01 item com aumento -de 96% 
c)- 12 itens com aumento de 100 a 150% 
d}- 25 itens éom aumento de 151 a 200% 
e)-144 itens com aumento de 201 a 250% 
fJ- 20 itens com aumento de 251 a 300% 
g)- 25 itens com aumento de 301 a 400% 
h)- 09 itens com aumento de 401 a 500% 
i) - 07 itens com aumento de 501 a 600% 
j) - 03 itens com aumerito de 601 a 700% 
k)- 02 itens com aumento de 701 a 900% 
l)- 02 itens com aumentO de 901 a 1.000% 
m)- 01 item (Wicilim) aumento de 1.251% 
n)- 01 item (lodo Tintura) 1.514% 

Como se vê, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, aumen
tos que vão até a 15 vezes maiS que o índice de inflação 
verificada no período. 

O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com muito pra-

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçãcrll) 

O Sr._Alm!r.Pinto- V. Ex• traz um assunto muito im
portante ao conhecimento desta Casa, que é justamente 
a alta dos preços dos medicamentos. Como mêdico, 
quando vou ao meu Estado, fico sempre trabalhando no 
Hospital-Maternidade, que tive o prazer de construir, 
ainda no tempo do nosso saudoso ex-interventor e ex
Serrador_ Menezes Pimemel, que cOrisegulu, na época do 

- - entãõ -ditador Getúlio Vargas, duzentos contos de réis 
para a construção da primeira maternidade do interior 
do Ceará. A maternidade foi construída e o construtor 
ainda saldou 18 5X1ntos de réis e construiu duas casas em 
Maranguape. Então, V. Ex• está vendo como eram as __ 
coisas do passado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - A linguagem dos 
cónlos de réis, ainda ... 

-~---=-0 Sr. Almir Pinto ---A m:;tternidade é hoje Hospital
Maternidade, credenciado pelo INAMPS e FUNRU
RAL, e eu atendo ex.atamente aquela fa"ixa pObre, e até 
mesmo aquela que tem INAMPS- o "instituto" como 
elas dizem. b paciente chega e diz: -"Eu sou -do 

__ I~AMPS, mas tem muita gente para sef atendida e eu 
queria que o senhor me atendesse".- Então, eu atendo 
e -dou a_r~eita, mas essas Pessoas do instituto dizem: 
.. Doutor, eu não teilho dinheiro para comprar o reriiédio 

- pofque está um p~eço enorme". Seri_a o caso de se per-" 
guntar se a Previdência Social não poderia - não digo
fo~~eCef o remédio cte·g-raÇa,·por"que só quando há o in~ 
ternameilio dÕ PaCiente é que -o medicamento corre pof 

-·- -conta do INANPS, do contrário tem-se Que comprâ-los 
nas farmácias, e o preço' é bem alto, como V. Ex• bem 

_disse, até com mil e quinhentos pof cento de aumento
fiergunto se o INAMPS não poderia adquirir essa medi

cação, atravês da CEME, e vendê-la com uma pequena 
margem de lucro aos seus previdencíários. Não adianta 
dar a receita, se não se-pode comprar o medicamento. 
Há até o caso do paciente que diz que, ao chegar em ca
sa, vai enrolar o papelzinho, colocar dentro d'água e fa
zer o chá da receita, para ver se cura. Fazer o chá dare
ceitar Na verdade, é unia pífhéría que ele faz para ameni
zar a impossibilidade que tem em comprar o medicamen
to. Quando se chega em qualquer farmácia, vê-se o ab
surdo de etiquetas; todo dia, toda semana, estão mudan
dO _os preÇo_s_ dos mediCamentos. Não há -quem suporte. 
Uma pessoa pode até ganhar bem, mas com o aumento 
dos medicamentos, ninguém pode mais adoecer, porque 
se- adoecer é difícil conseguir o remédio. Não sei como o 
governo- poderá conter esse aumento, esse exagero, esse 
excesso de preços dos medicamentos dentr_o do território 
nacionaC Sei que quase todos os laboratórios são de 
multinacionais, mãs o Governo precisa atentar para o 
CEME, e, se possível, fornecer mediCarri.ei'ltOs -a preços 
Itlais razoáveis para atender à população brasileira ne
cessitada de tratamento. 

<f SR. -BENEDITO FERREIRA- V-. Ex• coloca bem 
0:: Pr0&1effiã.. Corria médico que ainda aprendeu terapêu
tiCa, apY.inâeu farmacologia, V. Ex• vai realmente se sur
preender. Eu trago aqui mais alguns dados, no fecho des
se nosso Pronunciamento, que realmente vai machucã-lo 
profundamente. Amanhã, se me for permitido por V. 
Exfs _c-por Deus, trarei maii alguns dados que vêm em 
socorro-da sua tese, sobre a ampliação da capacidade de 
recursos, para mostrar que há fundadas razões para· que 
se desenvolva, a nível das carências do País, as atividades 
da_CEME. 

O Sr. Affonso Camargo- Permite-V. Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Vou concluir a 
r~posta ao Senador Almir Pinto, e com muito prazer 
ouvirei V. Ex~ 

-Sem pretender prov_ocar de V. Ex.' alguma manifes
tação, eu aludi que os Conselhos Regioti.ais de Medicina, 
_as associações médicas, embora gostandO de importar 
_m_Qd_~l_o_s, enlatados estrangeiros, o que, desgraçadamen

-te, é uma doença nacional, nem assim quiseram impoi:tar 
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o 11_1odelo d(l_ Sociedade Médica Francesa, quando os la
boratórios, no exerdcio mais que abusivo da liberdade 
ali lançavam três mil variedãdes farmacêuticas no merca
do. A Sociedade Médica Francesa protestou e exigiu do 
Poder Executivo e do Legislativo instrumentos legais ca
pazes de coibir aquela proliferação criminosa que aüngiã 
níveis absurdos. No Cmtã.nto, aqui no Brasil, dosagens 
criminosas que um organismo humano, como sabe V. 
Ex• como Velho- terapeUta, é incapaz de absorver, por 
exemplo, mil unidades de vitamina Bl2 num ciclo de 8 
dias, um _organismo adulto, V. Ex• ainda encontra ampo
las d(; 25 mil doses, de 25 mil unidadest No caso do ácido 
ascórbico, ou vitamina ''C", qual o organismo adulto ca
paz de assimilar mais de 150 mil microgramas, num ciclo 
de 8 dias? No entanto, é mllítõ comum, através da televi
são, num bombardeio diuturno, drágeas efervescentes de 
2- gramas. E os efeitos colaterais, Ex~? Quanto isso vai 
custar e significar em termos de desgaste para os rins des
se hipocondríaco, ou esse doente fabricado- fabricado 
entre aspas - por essa publicidade criminosa? 

O Sr. Almir Pinto - O Governo, através de seus ór
gãos técnicos, sabe que só produz efeito mil microgra
mas. Por que dão permissão. para fabricação de ampolas 
coni-25 rriif? 

O SR. BENEDITO FERREiRA - Eu dizia, no 
preâmbulo de meu discurso, antes de-entrar no fulcro de 
ilOsSos clamores, qúe afêffi de insaciáveis e inescrupulo
sos, totalmente despreocupados com as Conseqüências 
da suã~presenç3. no mirC"ãdo, prorrietendo saúde e ven
derido- doença, além dessa ganância ilimitada de lucro, 
há como que aquela certeza da impunidade. Eu citava 
aqui, rebuscando os anais da memória, a CPI - como 
eu disse, sepultada solenemente, porque não surtiu ne
nhum efeito- realizada pela Câmara dos Deputados, o 
trabalho desenvolvido por nós e diversos outros Srs. Se
nadores que aqui chegaram conosco. Anteriormente ao 
noSso trabalho, há, por exemplo, o trabalho do saudoso 
Senador Nogueira da Gama, que nesta Casa pontifiCou 
na sua luta contra esses absurdos, S. Ex• aqui e nós, mo
destamente, Já na Câmara dos Deputados. 

O certo é que alguns desses d_esmandos foram real
mente eliminados. Hoje, por exemplo, o Estado de S. 
Pliulo, na sua primeira página, chama a atenção para um 
crime de três trilhões de cruzeiros, que seja 15 vezes o 
orçamento do m_eu ~ta,dQ_, O número é tão astronômic"o
que esquecemos alguns zeros. Um contrabando que foi 
pego pela polícia de São Paulo, pelas autoridades fazen
dárías. Só no que foi apreendido chegou-se ã sonegação 
de três trilhões de cruzeiros_- é bom que se enfatize: tri
lhões. Nós, que ainda falamos a linguagem do conto de 
réis, precisamos realmente ter muito cuidado com esse 
desprezo, com esse desapreço à verdade, às nossas leis, 
que vem sendo praticado por esses nossos colaborado
res, por·esses-gener-o"sos-que"querem o nosso progresso e 
a nossa saúde, generosos colaboradores que detêm hoje 
mais de 85% do faturamento de medicamentos do Brasil. 
São os nossos generosos amjgos estrangeiros, que usam e 
abusam da nossa hospitalidade, usam e abusam do nosso 
prõprio-desapreço às leis, porque, se respeitãssemos a 
nossa legislação, por certo os estrangeiros aqui chegantes 
também as respeitariam. 

Sendo V. Ex.• u-m velho profissional, daqueles que real
mente fOram discípulos, porque teve mestres nas escolas, 
que V. Ex•. nobre Senador Almir Pinto, estã preocupado 
com o problema. 

Aqui vemos- o famoso sUlfato ferroso. Neste País em 
que hâ dificuldade para se fazer cerâmica, para se cozi
nhar a argila e o caulim, devido ao excesso de ferro no 
n-õsso s01o, no entanto, o sulfato ferroso estã comtem
plado com esses números astronômicos que eu citava 
ainda há pouco, com aumentos estratosférkos, -como se 
fosse urna matéria-prima realmente captada por algum 
satélite em outro planeta. b o famoso placebo, que seus 
mestres, na Escola Médica, devem ter-lhe ensinado, o 
placebo recomendado para os pobres, o placebo para o 
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rico. o "placebo parã- o" pobre deve ser sulfato rerroso, 
porque todos brasileiros dele são carentes. 

Apesar de advertido pela Mesa, Sr. Presidente, tenho 
de ouvir o nobre Senador Affonso Cli.rllargo, qUejã me 
havia solicitado o aparte. Em seguida, concluirei. 

O Sr. Afronso ('amargo -Nobre- Senador Benedito 
Ferreira, cumprimento V. Ex' por trazer assunto tão im
portante ao debate da Casa.- -Realmente estava -
confesso-lhe- um pouco frustrado, porque pareceu~me 
que o Plenário estaria desatento ao seu pronunciamento. 
Realmente a Casa percebeu ·a importânCia áo assunto, 
porquanto V. Ex~ está preocupa-do com o cQnsum~dor, e 
o consumidor ê o objeto final de toda a economia. Igual
mente o anúncio que V. Exf faz de que vai continüar de
batendo o problema também me alegra, para que o seu 
discurso, não seja-apenas mais um-prOilUnciamento inse
rido nos Anais, sem-que ã-Jgo àe concreto se possa fazer 
acerca desse problema, realmente um problema trágico. 
Dês:;a mistura do interesse de lucros das -grandes empre
sas com mais a eventual irresponsabilidade de órgãos 
públicos e, ainda mais, a propaganda desenfreada que se 
faz dos medicamentos, cria-se um contexto absoluta
mente inconveniente para o consumidor de medicamen~ 
tos, que, infelizmente, o brasileiro como qualquer outro 
povo, tem que consumi-los. P<!_rabenizo V. Ex', porque 
este assunto é de alta importância, e tem que ser apro
fundado por esta Casa, inclusive para resultar em algu~ 
mas propostas de projeto de leí Que vise a defesa do .con-_ 
sumidor. 

DIÁÍÜÓ-DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador 
Affonso Camargo, alegra-me muito esta ffianifistação 

_ vindo de V. ~x•, pai!> sei que é, em úl~ima análise, o en
--- tendimento cte todos os homens responsáveis que ex_er

cem a vida pública neste País. 
Ta-ntos e Utmanhos são os problemas a exigir a 

atenção dos homens públicoS deste País que alguns de 
nós hão de cuidar de detenninada área -e aprofundar-se 
mais no setOr. Daí a ibordagem que faço, com um pouco 
de ousadia, -mas, âe Certa forina, com alguma desenvol~ 
tura, poiiiue é assuilto- que já veriho cuidando piatlca
mente desde minha mocidade. Alegra-me que V. Ex', 
nobre Senador Affonso Camargo, assim entenda e o en
care-sób este prisma, porque realmente vamos precisar 
do concurso de todos, num somatório de esforços maior 
do que aqu_ele que até aqui se tem cometido em favor 
desta causa, a fim de atingir~mos rapidamente uma so~ 
lução_ consentânea com a capacidade real de pagar de 
nossa gente. 

Sr, Presidente, a par de meus agradecimentos aos ge
nerosos apartes, concluo, esta etapa. Antes, no entanto, 
gostaria de chamar a atenção dos Srs. Senadores para o 
que há de mais doloroso niSto tudo. 

Salvo melhor juízo, Sr. Presidente, o critério até aqui 
adotado para estabelecer os preços de medicamentos no 
Brasil, pelo que tudo indica, pelos eStudos que venho 
empreendendo nestes anos todos, creio, que o critério de 
-preços seja em nível de-urgência ·co·m que se busca o me
dicamento na farmácia. Tanto é que a penicilina - eu 
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chamava a atenção para este item- a penicilina O. Pro
caina Potássica - com o nome de fantasia de Wicilin e 
outros similares--:- subiu, em 12 meses, 1.251%; a tintura 
de iodo, tão necessária e tão comum em todos os lares, 
dos mais humildes aos mais abastados, subiu 1.514%, o 
reidratante oral, em embalagem grande, mais difícil de 
ser comprado pelos mesmos abastados, este subiu só 
459%- no entanto, aquele que é emb~lado em envelopi
nhos de 27.5 g, que normalmente está mais ao alcance 
dos menos aquinhoados, dos menos abastados, este ge
nerosamente os laboratórios, para colaborar com os 
pobr!!S, que normalmente têm mais crianças desidrata
das em casa, aument<~ram somente em 960%: a vitamina 
B-12, 1.019%; o sulfato ferroso, o placebo, que seria 
aquela espécie de medicamento aplicadO na chamada 
psicoterapia, que acaba sendo o placebo do pobre, subiu 
a bagatela de 512%; o Merthiolate, 718%; ·a colírio
feniledrina, 432%; o dipirona, mais conhecido por todos 
nós como n·õvalgina, 422%; solução fisiológica nasal, 
507%; cõdeína-gotas - sabem todos que é usada pani a 
tosse -, 459%. 

Como eu disse. Sr. Presidente, são aumentos publica
dos no Brasindice, entre 1982 e 1983. 

Assim prosseguem os níveis de aumentos que caracte
rizam um critério, eu diri:ã, Sr. Presidente, o critério do 
"marreteiro", do "ca!"Tlelô-opor~uno-_descuidista'', tam
bém colihecidos como Laboratórios Farma~éuticos esta
belecidos no Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFEREQSfl. B-ENEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO 

VA!Ul\ÇOC:,· PE I'IU::-ços DOS M~:rHCAf.HMJ'O.S CClNS.IDL:HADOS ESSI:NCll1IS 

Pre~os 1 ~roçou Vo:.riação Preços DE:;om~Aç:i.o oo PRODUTO ESPECIFICAçAo 'I 1 

GRUPO +---=FO:-RM!\=--r-c:
11

N::-Ic:D-.-I BrasJ.ndice I Bras!ndice t 
1 :urusindicc 

TERAPE:UTIÇ_Q_S/SIMILARES FarroaCeutica onteúdo Maio/1982 Junho/1933 1982/19~3, ~~~~~ 

~- í l 
i\n.~!"<EL .• DIG. NETAD, ~-NU-~ ! I 

Profilaticos da cârie I i 
::..::.::.:==-=-=::.........+-----!-----1----~~.i-------· 

f
r omp. 2,21 mg pornp.2,21 1,98 7,26! :zc.: ! Fluoreto de Sódio 

mg I ! ---------+,------ ---------------. -~. ·r. 
(FLUOR.~tATRIUr.t) 

G ,:G 

SUB-TOTAL 

--------"(l:..:·c:.'c:.'':c':..:'c:.'_:_''t-' -------+-----<----- -·------·---·---·--· j -~··-· -· 

~- 1\NTIULCEROg:$ ' A~TIÂcioos 

Cirnetidina 
{TAGAHET) 

200 mg C. 200mg 49,08 157,32 j 220 _romp. 

--------+-.,-----+-----<---·- ·-·----·-------
Hidróxido de A1um!nio ~~ omP'~ 300 mg IC.300mg 2,49 I 7,32 ·. ~93 
{PEPS/1...\tAR) _ 

-ll-id-r-:õc-x-i-do_d_e_A_lu-m-:I-n-io--~f-u-s-p-.o-r_n_l __ -\1-rr_a_s_c_ox-.--1·--20~~·b~ .. ~.---588-:-~~-]·- 194 

C(-'-P~EP:..:S~~~~R~G~E=L~I _____ ·~--6:..:'~1-'-9~5%~~i_-~2~4~0m~l~.----
Hidroxido de Magnês!.o l:omp. 330 mg C.330mg 13,74 3-2,13 I :..3: 

c(.:L.:E.:IT:_:E:_.:D.:E-_:l.:!A::G:cNt.:S::I.:A::_l __ .,.;-------j-----1--·---------I--·-.. --
Hidróxiào de Magnésio 'fusp.oral B'l Frascox 34 , 98 23..8, 95 · ~s; 
{LEITE DE !>lAGNI!:SIA) 60ml 

SUB-TOTAL (CR$ 1..000,00) 1 

ANTIESPASHODICOS GASTRJN-1 
TF$TlNAIS E AillTIC~I! 

_co_s ___ - ____ ~; ----'------1·----·---~·-_1 __ , .. 

! . 

5,45 

1136,80 

·- __ 26_, 78 

177,00 

V.J.ri.::.çõ.o 

' :~~~~,!~~; 

!. 7185 

)5,13 

:·-: Jl 

2· . 89 

:..~. :7 

:~,i.IO 
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rE::o:u~,\Ç'.li.O DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS_/SIHILARES 

Atropina (sulfato} 

(ATROPINA) 

DIÁRIO DO~CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

VARIAÇOES E'lE PREÇOS DOS HRDICl\MEN'roS CONSIDERADOS E~SENCIAIS 

AS NECESSIDADES DA POrULAÇÃO BH.I\STLF.IAA 

ESPECIFICAÇ~O 
B~~=Í:ice Preços Variação Preços 

Braslndice ' Drasindice 
FORMA UNID, 

Maio/1982 Junho/1983 1982/1981 Maio 
Farmaceutica onteúdo 1983 

fol.Inj. O ,25mg ~omp. 1m1 5,49 14,81 169 
"oo __ 

Comp. lml 2"6,50 85,16 221 

Sexta~feira 24 2647 

Variação 

' t1:.1o 1983 
Junho 1533 

_l~â~~ .. 
Hioscirla (N-blltilbrometo)jol.Jinj. I (BUSCOPAN) 20mg/ml 63..J!.2__- __ J~Q.6_ .. , 

brometo l Prag. Hioscina (N-butil lOmg Drag. 
9,75 31,45 222 (BUSCOPAN) ! lOmg 

23 ,22..__ 
Homatrop!na ol.oral Frascox 

56,00 181,00 223 0,21 1-Sml 
ll (NOVATROPINA) 

SUB-TOTAL (Cl:-$ 1.000,00) 

AllTIEM!::TICOS E ANTINAUSEAN: 
TES - l ~ ~ 

Hetoclopramida ~mp. lOmg Comp. 
9, 75 31,45 222 

(PLASIL) 
lO.mg 

2:l....ll____ 

Metoclopramida Sol.oral. o, 4i !Frascox 62,00 199 ,o o 220 lOml 
(PLASIL) --r 147 .~1 

Metoclopramida Sol. Inj. Comp. 17,50 12,20 312 
(PLASIL) 5mg/ml x 2ml 

1 4l 52 

Metoclopramida fusp.Inj. Smg Sup. Inj. 
12,20 1 58,52 379 

I ,. " 
Smg 

(EUCIL) i 
SOB-TOTAL (Cr$ 1.000,00) i 

I 

i ~ 
~---~-

VAIÍIAÇ0ES DE PREÇOS -DOS MEDICAMENTOS C:ONSIDERADOS ES-SENCIAIS 

ÂS NECESSIDADES DA POPULAÇÂO DRl\SILEIRA 

DENO:-IINAÇAO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação Preços 
GRUPO Braslndice Braslndice Bras!ndice 

FORf.tA UNIO. • Maio 
TERAPEUTICOS/SIMILARES Farmaceutica onteúdo Maio/1982 Junho/1983 1982/198_3 1983_ 

~fg~it~ J~i~Õ~i~}lfossuc- Drag. x 60mg r.ag.x 
3,92 12,55 292 60mg 

(HUNECTOL) 9,2_9 __ . 
Glicerina (Glisterl Sol. 12. rascox 

(GLICERINA) SOOml 

-· Muciloide de Psylium PÕ rascox 160,02 1.588,95 892 (METAMUCIL) 120ml (1981) 
·~&...li.._._ 

Oleo Mineral Liquido rascox 
(Nujol) 

~ - - ! 
200m! 

I 

-15..,_ll_ 

_H,9B 

---. 

___:JS,lS_ 

" __ 34,98 

lJ ,89 

__ 100,08 

.. 

-·----··--·-

Variação 

' t-lJ.io/1983 
Junho/1983 

--~~!.9.~-

__ ,__§Ll!L_ 

-----
Oleo 1-lineral Associado Jtiquido rascox 88,00 284,00 22"2 (AGAROL) 200m! 

i 210,.4.0... _ _____ 34,94 .. 

sulfato de Mgnésio ~PÔ ::nvelope 13,74 
(LEITE DE MAGNE:SIA) l 30g 

SUB-TOTAL (Cr$ 1.000,00) I I 

I 

A~TIDIARRt:TI-COS- E ADSORVEN 
-

~ ----l 
I 

caulim-Pectina rousp~ oral rascox .... (KAOHAGMA} I 100ml 72,00 232,00 222 
I ' J.-_7~,~- ·-·--~5.~7 I' 

Difenoxilato fomp. 2,5 X çorD.p. 2,5 8,40 26,80! 220 I (LOMOTIL) 

i 0,025mg I x 0,025m~ •J 
I 19,?_0 __ ___l?Jli-- ' 
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DENOI>UNAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIHILARES 

Difenoxilato 

(LOMOTIL) 

Simeticona 
(LUFTAL) 

Sirneticona 
(LUFTAL) 

SUB-TOTAL (Cr$ 1.000,00) 

OIETtTICOS 

Prote!nas Concentradas 
(CASEC) 

SUB-TOTAL (Cr$ 1.000,00) 

ANTIOIABtTICOS 

Clorpropamida 
(DIABINE:SE) 

Gl-ibenclamida 
{LISACLUCON) 

Insulina NPH-40 
. (INSULINA NPH-40) 

OENOI>IINAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

Insulina NPH-80 
(INSULINA NPH-80) 

Insulina Regular 40 

(INSULINA U-40) 

IIi"sulina Regular. '80 

(INSULINA U-80) 

SOB-TOTAL (Cr$ 1.000 ;o o} 

!'NTILIPE:MICOS 

Clofibrato 
{ATRO!UO) 

SUB-TOTAL (Cr$ 1.000,00) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S<çào II) 

VARIAÇOES ·DE PREÇOS DOS MI::D!Cl\ME:NTOS CbNSIDERADOS ESSENCIAIS 

ÂS NECI:.:Sr>tnl\DF.S Dl\ POPUf,J\Ç'!i.O BRII.SIJ,f.IR!I. 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação Preços 
Bras!ndice Braslndice • Bras!ndice 

FORMA UNID, 
Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 M.:~.io 

Farmaceutica !conteúdo 1983 

Sol. oral Frascox x 89 ,o o 286,00 221 --20m! 

_il9 ºº Co~p. 40mg Jcomp. 2,45 25,50 940 
40rrlg 

18,9_0 __ 

Emulsã9Smg/ml Frascox 23,47 
lOml (1981) 510,00 2072 

378 ao 

Pó ata x 392,00 899,10 129 

9Sg 
7.2~~ 

! 
' I 
I ---
jComp. 250mg ornp. 6,12 19,61 22D 250mg 
I :!:.i~S_l ___ 
jComp. Smg fomp.Srng 7 ,os 22,70 221 

i - ],~,}.8 ___ 

sol. Inj. a X 

4001/ml 
10~1 946,00 l 130 

Variação 
\ 

Maio/1983 
Junho/1983 

_MLll_. _ 

__34,92 

_JjJ2 __ I 
I 

---~-1 

1- -~' I 
--------·· ! 

I 
: 

___ ]?·!~. 
I 

1:; 

-I ____litl.§_-

Junho de 1983 

JJ7 ,~o j 
i 

------- B.1.Q"~. _)2,§1_ . .l 

VARIAÇ0F.S DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDE:RAOOS ESSENCIAIS 

1\S NECF.SSlDI\m:s [)A l'OPU!J\Çl\0 tHl.ll!iH,l~InA 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação Preços 
Bras!ndice Bras!ndice • DrZ!.SÍndice 

FORMA UNID, Maio 

FarmaCeutica onteúdo Maio/1982 Junho/l':l83 1982/1983 1983 

I Sol. Inj. a :x lOml 631,00 1.753,00 177 
BOU!/ml 

1.5!iP~JLQ_ 

~SoL Inj. a x lOml 
327,00 907,00 177 4001-/ml 

BO!i.,Jlll _____ 
Sol. Inj. a X lOml 

603 ,ao· l. ot69 ,00 143 80Ui/ml 
1.304_.!1_ 

Variação 
\ 

Maio/1983 
Junho/1983 

__ ._J.L§6_ 

__ 12,67 --

_12,61 

! 
. --.----- --··-1 

' 
~Pérola 500mg érola 

11,50 36,83 220 
~i 

SOOmq 
! ·--~_7,27 -- 35,05 

I I 

VITA."liNAS E SUPL. MINERA_ I~! 

Soluçao Oral rasco ..--------- ·-----· -VI-SYNERAL) 202 ,o o 1.014,45 i 150ml _.fc3 a~!4-1JL___ ~9-i 
Vitamina A 1Dt'ag,SO.OOO ui rag. 

3,87 17,20 344 
(AROVIT) ; 50. O O Ou! 

41.~--· . __ 54,48 l 
Vitamina 86 (PiridÕxina) I 

pomp. I lComp. 50mg 5 ,ao 19,90 241 
(AOERHINA) 40mg 50mg I 

__2_.2 .. ~8-. 

Vitamina C (Âci~o AacÕrbi- ~Sol.Oral 5\ rascox 
107,00 1 3Jl3 ----12,50 .•.. i {CETIVA) l20mlLl30m 432,00 i- . .J.8.4..,1l0 ·-
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DENO~!INAÇ'ÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

VARI/I.Ç08S DE PREÇOS DOS MEDICAMEN'l'OS CONSIOP.Rl\DOS E_SSE:NCIAIS 

/i.S NE:CESSIDADE:S DA POJ?ULAÇÂO BMSI!,EIM 

ESPECIFICAÇÀO Preç-os 

+---:F::O::RMA:::---r-::0:-:N:::ID::-.-J Bras!ndice 

Var~ação Preços 
% Bras!ndice 

TERAPEUTICOS/SJ:MILARES FarmaCeutica Conteúdo Maio/82 

Preços 

Bras!ndice 
Junho/83 1962/1983 Maio/1983 

Amp. Srnl 
co) 31,76 103,95 227 42,86 

Sexta-feira 24 2~9 

Var~ação ) 
Maio/1983 1 

Junho/1983 

' 
14 2, 53 

Vitamina c (Acido Ascórbitol. rnj. S!JOtng 

~(V~IT~AM~I~N~A~C~)~-----~ ·---·~· ------------+-------~--------~--------~-------1·---·--·--------

lOrnl 

Vitamina A+D rol. Oral 

(ADEROGIL) i 
rasco x 

50,00 126 ,o o 152 111,60 

Vitaminas do Complexo B -·Sol·.- Oral Frasco x --I 
(COR?. VI'I'AMtNICO) ! 30rnl 130,00 661,20 267 551,00 J 20,10 I 

_V_it_a_m_, i_n_a_s_d_o __ CO_m_p_l_ex-o~B~+--::-----------+---::-----~--------~---------1----------j--------~~ -
(CO!'iPLEXO B) rrágeas Drâgeas 4,30 32,00 644 27,55 

3

1

5

6_,,

2

1-

3

'.

1

! 

Vitaminas e Sais Mioerais t:ãpslflàs cãpsu1a·s 6,73 21,53 218 15 , 92 
(HYAOEC) t 
-------~~t----t-----+---t---t----J------ ----· ' 
SOB-TOTAL {c~$ -1~000,00) ! 
:R:EP~.H=I=D=R~O=E=LE=T=R=O~-~=!~T~IC=A~-~0:~~·~·----~-------4ll~--~·~ ·~--------~---------~---------+----------- " 
Sais pata Reldrataçiio oral' ---. 
(REHIORAT) :PÓ lOg !Em 27,Sg 37,81 400,95 960 24:),00 63,65 ~ 
--------------------+----+-----+-----t----+-----+,-----! 
~~:~::~d:~p;~!::~~O) ·jol. Oral 

61 Fr~~~:l 113,00 361,00 219 267,29 35,05 I 
------------------------r'------------1-------+---------+---------t--------+---- ._ 
suB-TOTAL (Cr$ LODO, 00) 1 I I 

~~~RO~r'~i~~~~~~~~§f~"'~o~~~cx~R~.<~:~~~~~fS~~~~~RA~"~it· __ ~------------JI~------t-----------.. t'---------+--------~~--------~------------1 
Aminoácidos (SOl. c/20 
(SORAMIN) 

~o1 Xnj. l Frasco x l ! 
\ • ~- SOOml 3.125,00.i 7.466,00j 132 16.205,34 20,31 

-,--I 

VARIAÇ0ES DI~ PlmÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDEUADOS_ ESSENCIAIS 

fi.S NF.C!!:SSIOADES DA I?OPULAÇÂO BRASILEIRA 

DENO:-tiNAÇJi.O DO PRODUTO 

GRUPO 

ESPECIFICAÇJ\0 

FORMA 
TERAPEUTICOS/SIMILARES Farmaceutica 

C1or. eto de Potássio 11sol. Inj_. 10% 
ccwRETCf"nE --poTAssror----r 

cloreto de Sódio (Sol.Fis.!_

1

'so1. Inj. 0,9% 
o1.) 
(CLORETO DE S0DIO) 

UNID." 
.Conteúdo 

Amp' lOml 

rasco 
SOOml 

Cloreto de Sódio (Sol.Hi- Sol. Inj, 20\ Amp. lOml 

pert) 
(CLORETO sOoro S.OL.A 2J)U _ 

Fosfato Acido de Potássio I sol. Inj.l,1mm !AmP· lOml 
(SOL. FOSF .. POTJ...SSIO A) 

Glicose (Solução Isotônica) Sol. Inj. 5\ )Frasco x 
(GLICOSE SOLUÇ'ÂO) 500ml _ 

Glicose (Solução Hipeitôn.!_ Sol. Inj. 25% · [Am-P• lOml 

~~bRO GLIC. HIPERT .. ) 1 l 
Glicose (Solução Hipertôn,![Sol.- Inj. 50\ 
ca) · 
(SOL .. HIP~RT. GLICOSE) ; 

Glucomato d~ Cálcio 
{GLUC0!-1ATO _DE; CA!.CIO) 

Riger Lactato 

(SOL. RINGER C/LACT 

Í Sol. Inj. ).0% 

I 

1561. Inj. 

p. lOml 

lOml 

rasco 

SOOml 

Preços 

Bras!ndice 

Maio/82 

11,02 

98,00 

20,45 

108,04 

139 ,o o 

26,27 

31,52 

15,85 

75 ~48 

Preços 

Bras índice 

Junho/83 

63,31 

239,76 

3"3 ,53 

308,80 

215,25 

58,98 

66,18 

40,24 

273,86 I 

Variação Preços j Vari<:1ção l 
' Drasindice 1 Haio/! 983 

1982/1983 ~taio/1983 j Junho/19831 

474 
I I 

144 Tl99,80 
I 

20, ao l 
I 

163 

.___I 
t8s I 

109 

153 

262 

'_j 
19,98 

19,~~ -+ 
257,34 

179,38 
I 

20,0~~· 
-1 

_55,15 I 2o,oo I 
I 

29.78 35,12 

228,22 19,99 l 
I ' --------~-----,.__;_~~~~-+,----+-----1---· ---

S·u:.l:::f:::a_:t:::o_:_d:.e:.M_:a_:g:::n_é_s_io ______ -ls-o_l_._r_n_j_. _s_o_' _ _..f""~P--· _s_m_'_[ ·---' 0 .. ~3. 3_1
1 2SULFATO DE MAGNeSIO 50\ 114 ,ao 

1 
184 95,66 
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DENONINAÇ1i.O DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

SOB-TOTAL (cr$ 1.000,00} 

outros medicamentos com 

ação Tio Metabolismo 

Di sul firam 

DIÁRIO DO CONGRESSO N;ACIONAL(Seção II) 

VARili.ÇOES bE PREÇOS DOS MEDICJ\MEN1'0S CdNSIDEAADOS ESSENCIAIS 

1\S NECESSIDADES DA POPULJ\.ÇÂO BMSILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação Preços 

Bras!ndice 
FORMA UNID. 

Bras!ndice Bras!ndice • 
Farmaceutica onteúdo Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 

Maio/1983 

sonrng Comp.SOO 

Variação 

' Haio/1983 
Junho/1983 

I Comp. 

(ANTABUSE) 
mg. 4, 75 15,40 224 

~--::_ 
SUB-TOTAL (Cr$ 1.000,00) 

SANGUE E ORG~OS HEMATÕPÕ-

I 
TICOS 

ANTIAN!:HICQS --
--

Acido Folico omp. 5 mg P,mp. Smg. I 
(N.T.) 

Sulfato Ferroso -· fcomp, 4 Omg 

(SULFATO FERROSO) 

omp.40mg 
3,24 14,18 327 13,61 4,UI 

- ·-
Sulfato Ferroso sol.Otar 25mg Frasco x 10_8,00 512,00 374 
(FER-IN-SOL) 30 ml. 200,40 155,48 

--
Vitamina 812 (Hidroxicob!_ 

lam} 
(VITAMINA Bl2) 

r;::m:.::!ô,\ÇÂO 00 PRODUTO 

C:!lUPO 

~ ., . ··::UTICOS/SIMILARES 

SUB-TOTAL {Cr$ 1.000,00) 

ANTI- HEt·10RRÂG ICOS 

Protamina 

{SULF. PROTAMINA) 

SOB-TOTAL (Cr$ 1,000,00) 

DERIVADOS DO_ SANGlllLE 

SUBSTITUTIVOS DO PLASMA 

Sol.Inj.lOOmg Amp.lm~ 
3 ,8'6 43 ,2Q 1019 '31 ,a a 

I 

VARIAÇOLS Dr:: PRLÇOS DOS MCDlCA.l-·l~':N~'mr CONSWERADOS ESSENCIAIS 

~5 Nl:CESSII>J\DES DA POPULI\ÇJi.O nlll\SILEIIU\ 

ESPECIFICAÇÃO - Preços 
f---.,.---....,...----1 Dras!ndice 

Farm:~=ica Co~~!~do MÚo/19-82 

Sol. Inj. U Amp. 5 
ml. 75,00 

Preços 
Brasí.ndice 

Junho/1983 

240,00 

Variação ~;:~r~dice 

' 1982/1983 Maio/1983 

220 117,60 

I· 
i 

JS,SO 

Vari.;~ção 

Mai~/1983 
Junho/1983 

104,10 

Albumina Humana Sol. Inj. 20t rascosx 
7 

_
600

,
00 28 936 06 280 

I 

~.AL.:_l•_:_~_:_'~_~:_o~:.:.~::::::.:.::::_o--:---:--1-L-i_Ó_f_il_o __ ~-1ji;;;;;:c;;::::::~;;:;q:;. P<,·;f--'-· G_o_o_,_••+-25_:_._7_0_: ' __ • . __ 2_,_,_1 .:. _: _: :: :~;; Jl.! --::: :_ : -1 
~ALBmiiNA HU!-1ANA) 

1

_ • 

conce~~~d~~~~o~;~~ (~~~~g~~~~ -P~ó. Li_o_<_. __ _,l.:._~i:..•c:~.::~.::~.:.=5_0+_23_;_3_o_o,:._o_o+-_9_3_ .. 617 ,o o] 301 /ss. 788,40 ; 67 ,ao 

ANTICOAGULANTES 1 - ~ . 

Heparina SÓdica Sol.Inj. 5.COO !Fax Stnl nl --~· ' 1· 
-{BEPARINA) _ ·--- ----. ---·-- __ _QJ_ 372,001 1.192,00 220 881,78 i 35,18 

----~-------------~4-----------~----~~~----+---------f------~'--------' : 
Heparina sódica '(Suliscu sol.Inj.SC'flOUI Junp.0,25 fí3 ool 202,co 220 ! 149.47 ·--;-~-·!" 
tãnea) - ml ' , ii I , , i 5, 4j 
(LIQUEMINE) · ; l _____ L 

Junho de 1983 
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or:. :: :l~~AÇJ!.O DO PRODUTO 

GRUPO 

TE R.",Pt:ttT!COS.]SI:M IL_ARES 

Vlo.nll\ÇO!·:S IJE PHI~ÇüS DOS Mf:DIC!\MI::NTUS CONSIDC!l.AOOS ESSENCIAIS 

f..S NE::CESSIDADES DA POPULl\.ÇÂO BRJ\SILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO 
~~;~I~dice var~.,ção ~~:ii~dic·e 
Junho/83 1982{'1983 t-laio/1983 FORMA UNID. 

Farmaceutica Conteúdo 

\':arfarina SonHca ICOmp. Srng. f:omp.Smg 
4,00 12 ,ao 220 9,50 

variação 

' M.J.io/1933 
Junho/1983 

34.. 73 

~(~·~~R:E:V~A=N=)--~--------~-------------+-------+---------+----------t--------1----------
SUB-TOTl,L (Cr$ l.000~-00)! 
~~~-~~-+--~--+----t----t-------+-----1-----· --------. -
Ar>AREr.no CARDIOVA_SCULAR 1 

----1----1------------- ·-- -· ·--

=G=L=IC=O=C:!:D:I:O:S:C:A:R:?:I:O:AT=IV==O=S~--------------+----~-+-------+-----~----+----- ----- --
_, SoLinj.0,4mg jrunp. 2ml. oeslamÓsido 

(CEDILANIDE) 

Digitoxina 
(D!GITOXINA) 

!Comp.Sulc.ortlq t:omp.O,l 
mg 

20,22 

2,33 

ss ,o o 221 47.93 35,61 

7,50 221 5,66 32~50 

I 
Digoxina lcomp.Sulc.0,25 Fomp.0,25 

3
,
08 

~- 7_3_1_ ..,.._ 62,7;·-

.:_(D:I~GO:..:..__X:_:I.:_N:_:A.:_I ~--:----:---~--;-:-·--,;,-~~-~_-_"_:-:::m:'-9:'-!:[:--_ --'----'m-'gt-----i---'-
1

_•_

90 

-·~~- ' ----~ -----__ --~~ 
SOB-TOTAL (Cr$ 1.000,00) __ 

:N:lT=I=A=R:R:!:T:M:ICO::S~:-.:_· __ ~~~~-:~~:..:___-h----~:t- ------+----------~-------f---·-----1------------
Am,:i~o:d:a:r~in:a~-------------:-+~C-o--:m-p_. __ 2-aO~m-g~·~Ccoo_m_P--:•-:-;--:~-~t----J-<_,_'_o-r----l-O_._,J_D-t---22_u _____ - ~~--80_,90 ·--~ATLANSILJ 1 

Lidocaina (intravenosa} 
1

1' Sol. I~j ~lO O m9.~P· 5" ml. 

_(x_Y_L_o_c_'_'_N•~I~~--------L----------~[---
2

---:m--:l--:.t---------[----2-36--,7-2-t--------j-__:}~ 

35 ,lO 

325,08 

.:_~~~~=g~~:':~~~:~:~f.:_• __________ -ljc_o_m~p-. __ 
3
_
0
_
0

•_
9 
____ f~'om_p_. __ ;:'-~-~-L---~8~5~0-L~--~''~'~5~--2222'~--~~-- 20 • 2 ~--

o::::~~mt.:AÇÃO 00 PRODUTO 

GRUPO 

rrr.:.;rctTICOS/$lMILARES 

Quinidina 
(QUINE:CARDINE) 

Verapamil 
(DILACORON) 

verapamil 

VARIAÇOES- DE PrU:Ç'OS OOS NEDICAHI::N'l'OS CONSlDERl\DOS ESSENCIAIS 

~S NF.CESS!rlll.m:S DA POPULAÇJi.O DRASILEIRA 

·-
j ESPECIFICAÇÃO . 

Preyos I Preços Variação I Preços 

Bras!ndice Bras!ndice 

198~/198"3, 
Brasindice I FORHA UNID. 

. Farmac::eutica , Conteúdo Maio/82 Junho/83 Maio/1983 

IComp. 200mg. ::Omp. 200 33,45 170,30 220 79,59 
mg. 

!orag. 40 mg. 40 
------

rag. 
mg. 11,60 37,25 221 27,52 

' 
80 mg. ra.g. BD 

mg. 19,70 63,05 220 46,66 

35,06 

.... 

Variaçã.p 
\ 

Maio/1983 
Junho/1983 

35, l5 

35,11 

35,12 

i 
I 
I IDrag. 

I (DILACORON) 
_j 

I 
Verapamil jsoLinj. S"mg'. funP· 2ml. 

21,80 69,80 220 
(DILA..C_ORON) I 51,68 35,06 

SOB-TOTAL (1.000,00) 
! !--------1----E VASco; LA l ·- --

ANTIAr:GnWSOS 

TADO~ES I 

i ,. ,. I .; .. ~ i ' 
Cinarizina icomp. Sulc. 25 fomp. zs 
(STUGERON) ' 

mg.i mg. 11,95 39,00 226 
I 

Dipiramido1 jGrag. 75mg. rag ;7Smg 
18,20 58,32 I 43, lO I 

(PERSANTIN~ 
0,075mg. 220 35,12 

r ' 
ícomp. 

11,01 1 

- : 
Papaverina 100 rng. ~omp.100 
(PAPAVERINA) ! 

mg. 4, 70 18,76 299 70,39 ' 
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VARIAÇN;S m: I"IH:ÇOS DOS MEDIC,\f·1J.:.:N'I'OS CmiSTDERhDOS t::SSC~:CIJ,IS 

fl!l NCCC:SSTDfiDES DA POPULJ\ÇJ\0 DRl\.SILEIIU\ 

DENo.'HNAÇÂO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO Preços 1 Preços Variação Preços 
GRUPO -1----,.,.,----r----1 Bras{ndice ! Bras!nd.ice % Bras!ndice 

FORMA UNID. Maio/1982 i Junho/1983 1982/1983 Haio/198_3 
TERAPE.UTICOSfSIMILARES Farmaceutica onteÚdo 

Papaverina 

1

, SoL Inj .lOOmg. Amp. 2ml. 

(PAPAVERINA) 13,91 44,57 220 32,98 

variaç5o I 
Hü.:!.~/1933 
Junho/1983~ 

35, ~41 
-------~-i-----i---+---1----l----- ---- .. 

SUB-TO_TAL (cr$ LOOO~OO) 

"TERAPIA VARICOSA ···------ -1---l· ----r 
Oleo de !>!onoctanolamin;:l __ ! Sol. 

álcool benzllico "! 
(ETUANOLIM) ! 

VASOCONSTRITORES E HIPER-! 

TENSORES Sua-TOTAL ~ 

Inj. 

Dopamina 1 Sol. Inj. SOmg. 

(REVISAN) ! 
Epinefrina 

(ADRENALINA) 

Ergotamida 

(N.T.) 

~Sol.Inj. lmg 

1 
Comp. lmg. 

·i 

Amp. 2ml. 

]Amp.lOml. 

' 
jAmp.1m1 

! 
Comp.lmg. 

14,671 47,33 35,08 

61,70 175. ,1 lSSi 146,61[ 

8,00 
_2_5_, ,-,-t----22~ ~ ~;.1 

! ' 

i i 
I ! 

Metaraminol [So1~Inj.l0mg. Amp.lml. 23 , 80 76 , 30 

_IA_RAM __ r_NO_L_l ______ -j!-----~-j----·~---·--·- !-------t-------1-----

-; 

' 220i 56,48 I 
i 

SOB-TOTAL (Cr$ i.0_0_9:_,00J ! 
I 
i 

' 

34 r 92 ; 

,.,,. 1 

I 

--~12! 

~ 

35,09 

' -

AGENTES BETA.BLOQUEJo,.DORES -i I L __ 

OE:<O:·IINAÇÂO 00 PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

AGENTES BJ;;.T~_toQVEADO~S 

Propranol.ol _ 

{INDERAL) 

Propalano1 

(INDERAL) 

Propa1anol 

(I~.T:1 

SOB-TOTAl. Ci$ ·t.ooo,oo} 

A~TI-HIP_:ç:RrENS!V<?S 

Diazôxido 

{PRESSUREM) 

Metildopa (Levo Alfa) 

(ALOOHET) 

Reserpina 

{SERPASOL) 

SOB-TOTAL (Cr$ 1.000,00) 

OIURt'riCOS 

-
Espironoladona 

{ALOACTONE} 

VARI/\ÇCES .t)r, PRr:~·os DOS MEDICMl!::N'I'OS COW;IDERADOS f:SSENCIA!S 

!o.S t!8Cl;SS lD.l'~DES DA POPULJ\Çt\0 BMSILEIM 

ESPECIFI-CAÇÃO Preços· Preços Varic'lção Preços 
Bras!ndicc Dras!ndice ' Bruslndicc 

FORMA UNID, Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 t-laio/1983 

Farmaceutlca Conteúdo 

' 

~Co~p. 10m9 Comp.lOmg 3,12 13,48 332 9198 

)comp. 40mg comp.40mg 6,55 17,35 164 12,83 
I 

;sol.rrtj.lmg .f!.mp.lml 

I 

-1-

' 
rsoi:rnj.300mg IAmp.20mL 2. 298 ,o o 7.369,00 220 5.453,21 

! ! 

~c.:;mp. s~lc. Soo \comp. Sul c zs ,ao ao ,20 '" 54.,36 
1 mg' 1 500mg 
• I 

:comp.025mg 

! 
Ícomp.0,25 
j mg 

2,69 14,30 431 6,39 

-· 
! 
i 
i Comp. 25mg jcomp. 25 

mg. 
28,68 57 ;45 100 45,77 

! I 
' 

Vari.lç-.lo 

' ~laio/1983 
Junho/19a3 

35,07 

35,:22 

35,00 

JSI 00 

123,78 

25,51 

Junho de 1983 
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VARI1\Ç0f:S DE: PHF.ÇOS DOS MCDICM!ENTOS ·coNS-lDEMóOS E~SE:NCIAÍS 

J\S NCCESSIDI\DES DA JlOPULfo.ÇÂO BRASILEIRA 

DENOMINAÇÂO DO PRODUTO ESPECIFICAÇí\0 Preços Preços Variação reços 
Bras!ndi.ce Brasindice • jBrasindice 

GRUPO 
FORMA UNID, Maio/1982 Junho/1983 1982/1963 ·laio/1983 

TERAPEUTICOS/SIHILARES FarmaCeutica onteúdo 

I 
lOOrnq) 6mp.l00 Espironolactona lcomp. 106,75 191,87 80 170,39 

(ALDACTONE-A) mq 

FUrosemida !Comp.40mg comp.40 
8,66 33,85 290 20,56 

(LAS IX) I rng 

Furosemida JSOLinj.20ml]. Amp. 2ml 

(LAS IX} 
14,18 48,80 244 33,66 

Hidroclorotiazida ICornp. SOmg Comp.SO 
3,57 11,46 221 8 ,JS 

(DRENOL) 
rng 

Manitol I Frasco ~~ol.Inj .20% 
250ml 

259,00 581,80 124 484,80 

SUB-TOTAL (Cr$ LOOO,OO) , 

DER.'~TLOGICOS, OTOLOGICOS 

E OFTÂLMICOS i 
PROTETORES DA PELE E MU- 1 

COSA ! 
Benjoim Coloidal ~Tintura !Oi rasco 60 

(F.B.) (Simpl.ou comp) rn1 

Calarnina. ILação 8\ rasco 

(CALAOR'iL) 
BOml 

VARIAÇOES· DE PREÇOS DOS MEDICJ\.MENTOS CONSIIJEítADOS ESSENCIAIS 

-'S NP.CE:SS!DI\.DES DA POPUJ.J\ÇÂO DMSILEIM 

~ ~ -
DENONINAÇAO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variaç-ão reç-os 

GRUPO nras!ndice Bras!ndice \ ras!ndice 
FOR. "iA UNID. Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 laio/1983 TERAPEUTICOS/SIMILARES Farmaceutica Conteúdo 

Oxido de Zinco Pomada isnaga 117,00 571,00 222 422,69 
(HIPOGLOSl 45g. 

OXi_do de Zinco 
~ - Pasta 25\ ate ou_ 

(PASTA DE LASSAR) ata lOOg 

vaselina (Geléia de Petr§. Geléia Bisnaga 

1eo} 25g 36,00 116.,00 222 102,00 

{VASELINA) 

REHOÇÃO PARCIAL DA PELE, 

Z.tuCOSAS OU IMPUREZAS I 
Pedofilina i SolllÇâo alcOó- Frasco 

! lica 25\ ! 20m!. 

TERAPEUTICA INESPEClFICA I 
~ ! 
oexarnetasona (creme) jcreme u Bisnaga ~··246 ,o o 790 ,o o 221 584 ,ao 
(DECADRON) I 

lOq. 

TERAPt:UTICA E:SPEC!FICA DE 

DE AFECçQES DERMATOL6GL- ! 
fM I 

Sçxta-feira 24 2653 

Variação 
\ 

Haio/l9B3 
Junho/1983 

12,60 

64.,64 

44,97 

37,24 

20,00 

Variação 

' Maio/1983 
Junho/1983 

35,08 

13 r 72 

JS, 27 



2654 Sexta-feira 24 

rtNO!ÜNA.ÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMU.A~S 
-· 

Agua Oxigenada 

(ÂGUA OXIGENADA} 

Benzoato· de Benzil!l 

(ACARSAN) 

GRISEVULVINA 

(Grifulvim) 

IODO 

(Tintura de rodo} 

NEOM.ICINA+BACITRACINA 

(Nebacetin} 

NITROFURAZONA 

(FuraclnJ 

NITROFURAZONA 

(Furacin) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

VhRI1\Ç0CS DE I'R!!ÇOS DOS MEOICMIENTOS CONSIDf;Rl\DOS ESSJ:NCIAIS 

1\.S NECESSIDADES_ DA POPUL!I.ÇÂO _BRASILEIRA 

ESPECIFI.CAÇÀO Preços Preços Variação Preços 
BrasincUce Bra.s!ndice ' nras!ndice 

FORMJ\ UNID, Mãio/1982 Junho/1983 1982/1983 Maio/1983 
Farmacieutica onteúdo 

~olução de 10 Frasco 39 ,o o 6-28,00 510 sta, ~o 
rrolumes soam 

-~uls~p 250 Frasco 
220 lOOrnl 109 ,o o 349,00 258.41 

BOcc 

Pomada 3\ Bisnaga 
-99, ao 263.45 186 2'36,21 

~.sg. 

Tintura s• Frasco 
109100 1.760,00 Ul4 891,60 

SOOrol 

Pomada Bisnaga 
84,00 221,00 163 198 ,o o 

I 
lOg 

! S~lução. Tipi;;·a Frasco 
447,00 lJ43J~QQ· 22'0 1.060,27 

• 0,2% 500m1 

! ·-?~mada O ,·:i, Pote 615,00 1.976,00 221 1.462,54 

: 
SOOmg 

-·· 
leompr i mi-do Frasco PERl'tANGÀNTÚ DE POTÃssro 

(Permanganato de Fotássi4 
lOOmg 50 

TIOHERSAL . {Tlntu~a 1:1000 , Frasco 98,52 80G,40 718 672,00 
500 ml ~ 

{foterthiolate} 

TIABENDAZOL 
(Thiabenti.) 

or:.;mtiNAÇÂO 00 PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

VIOLETA DE GENCIANA 

(Violeta Gen(:iana) 

SUB-TOTAL Cr' 1.000,00} 

(A - B - C - C) 

OFTÂLHOLÓGICOS. TÕPICOS 

ARGIROL 

(Argirol collrio) 

CLORANFENICOL 

(Collrio de cloranfenico 

CLORANFENICOl 

(Quemicetina) 

DEXAMETASONA 

(Decadron co11rio) 

FENILEFRINA (midr iá tico) 

(Dilafrim) 

FENILEFRINA 

(Collrio Feniledrina} 

I 

iPomada 5% ~I Bisnaga 154 ,o o 861,00 459 415,80 
145g. 

I 

VARIAÇOES DE pru::ços DOS MEO!CAM8NTOS cbN'slDERADOS ESSENCIAÍS 

Â.S NECESSIDhDES O~ POPULAÇ/\0 E3MSILEIR1\ 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação Preços 
Braslnd.ice Bras índice •· Brasíndice 

FORMJ\ UNID~ Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 
FarmaCeutica onteúdo 

Maio/1983 

Solução li Frasco 
20ml 39,20 11 ,ao 96 60,38 

/Solução oftâlm.! Frasco 
5m1 46,00 150,00 226 111,00 

C<l 5\ 

Solução oftãlm1 Frasco r· o,,. - 5m1 118,00 407, o a 244 279,72 

Pomada oft.H Bisnaga 

I 3, Sq 

:solução oft. Frasco 
I o,,. 5rn1 162,00 520,00 220 364,50 

·!Solução oft.lO% Frasco 
5m1 11,5,00 372,00 223 275,~8 

i 
Ts~iuç~~ ~t. Frasco 

!o,12s%: Is m1 
96 ,ao 511,00 432 376,29 

I 

I I 

Junho de 1983 

Var1aç5.o 
\ 

Maio/1983 
Junho/1 sa-3 

21 • ., I 
35.05 

20,00 

97,39 ! 

11,61 

35,15 r 
35 ,lO 

20, ao \ 
I 

107. 071 

Var;açào ! 
~t.J.io/1983 I 
Junho/1963 

27,52 

35. 13 

45,50 

35.24 

35,15 

35,03 



Junho de J 983 

DENOMINAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

POLIMIXINA B + LIDOCAÍNA 

(Lidosporim) 

SUB-TOTAL (1. 000' 00) 

APARELHO GENITOURINÂRIO 

E HOJU.IONIOS SEXUAIS 

ANTIFECCIOSOS GINECOLÕG,! 

COS TÔPICOS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

VAlU!IÇOE:S IJE l'REÇ'O!i DOS MED!CAMt::NTOS CONSIDf:RJ\DOS ESSENCIAIS 

f..S NECESSIDADES DA POPULAÇJi.O BM.SILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação Preços 
Brasindice Brasindice ' Draslndice 

FORMA UNID. 
FarmaCeutica onteúdo 

Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 Haio/1983 

Solução Frasco, 204,00 653,0-0 220 483 ~07 
ato lógica C.G 5 ml 

I 

NISTATiNÃ- - - - i Creme Vaq. 

{Nicostantin creme vag.} / 25000UI/g 

Bísnaga 194,00 618,00 218 457 ,-n 
6Qg_HI]'li 

METRONIDAZOL ! Ovulos ex. 10 + 228 ,o o 733,00 221 %4,80 
(Flagy1) Vaqinais Ap1ic, 

HOR.'10NIOS SEXUAIS 

ESTROGtNIOS CONJUGADOS Drágea Envelore 7,35 23,60 221 17,45 
{Prernarin) o 625 mg 10 -- ------ ·- --·-
ESTROGENIOS CONJUGADOS \ Creme Bisnaga 510 ,o o 1.634,00 220 1.209,46 

{Premarin) i Vagina~ 25 __g_ -1-----
ÊTINILESTRADIOL 1 Comprimido Envelope 2,96 9,55 22J 7, 06 

.Q OS rnq 10 

Sexta-feira 24 2655 

Variação 
1 

Haio/1983 
Junho/1983 

35,17 

35,13 

29,78 

35,2-1 

35, lO 

35,26 

(Lynora1) ---- --1---~ 
HIDRIXIPROGESTERONA CA-

PROA TO (Pv~molut-D~~) 

t-lEDROXIPROGESTERÓNA 

(Acetato)- (Farlutal-AD) 

OE:~OMINAÇA.O DO PRODUTO 

GRUPO 

TERii.PEUTICOS/SIMILARES 

MEDROXIPRQGESTERONA 

(Acetato) (Farlutal) 

MEDRO X IP ROGESTERONA 

(Acetato) (Farlut_al) 

OX IMETOLONA 

(Hemoqenin) 

. sol. Inj • Ampola l].,,2"0 

! 250 rnqJ ml 1 ml 

1 Sol. tnj, Arnpo·ra 

! SOO mg 2,5 rnl 

VARIAÇOES DE PREt;O.S DOS ME:DICAMENTOS COt'\SIDEMDOS ESSENCIAIS 

ÂS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇÀO Preços Preços ariação_ ?reços 

Braslndice 
FORMA UNID. 

Braslndice • Bras!ndice 

Farmaceutica onteúdo Maio/1982 Junho/1"983 _ 982/1983 f·taio/1983 

Comprimido Comp.Smg 10,15 32-;60 221 27,15 
5 mo ·- ------- t--· -· ~-----

J cbmpr imido Comp. 

100 rng 100 ""'- -·-· 
Comprimido Comp. 74,68 266,00 256 177,19 
50 rng SÓ mg -- ------ ·----- --- .. 

TESTOSTERONA (Hexa-Hid:~ Sol. Inj. 100 Ampola 48,28 379,10 658 114,57 
benz) (Durateston) [-"'9_ • 1 ml , _ 
SUB-T'JT.l>J. {1.000 00) _l 
OCIT6CICOS E DEPRESSO- I 
RES UTERINOS 

-· 
METILERGOMETRINA Sol. Inj. Ampola 9,~2 31,60 235 23,09 

(t-lethergin) o 2 mq1 ml 1 m1 --- --1----- --
Ocitocina Sol. Inj. 5u1/ Ampola 30_..44 190,66 526 141,09 
(SYNTOCINON) •ml - l1 ml 

- ·- ---
SUB-TOTAL {1.000 00) I 

QUU1IOTERÂPICOS URINA-
i RIOS 

Acido Nalidixico i comprimido . Cornp. 18,14 58,25 221 43,13 

(WINTOMYLON} i5Qõ" m2 --
1soo m2 ---- ·- ·--t- --r---·--

Acido NaÍidixico' sui-P~n~ão Ora1. Frasco ~01,0"0 643,00 219 475,97 

(WINTOLYNO~) s• . ·-- 60 m1 ---- .. ~ . ~ --- -- -- --- -----
Fenazopiridina I Drãgea 100 mg [orãg_ea 

~.o o 12, 8.0 220 9,48 
(PYRIDIUM) i 1100_ rng_ ·-·- --

Variação 

• Maio/1983 
Junho/191!.3 

20,00 

5o, 12 

--
230~80 

36,65 

-- -
3_5,13 

35,05 

35,09 

1--· --

35.02 

-----
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t'E!-iO}tlNAÇft.O DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

DlÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

VAR!AÇ0ES DE PREÇOS DOS MEDICAMEN'l'OS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

"-S NECESSlDADES DA POPUIJ\ÇÂO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação Preços 

+---FO::-RMA---,--
0

N"I-
0
-.-I Br~síndice Brasínd!ce 

FarmaCeutica onteúdo Maio/82 Junho/83 

\ Bras!ndice 

1982/19Sf Maio/1983 

Variação 

' l"'aio/1983 
Junho/1983 

Metenamina 

MANDELAHINE:) 

Drãgea SOO mg prágea 

SOO mq 

5,00 16,06 221 !1,90 34,95 

--------··-~·1-------------
f.!etenamina Suspensão ·orlll. Frasco 

(HANDELAMI~E) 5% 100 ml 

Nitrofurantoina I Comp. ~suí.c. Ca~:':!.$lc 5~00 48,12 220 35 ~63 35,05 

_\(!;FU!!JRAD!l_ ~A!!NT!::l!_!N!!!Aol_l _____ +-:l~O.!!O-!m:'::q:;:::;::::::-;-r,l;.O~O=ma:--t·----- ---------
Nitrofurantoin_o J Suspe~s~o-·oral Frasco 

I i O 5. 60 ml -+-----+----j-----t-----_\(fFU!!]RA~D!!!A~NT!::I!_lN!!!A~~--~~-+~~-------~~~-l~-----
SDB-_'l'Q1'AL (Cr$ 1.000 00)" 

DIÂLISE 

so1.p/Oiállse Peritonial_ 

(Perita Fundim) 

sol. p/ Hemodiálise 

(S/POT~SS10) 

sol. p/ Hemodiálise 

(S/GLICOSE:) 
SUS-'rO'rAL {Cri:. "i. 000 00) 

-~ Sol. I.nj. 
372m0s m 1 

·1 Sol. Inj. 
I 

: Solo Irij ~ 

H0It.'10NIOS,. EXCETO SEXUAIS :_i· 

E METABOLISMO 

TIROIDIANOs E ANTITIROI_ ' 
DI ANOS-

Lugol (Sol~ção) 
LOGOL 

SUB-TOTAL (Cr$ l.ÕOO 00 

i Soluç"ão 

! 

Frasco 

1000 ml 

Frasco 
1 5oon ml 

'Frasco 

5000 ml 

Frasco 

30 ml 

VJ\RI!IÇOES DF. PREÇOS DOS HEOICJ\.MF:NTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

1\s NI::CCSSIDADI!:S 01\ ~OPUL!I.ÇÂO BRASILEIM. 

OEUOMINAÇAO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÀO Preços Preços Variação Preços 
GRUPO eraslndice Drasindice Braslnd!ce 

FORMA UNID. • 
TERAPELJTICOS/SIMILARES FarmaCeutica onteúdo Maio/198:2 Junho/1983 1982/1983 Maio/1983 

-coRTICOSTER0IDES 

Dexarnetasona comp. 0,5 mg Comp. ;. 7,45 220 17,67 
DECADRONl O 5 mq -··· ·-- ·--r---
Dexaroetasona Elixir o,s mg Frasco 175,00 560,00 220 4U,70 
(DECAORON EL~~IR) 5 ml. 120- ml --· --r---
Hidrocortisona PÓ Sol·. rnj. Fa+dil. 113,00 361,00 219 267,.29 
(SOLU· CORTEF) 

·-
100 mq ·--·-r-- ~-

H!drocorl:!sona PÓ Sol. Inj. Fa+dil. 307,00 586,00 221 729,94 

{ SOLU CORTEF SOO md ··- ----
1-!etilpredniso1ona {Acetabr Susp. Inj. Fa X 2ni 380,00 1.219,00 220 902,00 
(DEPO-M_E~R()_l":-l ao mc:r ---1-----
Prednisona Comp. 5 mg Comp. 7,25 23,35 222 17.27 

METICORTEN) 5 mo 

Prednisona. 
! 

Comp. 20· mg 

I comp. 25,90 83,00 220 
(NETIRCOTEN) 20 mq 

71,45 

SUB-TOTAL (Cr$ 1.000,00) I 
-----

HOR.'I0NIOS ADENO-HIPOFI- I 
SÂRIOS .. 

Soma tropin4 I P6 sol-. Inj. Fa+dil. 

CRESCOR.'!QN_l 2 mq 
11.928,0 38.240,00 220 28.297,90 

••••u< .. ~ . --.-.- ··-
Vasopress!na (Aquosa) Sol. Inj. 10u1 AmpOla 

(PITRESSill) 10 ml 

Variação 

MaiA/1983 
Junho/1983 

35,25 

---
35,03 

35,05 

35,07 

35,14 

Ji,20 

---
16,16 

35.13 

Junho de 1983 



Junho de 1983 

or·.o~INAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

Tr:~-l.PE:UTICOS/SIKILARES 

Sro:nocriptina 
(PAPLODEL) 

SUB-TO'!'AL (Cr$ 1. 000, 00} 

QUI!-1IOTE.R1-.PIA 

TERJ.PIA DAS PARASITOSES 
~E~If:Ji:IS 

Furazolidona 
(Fl:ROXOSA} 

~letronidazol 

(FlJ..GIL) 

Metronid.azol (BENZOIL) 
(FU..GIL) 

MLSE~DA::OL 

(Pa:'ltelr::.in) 

Met>~ndazol 

IP~l'tLHIN) 

Niclosar.:ida 
(A.':LXASE) 

'l'labenduol 
{'I'IHABEN) 

t'!:''~O!-liNAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

'!CN'\PEUTICOS/SIMILARES 

Tiabendazol 

{'l'HIABEN) 

SIJB-TOT.i\L (Cr$ 1.000,00) 

TERAPIA DAS PARJ\SITOSES 
I~~TER!-:AS 

.r.=.odiaquina 
(N.T.) 

Cloroquina 
(>.RALEN) 

Cloroquina 
(;..RALE~ INJ.) 

Meglu::-.ina Ant!rnoniato 
(GLt'CA..~TIME) 

Oxaminiquina 
(HANSIL) 

P ir irne ta mi na+Sul fadoxina 
(FANSIQARROCHE} 

Pirirnetarnina 

{FA.~SIDAR-ROCHE) 

Primaquina 
(ARALEN) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

VAR.li\ÇOrs m: PRF.ÇOS DOS MEDICAMI:::N'rOs CONSIDF:RJ\DOS ESSENCIAIS 

!t.S NECESSIMDES DA POPOLAÇÂO DRl\SILf:IRA 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação 
Bras{ndice Brasindice •· FORMA UNID. Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 Farmaceutica !conteúdo 

lcomp. 2,5mg cam~;smg 
~~! ~~ 220 2ó7,00 

i 
,Com~. lOOmg Comp. 
! lOOmg 

IComp. 
250mg Co~~Õmg 

1 Susp Oral 4% Frasco 
lOOmg 

jcomp. 100 mg Co'!'P• 30 ,sn 97.70 220 lOOmg 
·------

~Susp.Oral 20mg rasc-o- 149,00 478,00 22_0 
i m1 30m~"' 

Sexta-feira 24 2657 

Preços variação 
Brasindic • 
Maio/1983 Maio/1983 

Junho/1983 

·~90,16 35,1~~-

I 
72.:12 35.28 ') 

353,42 ~-
··-·-··--- ---·- -------t---------- -------Comp. SOOmg omp. 20,-25 64 ,so 218 SOOmg 

!eomp. 500mg omp. 

: SOOmg 14,50 46,83 222 

VARIAÇ0ES DE PREÇOS DOS MEOICful.lENTOS CONSIDEAADbS ESSENCIAIS 

JI.S NECESSI01\DES DA POPULJ\.ÇÂO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇÀO Preços Preços variação 
Brasindice Bras indica • 

FORMA UNIO. Ma.io/1982 Junho/1983 1982/1983 
Farmaceutica onteúdo 

Susp. oral Si Frasco 
40ml 75,00 240,00 220 

omp. lSOmg Comp. 
1-SOmg 

omp. lSOmg Cornp. 2,61 8,50 225 lSOmg 

~ol. Inj. somg; Amp. 3m1 
23 ,o o 74,00 221 I m1 

fo!. ~nj. 300 Alnp. 5m1 
! mg/ml ! 100 1 92 323,$0 220 

farope 50rng/rnl Frasco 
12m1 696-,00 2.233,00 220 

I 

fomp. 525mg comp-. 
525mg 

fomp. 25mg Comp. 
70,81 156,66 221 

i 
2Srn9 

tomp. l5rng Comp. 
15rn(J 

47.53 35.70 

··-----. 
34,73 34, B-1 

Preços variação 
Brasindice ' Maio/1983 

Haio/1983 
unho/1983 

177,60 35,13 

6,22 36.65 

55,06 34,-39 

2n,41, 34,91 

1.652,57 34,53 

168, o o 7. 23 
(menos) 
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DEr:mtiNAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SH1ILARES 

Quinino Sulfato 
(SULFATO DE QUININO) 

SUB-TOTAL(Cr$ 1.000,00) 

.ANTU:EOPLÂSTICOS 

Azatioprina 
(n!URA!•3) 

Dactinomicina 
(ADRIBLASTINA) 

Doxorubicina 
{i!..DRIELASTINA) 

DOXORUBIC!Ni!.. 
{Adrib1astina) 

HETOTREXATO 
(Methotrexate) 

HETROTREXATO 
(Methotrexate) 

V.INBL.ASTINA 
(VELBAN) 

SOB-TOTAL (1.000,0.0) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o II) 

VARI.l\ÇOES Dl': PREÇOS DOS NEDIC.t\t-1EN'l'OS CONSIDE!U\DOS-ESSENCIAIS 

ÂS NECESSIDTIDI::S DA POPULAÇJ\0 DR1\.SILEIR1\ 

ESPECIFICAÇÃO Preços Variação Preços 

Brasindice Brasindice • FORMA UNIC, Maio/1982 _ Junho/1983 1982/1983 
Farmaceutica onteúdo 

::Omp, SOOmçf <;omp, 
SOOmg 

::Omp, 500mq Comp, 
32,07 594 so.omg 224:~63 

o1. Inj. 0,5 Amp. 
mg 

5m1 2.519,00 8.584,00 240 

õ Sol, Inj. Fa + Dil 
10.0"86 ,00 J•·A?1.';oo 241 lOmg 

Ó Sç:ll, !nj, Fa + Dil 
50rog. 

~mp. 2,? mg Comp. 
2,5mg 19:,68_- 89,84 356 

põ Sol, Inj, Fa + Dil 

! 
SOrog 1.089,00 4. 006 ,o o 2TC 

Põ Sol. Inj. Fa + Dil 
J:-189,00 6.043,00 408 I lOmg 

I 
ANTIHICOTICOS, EXCETO DE~ 
TOLOGICOS 

.. ' 

C""O>IlNAÇAo 00 PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

ANFOTERICINA B 
(Fungison) 

GRISEOLFUVINA 
(Grifulvin) 

NISTATINA 
(Nistatina) 

SUB-TOTAL (1.000,00) 

FTALILSUFATIAZOL 
(N.T,) 

SULFADIAG!NA 
(Sulfadiazina) · 

SULFAHETOXAZOL + TRIMETRO 
PWA -
{Bact:r!m) 

SULFM!ETOXAZOL 
{Bactrin) 

SU):.FM!ETOXAZOL 
(Gantanoll 

SULFASALALINA 
(Sulfasa1alina) 

sua-TOTAL 

VARIAÇ0ES_ 01\ PREÇOS DOS HE:DICl\1'>1EN'roS-CONSIOE:Rli.DOs" ÊSSENCIAIS 

1\S NI':CE:SSIDi\DES DA POPULAÇfi.O BMSILEIM 

ESPECIFICAÇI\0 Preço11 reçoa ariaçÃo 

Brasindice rasindice • FORMA miro. 
Maio/1982 unho/1983 982/1983 Farmaceutica Conteúdo 

ó Sol. Inj. Fa + Dil 152,00 485, -o o 219 SOmg SOmg 

omp. Sue. omp.Suc, 33 r25 106,70 221 SOOmg SOOmg 

usp.· Oral rasco 
oo:ooo UI/m~ 40ml 

omp SOOmg omp. 
SOOmg 

Comp. 500mg Comp. 
500mg 4 r 0-6 10r84 167 

omp. 400rllg + Comp. 
80mg 40~1?_':1_~~@ 26,77 87 ,G2 227 

iusp. Oral Frasco 
SOml 211,00 617,-00 220 

bomp. SOOmg Comp. 
4 r 70 I· SOOrng 14,90 217 

omp. SOOmg Comp. 
SOOmg 10,93 35,13 >21 

r$ LOOO,OO) 

Junho de 1983 

Variação reços 
Brasindice ' P.laio/1983 taio/1983 

J nho/1983 

164,75 37,35 

6.351,86 35,14 

25.508,69 35,13 

66,49 35,11 

2. 964,14 35,1-l 

4.471,97 35, l3 

Preços Varia.ç.io 

Brasindice ' Maio/1983 f.J~-Iaio/1983 
unho/1983 

3 58.75 35,19 

78r 94 35,16 

9 ~ ti-3 12 ~56 

63,53 13.79 

soo ,83 35,17 

11,01 35,33 

25.99 35,16 



Junho de 1983 

DE~Q:-!INAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TER;.PEUTICOS/SIMILARES 

Tl'SE"RCULOSTATIC_QS 

E"STREPTO:UCINA 
(Estreptomicina) 

ETIONA.'·HDA 
(E:tionamida) 

ISO~l IAZ IDA 
{Hidrazida) 

IZO:ZU..ZIDA + RH'A."1PICINA 
{Ri:::actazida) 

PIRAZINA.~IIDA 
{Zoipir) 

mm~t'\IDA 

RIFM!PICINA 
(Rimactan) 

RIFA!·!PICINA 
{Rifa1tan) 

SUB-TOTAL (1.000,00) 

HANSEtfOSTATICOS_ 

DAPSONA (Dj)lS) 
(Liosulfona) 

CE:;o:-tWAÇAO 00 PRODUTO 

GRUPO --·-

TEAAPEUTICOS/SIM!LARES 

C.~,PSQ~;,; ( DDS) 
{Liosulfona) 

T.;LIDO:·!IDA 
(Talidornida) 

St:B-'I'OTA.L (l.OOO•,."OO) 

;,:::>I E! I0TICOS ~ -

A..'liCACI:\'A 
tBriclin} 

h\:?ICILINA 
\B.tnotall 

.:..:-!PICILINA 
{;.:picil J 

.;:.~?IC!I.I~lA 

lBtn.otul Xarope) 

;,:.:P!C!LINA 
(~inotal) 

;;:.:PICILit-IA 
lStnotal) 

CEf"ALEXINA 
(KEFLEX) 

crr.;u:xntP-. 
{t-:eflex) 

DIÁRLO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

VARIAÇ0CS Dl~ r!ltÇOS DOS- f-1I::D1CM1F:!~ros CONSTDCIU\DOS ESSENCihí$. 

ÂS NECf.SSIDADES DA POPUL.l\Ç!\.0 DMSlLEIM 

ESPECIFICAÇÃO Preços reços Variação 
Brasindice rasindice • FORMA UNID. 
Maio/1982 unho/1983 1982/1983 Farmaceutica ont'eúdo 

Pó ~ol. /~j. Fa + Dil 

Drag. 250mg Drag. 
20,71 6G ,41 220-

250mg 

Comp. 100 mg Comp. 1,07 3,46 223 
lOOmg 

caps. . 200mg- + Capsulas 
300mg 

comp. SOOmg comp. 
500rng 

Xarope 30% Frasco 
l50m1 

! Caps 3ogmg Ca~~Omg 90,44 JU~$50 277 

~usp. oral 2% Frasco 
! 50m1 

I 

I 
~ fomp. 100 mg com·p. 

lOOmg 

~-

VARI!IÇOCS tí"l·: Pm;ÇOS DOS: MEDlCM·lEN'fOS CONSlD.ERADbS ESSENCIAI/5 

f...S NECt:SSIDl\.DES DA POPULAÇÂO DMSILEIM 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços ariação 

FOR.':A UNID. 
Brasindice Brasindice • 

FarmaCeut!ca Conteúdo Maio/1982 Junho/1983 982/1983 

Comp. sue. Cpmp. :sue 
50ntg 50mg 

Comp. 100 m9 Comp. 
100mg 

iml Sol. Inj. 250 Fa X 
494,00 1.582,00 220 mg 

Sexta-feira 24 2659 

-
Preços llariaç:io 
Bras indice 

N;:~io/1933 
Maio/1983 unho/1983 

49,15 35,11 

~2 ,56 3'5, 15 

214,55 59,17 

Preços Variac;ão I Brasindice ' H<:io/1983 
Maio/1983 Junho/1983 

,. . --~~- -· 
1.170,"38 35,16 

.... ~--- ----
Cornp. 500mg I Comp. 78,84 281,00 255 187,22 50 ,.09 500mg I 

Comp. lg G:omp. 
lg. 

PÓ Susp. Oral Frasco r 
SOOrn~/ml 60ml -t 

i PÓ Sol-Inj Ira + Dil 
~-r 

soomg 
224 ,B9 721,00 220 533~14 35,23 1' .. ~~ -

\Pó Sol Inj. lg ·a +Dil 
286,96 998,00 247 6ao,74 1 4G ,61 

!caps 
. ----- ·-

250rng aps 60,80 233,16 283 :44 ,2G 61, sa 
-I 250mg 

Caps 500rng aps -- --· ·-- --r SOOmg 121,60 44~U2 265 328~54 35,17 
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DEr~O!>IINAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TER.i\PEUTICOS/SIMILARES 

CEFALEXINA 
O<eflex) 

CLORJ..FEN I COL (0) (-) (TREO) 
Quernicetinal 

CLORAFENICO (PA!:MITATO O) 
(Sistcrnicina) 

CLORAFENICOL (HEMiSSUCCINA 
(Sistomicina) TO) 

ERITRONICINA (E~TEARATO) 
( Ilosone) 

ERITROMICINA (ESTEARATO) 
( Ilosone) 

FE};QXIHETILPENICILINA 
{Pen. VE oral) 

GENTA!>IICINA 
(Gararnicina) 

GENTNUCINA 
(Garainicina) 

Llt:CO_!>UCINA 
{Frademicina) 

NEOMICINA. 
(N:T.) 

DENOMINAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

OXACILINA 
(StaficUuo-n) 

PENICILINA G BENZATINA 
Penicilina G- Benza ti) 

PENICILINA G BENÍATINA 
{Penicilina G Benzati) 

PE~ICILINA G CRISTALINA 
(PENICILINA G Cristal) 

PE!UCILINA G PROC'AINA 
( Penic G Proc.alna) 

PENICILINA G PROCAINA +PE-
NIClLINA G 

I CRISTALINA 

(WYCILLIN) 

TETRACICLINA (CLOR~IDRATO} 
(Terramicina) 

SOB-TOTAL (Cr$ l.OOO,OO) 

IHUNITERAP_l.__J\ E 1\Lç:.RGIA 

~ 

TOXOIDE ALUMEN TETÂNICO 
(Toxo!de Al!menl 

D)Á!lJQ_DQCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Vl\RI1\Ç0T'S Di': rRT:ÇOS DOS H!mtCMlENTOS CONS1DER1\DOS ESSENCIAIS 

!IS NECC:SSJ DJ\DE.S DA l'OPUL1\Ç1i.O DRJ\SILEIM 

ESPECIFICAÇÃO 
Preços Preços Variação I 

FORMA UNID. Brasindice Brasindice 
19:2/HBJ-Farrnaceutica onl:eúdo Ma~o/1!982 Junho/1983 

õ Susp. Oral Frasco 853,00 2. 754,00 222 2, 5% 60ml 

orag. 250mg Drag. 12,82 42155 231 250mg 

susp. Oral Frasco 137,00 484,00 .. , 
60ml 

·-
PÓ Sol. Inj. Fa t Dil 

SOOmg 

rag. :2SOmg Drag. 
250mg 30,29 103,15 240 

- ... ---
usp. Oral Frasco 

60ml 

omp.SOOOOOUI gg~8\iur lO,SB 33,91 220 

rol. Inj. lOmg Amppla 
99,00 298191 201 1 rnl 

~ol. lnj. 80mg 11mp. 
r 2m1 356,00 1 .. 142,16 220 

ol. Inj. JOO-mg '. 'Unpola 
• 1" ml lll-,60 326,00 147 

.... 
omp. SOOmg Coinp. 

I Sóorng. 

VARIJ\Ç08S Ol:: rnr::ço.s DOS t-tEDIC/\M!-:NTOS CONSlDEIU\DQS ESSENCIAIS 

ÂS" NEC.CSSIOADES DA POPUL.l\ÇÂO BRASILEIIU\. 

ESPECIFICAÇ.í\0 Preços Preços Variação 

FORMA UNIO. 
Brasindice Brasindice • 

Farmaceutica onteúdo Maio/-1982 Junho/1983 1982/1982 

Sol. Inj. SOOmg Jfa + ou· 

PÕA~usp. Inj. 
--- --------

Fa + Dil 99,00 288,50 190 
600.000 UI 

., 

PÓ Susp. Fa + Dil 12s ,o o 310 ,o o 142 
1.200.000UI 

PÓ Sol. 
l.OOO.OO_OUI F'a + Dil 

~~430~bõofi~j • Fa + Dil 

PÓ Susp. Inj • Fa + Dil 
.fOO.OOOUI 24,08. 325,56 1251 

;caps 25(} mg Caps ··---~ 

i 250mg lO,.fl 33'fl2 224 

I 
i· 

Preços 

Brasindice 
Maio/198J 

2.022,86 

)0,41 

357,86 

76,35 

25,09 

1~5 ,SO 

748, lQ 

313 ,29 

Preços 

Brasindice 

Maio/1983 

r----------
213,12 

229,10 

240,91 

-· 
24,70 

~---- - -- .. ·- -----
Susp. Inj. Amp./Dos 

8,74 20,01 128 20 '73 

Junho de 1983 

variação 

~~AR&mh 
36,14 

39,92 

JS, 24 

JS, lO 

35. 15 

52 ,GG 

52 ,G7 

4. 05 I 

Variação 

• ~~aio/1983 
unho/1983 

--- ·-----
35,13 

-
35,31 

35,13 ~ 

---------c 
36,72 

70~~[ 



Junho de 1983 

CEr:Q:-tiNAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

'l'ERAPEUTICOS/SINILARES 

Vacina Antiamarilica-
(VACINA A.'IIITIAHARILICA} 

vacina Antimeningocócica 
tv;,c_. ANTUIEN Bl A+C) 

I 
Vacina Anti-Râbib~ (Canina 
{VAC!NA ANTIRABICA CA.) 

vacina Anti-Rábica (hum.) 
(VACii:iA AN'l'IRABICA) 

'i.'a=.i:-:a 5X_ -

('i!ACWA BCG) 

vacina contra Febre Tifóid 
(\'ACI:\'A ANTI-TlFICA) 

vacin.!l. Dupla {DT) (Uso_ Ad) 
{O X. DIF -TETÂNICO) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçàoii) 

Vli.RIAÇ0tcS DE PREÇ0S DO.S Jl-ll::OICl\1-!ENTOS CONSI[)EHJ\DOS ESSENCIAIS 

!..~; Nt:CI·:!::Sll)l\DI·:S DA l'OPULAÇJ\0 13Rl\.SH.rnM 

ESPC_ciFICAÇÂO Preços Preços variação 

Brasindice Brasindice ' FORNA UNID. 
FarmaCeutica onteúdo Maio/1982 Junho/1983 l982/lCJ93 

Liof. Susp. Inj lUTJp.>f-Di'l 

PÓ Sol, Inj. Pa + Dil 

Susp. Inj. FAC. 

susp. Inj. ~p. 32,86 105,28 220 

Liof. SUsp. Inj. Amp + 
Dil 

Susp. Inj. Fa SOml 

Susp. Inj, Amp. lml 

Vacina Dupla (DT) (U~o Intjsusp. Inj. Amp. lrnl 

SUB-TOTAL {CR$ 1.000,00} 
'· 

TRANSFERENCIA PASSIVA DE I HlUNOPROTEÇÂO 

Ir:JUnog1obulina Ã~t.J.-Tet~!~ PÓ SoL Inj. Fa +. Dil 1.250,00 5.532,00 342 
(TETAHOBUi.IM} • -~ 250UI 

Ir:'IUnoglobulina Sérica l PÓ Sol. _Inj. I Fa + DiÍ I 568,00 2.·'131,00 327 
{GAMAGLOBULINA)• j 320mg 

VARIAÇ0l~S nF. Pni~ÇOS DOS ~!IWICl'IME:!'fl'OS CONS_t!ISR!\DOS ESSlmCIAIS 

As NECSSSIDl'IDES DA POPULAÇJ\Q DMSILEIRA 

OE::;O!-liNAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SlMILARES 

ESPECIFICAÇÃO Preços 

-1--------r----1 Brasindice 
FORMA UNID. 

FarmaCeutica Conteúdo Maio/! 982 

sol. Inj. Poli Amp., Sm 

Preços Variação 
Brasindice % 

Junho/1983 1982/1983 

Sexta-feira 24 2661 

Preços V"riw..;.:i.o I 
Ilrasindicc ' ' J~g~~~t~~s I 'f·li:)/lS\õ] 

I 
--r 

=a 77,89 

----·--

=i 
I L 

i 

1 

i 
2.203,13 

" " f 
l.SS9,i9 52 ,o o 

Preços 

Brasindice 

Maio/1983 

vari;:~.ção 

~ta.i~/1983 
Junho/1983 

Soro ll.ntiaracnldio 
(SORO AriTIAR.\CNlDIO) 
.:..:..:C'-'--'"--''-'-:----'-'---t-:-r--:--::-::-:--t--:--:i---f----l-~-1----- -·-··- -------. 
Soro Antibotrópico ~ol knj. 25 OI Amp. 10m 378,0-0 
!SORO ANTIBOTROPICÇ)) 

1. 235 ,-oo 226 897,32 37,63 

~ol.Inj .lo.g-~o Amp. 10m H0,60 L38n,OO 236 1.021,20 35,13 Soro Anticrotã.li.co
{SORO ANTICROTÂLICOJ 

~ol. Inj. lOUI Amp •• 10m 
--- -·· ----- --··-···---f-------1-----t 

Soro AntielapidiCO 
(SORO ANTIELAPIDIÇO) 

Soro Antiescorpilônico 
(SORO AJ;TIOSPIRQNlCL . 

~ol Inj .Poli v Amp. Sml·. 

--------+------t--:--f----1------ --------
Amp lbml Inj. 20U + 

lOU 602,80 2.030,00 236 

-· ·--

1.430,21 41,93 
SorO Antiof!dico Poliv. iol 
(SORO ANTIOFIDIOCO POL) 
---------+-------!---!·· ---"1----1---+-~--+----[ 
Soro Anti-Rãbico 
(SORO Al\TIRABICO} 

ol. lnj. 2000! Amp. Sml 

-----,-----1-------,---t---1---- ------ ------· 
SORO ANTITETÂNICO ~ol. Ih)-·; 5".0""0"0 Amp. 2ml 
(SOBQ ANTITCTANICO) - i UI 

soro .1\ntidifiterico 
(SORO _r\NTIDIFTtRIC01 

A!'TIAL!:RGICOS 

Desclorfeniramina 
{POLARr\NINE) 

~ol Inj. 10.000 Amp.lOml 
L UI 

omp. 2mg Comp. 2mg 

··- ·-·--
586 ,o·o 

·-· --

4; 90 

6&00000 220 495,50 

-~-·-- ·--'· ---
1;393,27 

---1------+------'----.- --. 
1.883,00 225 

--

-----· I----- -· 
15,80 222 11,60 

De se lo r f enir arnina 
{POLARAMINE) 

ol. Inj. Smg Amp. lml' I 
--------+-------+---~----~-----+-----~~--~----
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VARIAÇ08S D"f: Prtr.ÇOS DOS -MEDICAI-!CN'fOS CONSIDERADOS ESSJ::NCTAI::; 

ÂS NECESSIOli.OES DA POPULAÇJ\0 DRJ\SILEIM 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação Preços variação DE!~O~HNAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

Brasindice Brasindice ' Brasindice Haioh9a3 

Oifenidramina 
(BENADRYL LIQ,) 

Pro~etazina 
(FE:.:E:RGAN) 

Pro:":.etazina 
(FEt;E:RGAN) 

SUB-TOTA!. (Cr$ 1.000,00} 

ANE"STts rc_Qs LQCAl.S 

Bupivacal.na 
(MARCAÍNA) 

FORHA UNID. 
FarmaCeut:ica conteúao 

Sol. oral. FrasCQ 
0,25\ 120ml 

erg 1 2Smg Drg. 25mg 

Sol. I_nj. SOmg. Amp~ 2ml 

Sol. Inj. 0,5\ rasc.Amp 
20ml 

Mai_o/19_82 

, f.l, nn 

·----· 
2, 9"'. 

----
12 12 

197 00 

Junho/1983 1982/1983 Maio/1983 

1 "ln, 0'1 503 117,20 

-·~-- -----.--. ~----
9,55 223 . 7,06 

38 8 220 28 77 

656,(.0 232 431,57" 

VARIAÇ08S m: .PÍlEÇOS DOS .HED1CJ\N8NTOS CONSlDEJU\.DOS ESS!::NC.ítü$ 

ÂS Nf.Cl:SSlO,\DES DA. POl'ULAÇÂO lHU\SILt·:ZM 

DEr:0:.1INAÇAO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação Preços 
GRUPO Brasindice Bras!ndice ' Brasindice 

FORHA UNI!). 
Maio/1982 Junho/1983 TERAPEUT!COS/SIMILARES Farmaceutica Conteúdo 19827198.3 Maio/1983 

Bupivaca!na + Epinefrina sol. Inj. o·, 5% Frase 
(1-lASCAlNA C/NOREPINEFRINAJ 1.200.000 Amp. 20ml 

Lid.ocaio..a S~i .. rfso Tóp. Frasco 
(XYLOCAINA) JOml 

Lidocaina 
(XYLOCAltlA) 

Sol. Inj. 2\ Amp. 5ml 

Lidocatna (hiperbárica) 
(XYitQCAlNAl 

Sol. Inj. Si Amp: 2ml 

Lidocaina + Horepinefrina Sol. Inj. 2% + Amp. 5ml 
(XYLOCA!NA) 1.200,000 

ANALGtsicos NARcO~rCoS 

Dextropropoxifeno SoL Inj, '~i 5 
Amp. 2ml 

(HYPAQUE) 

Morfina · Sol. In:j. lOmgl Amp. lml 

(NORFIN;;) l /mll 

Petidina : Sol. Inj. lOOmg Amp. 2ml 
(P.ILOCARPI-NAf 

ANALGt_srCOS NÃO .NÃ.RC0TI-CQ_~ 
.... 

Acido Acetilsalicllico comp. SOOmg comp. 
'n~) 

I 9,15 (A A S) 500m9. 4,71 14 .1R 
I -· ·--r ··----, 

Acido Acetilsalicilico Comp. 100mg Comp. 
1173 (A 1\. S) lOOmg. 3 r 7!] 10,32 

I 
5, 78 

I I 

unho/1981 

1 •• 1, G9 

32,26 

35 14 

5:!,1-1 

·-
r~, 22 

··-

52,00 

Variação 

' ~laio/1983 
Junho/1983 

·-·-

í"··"' 
·---

178,54 

Junho de 1983 



Junho de 1983 

DtlW~IINAÇAO QO PRODUTO 

GRUPO 

Tl:RAPEU'l'lCOS/SIMILARES 

Dipirona (metapiroml) 
(NOVALGINA} 

Dipirona (metapirona} 
(NOVALGINA) 

Dipirona (rnetapirona) 
(NOVALGINA) 

SUa-TOTAL (Cr$ 1.000, 00) 

A~TICO~VULS!VANTES 

Carbanan:tepina 
(TEGRETOL) 

Fenitoina 
HIDAt\TALl 

Fenito!na 
(E:PELJN} 

Fen.:lto!na 
(HIOANTAL) 

Fenoba.rbi tal 
{GAROE~AL} 

Fenobarbital 
(GAROENAL. PEOIA.TRICO) 

sua-TOTAL 

DEtiO~:INAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TER:.PEU'l'ICOS/SIMILARES 

ANTIPARKlNSONIANQS 

BlPERlDENO 
{Bicarbonato de Sódio) 

aiPERIDEr-:0 
(A,r::H:ETON) 

LEVOOOPA + CARBlbQPA 
(Sinemet) 

SUB-TOTAL (l.OOO· .. OO) 

NEUROL~PTIÇP.S... __ 

CLORPR0:-1AZINA 
(A.!nplictill 

CLORPROMAZIANA 
(A~Ip1ictil) 

CLORPROAAZINA 
(Amplictil) 

Halo~eridol 

(HALDOL) 

HALOPERIDOL 
(Hllldol) 

HALOPERIDOL 
(Hddo1) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o II) 

VARI/\ÇOI!:S DE Pni:ÇOS OOS_I'II!:DtCAMl:tl-TOS CONSIDEMOOS ESSENC!AIS. 

/iS NECI~,!;.S!DI\DES 01\ POl'ULl\ÇÂO BMSILt::!M 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação 

Brasindice Brsindice • FORMA UNID. 
FarmaCeuticA onte'üdo 

Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 

Cornp. SOO:ng omp. 
500mg 

a, 73 45,62 422 

Preços 
Brasindice 
Maio/1983 

23,10 

-·-·-"· ------· .. ··---~--

Sol. Oral~ Frasco 105,00 508 ,.o o 383 333,89 
SOOmg/ml !Ornl 

------!-· - .. --- .... --. ,.,._ 

SoJ.. Inj. soo Ampola 
mg/ml 2rn1 25j.04 80,28 220 59,41 

--

-
Comp. 200ri!q comp. 

200mq 14,23 49.40 247 J3 175 

···-·----
Comp. lOOmg Comp. Z3i932 12,59 220 8,3"2 

100mg 

-- -.üo --~-- ··-----· 
Oral ! Susp. Frasco 114,00 366',00 221 27,84 

I 2,5\ l20ml 

1 Sol. rnj. SJ~t Ampola. 
--~~ 

Sml 25,26 a1 ,o o 22"0 59,84 

----- -· 
;.comp. Sulc. comp. 
! lOOmq lOOmg 3,54 11,35 220 8,40 

-1-- -- .. ~- .. 
Sol. Oral " rasco 

20ml 84,00 268,00 218 198,02 

VJ\RIAÇOES fJI-; J:lfl.t:ÇOS OQ-,Çf.JlmlCM·lEN'rOS CoNsYm:MoOS ESSENCIAIS. 

As NBCCSSIDADES DA POP"ULAÇ.f\0 BMSILEIIU\ 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Varia!(ão_ Preços 

Brasindice Braslndice • Bras!ndice 
FORMA UNID. Maio/1982 Junho/!983 1982/1983 Maio/1983 

FarmaCeutica onteúdo 

o L Inj. Smg/m Ampola 
1rn1 !;; "f.G :iS, ·.4 222 : . .', • .! __ ....;_ _____ 

j:ompr imido 2mg Comp. 
4, 70 15,14 222 11,21 2rng 

Z7Sm9 omp. Comp. 37,13 121,06 226 8"6,06 
275mg 

~------ --- ... ··-- -----

Comp. 25mg omp. 
25mg ,2,88 a, ao 285 - 5,41 

Comp. loom9, omp. 
4,67 18,60 29B lOOmg 11,07 

jsol. Inj. Smg/ f<rnpob 
rn1 Srnl 

J.comp. 1rng omp lmg 
3,89 17,22 342 9,23 

\comp. Smg omp. Sritg 9,17 40,60 342 21,76 
I 

TSo1,0ro1 o,2, rasco 100,10 457~00 356 338,35 2Dml 

Sexta-feira 24 2663 

Variação 

• Maio/1983 
Junho/19_83 

97,(8 

-
52,14 

---
35,12 

46,37 

.. 
35 ,os 

--
35,13 

·-----:: 
35,13 

-p 
35,11 

:il,J3 

Variação 
'i':' 

M<lio/1983 
Junho/1983 

35 .. 05 

------
37,47 

62.66 

68,0l 

86,56 

86,58 

JS ,06 
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OE:m:-!INAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TE?.APEUTICOS/SIMlLARES 

F.ALOPERIOOL 
(HaldolJ 

LE\'O:·tEPROHAZINA 
c;;EQZINE) 

LCVO~!EPRO!-iAZINA 

(:;eozine) 

L!:\."C:·lEPROlotAZ INA 

(::eozine} 

SOB-TOTAL (Cr$ 1.000,00) 

A::SIOLlTI.COS 

D!AZEPAN 
('.'aliurn) 

DIAZEPAN 
(Valiurn) 

DIAZEPAN (KIATRIUM) 

SOB-TOTAL (Cr$ 1.000, 00) 

A::TIDEPRl::SSIVOS 

A.-:-.itript.Uina 
(TRYP'l'ANOL) 

Inipramina 
(TOFRANIL) 

DEt--:0!-\INAÇ'ÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

SUB-TOTAL {Cr$ 1.000,00) 

APARELP.Õ RESPI'i'A'i'ORIO 

Preparaçoes coih Açãõ Nasal 

Fenilefrina-naSal· 
(NEO-SINEF) 

Solução Fisiológica Nasal 
(RINOSORO) 

Antitusslgenos 

Codeina 
{GOTAS BINELLl} 

Dextrar.etorfano 
{OE::·IEBRONC) 

Dextrame_torfano 
{DEHERBRONC) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

VARI/I.ÇOLS DE PR8-ÇOS- DOS H~DICM!I::NTOS CONSIDERADOS ESSENCIAI;:i. 

l,s NE:CE:SSIDJ\DES DA POPULAÇ~O Btu\SILEIIU\ 

ESPECIFICAÇÀO Preços Preços Variação 

Bras!ndice Bras!ndice • FORMA UNID. Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 
FarmaCeutica Conteúdo 

Sol. Inj. Smq/ 'UnpolA 
m1 1 m1 29,00 93 ,os 220 

Comp. 25mq omp. 
25mg 369 15j5~5 320 

Comp. lOOmg omp. 
100· mq 

10;-43 33,55_ ~221 ----r---· -----·-.··-
sol. oral i• rasco 

20ml 10,430 .;.478,00 3'58 
--· . ·-

Comp. 5mg Comp 
220 5 mg 6, 72 ·i 21,60 

----·--- - . --.-- ·- ---
omp. lOmg Comp. 

' 10mg 10,50 33,55 219 
---· ---

fol. Oral. 0,4'i Frasco 
lOml 

: 

I Comp. 25mg Comp. 
25mg s,ao 18,65 221 --I Drãgea' 25mg jorãgea 

2-Smg 6,60 21,2S 221 

I I 

VARIAÇOes Dr-: PflEÇOS DOS /'ol!WICAMENTOS CON.SlDERli.DOS ESSENCIAl$. 

ÂS NECCSSIDl\DES DA. [>Qf.IULAÇ/\0 BMSILEIM 

ESP&ClFICAÇÃO Preços Preços variação 
Bras!ndice Bras índice ' FORMA UNID. Maio/1982 Junho/1983 1982/198-3 

Farmaceutica Conteúdo 

SoluçãO O, 5% Frasco 32,00 156,00 387 
lOml 

Sol. Cloreto de Frasco 6$,00 413,0-0 507 
sódio 0,9 % :lOml 

~o1. Oral 2-\ Frasco 
20ml 

116100 ti49,3S 459 

prãg~a 15mg orãg~a 
lSmq 

ol. oral 1·,5'1 Frasco 

' 20m1 

Expectorantes e Fluidiff~:~ 

Iodeto- d-e Potissio karope 2\ Frasco 
{IODETO DE POTÁSSIO) i·. 150m! 141,00 704,70 399 

SUB-TOTA.L Cr$ 1.000,00) 

BRONCODILATAO_QRE_S_ 

AMINOFILINA Comp. lOOmq ~~g~q 2,33 10,1.5 335 
(EUphilin) 

I I 

Junho de 1983 

Preços Variação 

Bras índice ' Maio/1983 Maio/1983 
Junho/1983 

78,87 18,0:1 -- -----
a, 76 76,94 

24,73 r----·--- --..2 s. ~~·-R 

.353,42 35,24 

---· < ·-- ·-----
15,98 35,1.6 

·---· ------.: 
24,82 35,17 -·---

13,31 40,12 

15,72 35,17 

Preços Variaç-i\o 
Brasindice ' Maio/1983 JUMg:ml 

R'·" 140,14 

367,20 12.47 

306,00 112,20 

t 

335,66 109. 9-l 

7,50 35,33 
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Vl\Ril\.ÇOCS DE l'JU:ÇOS DOS t·I~DIC7\.t·1Ctl'l'OS CO-tiSlOEIU\.DOS ESSI:::NCll1IS. 

AS tH:Ct::.SSIDADl::S DA, l'OI!ULAÇ!i.O BMSILCIHA 

cr::omNAÇAo DO PRODUTO ESPECIFICAÇ1\0 Preços Preços variação Preços variaç.io 

GRt.:PO 
Brasl'!dice Brasindice ' !lrasindice ' FORf.lA UNID. MaioY!982 Junho/1983 1982/1983 Maio/1983 ~~ARtms, TE R;.·PE UT ICOS/S IH !LARES Farmaceutica conteúdo 

;._'tiNOFILINA ol. Inj. 24mg/ ltrnpola 17,66 73' 20 JH,VV 55,06 32,'94. 
Euphilin~ rnl lOml 

ShLBUTh.'tOL omp. 2rng Cornp. 2mg 6,30 20' 15 219 14,92 35,05 
(Aerolinl 

SALBUTA:.tOL arope O ,4rng/ml Frasco 
14!),00 220 (Aerolinl 120ml 148 ,ao 331,22 35,25 

T!:Of'IL!ti!A. arope Frasco 74,40 325,00 336 174,76 as,96 
(FiUnasma) lOOrng/ml rqomi 

SL3-'I'OTAL (1.000,00) 

SISTE!::.\ 1-!USCU!,.O E_SQUELtTI 
~- ----

.t.:;Tn:FLA.~tATORIO E ANTI-REO 

~ -

Alopurinol Çomp lOOn1q !comp. 20,06 78,46 291 47,62 6~,76• 
(Zyloric) i J lOOmg 

COLCHICH.lA l CO!l)-P· 0,5mg ~omp. 10,85 34,30 220 25,75 3S,H~ 
(Colchicina) 

O,Smg 
·-- -

FE~:ILBUTAZONA Drágea Prigea 
(BUTAZONA.) 200mg 200mg, 

IDm!ETACINA icaps SOtrrg liP.S '50mg 
J,S,OO 57,84 221 ( Indocid) 42 ,ao 35,14 

INDOMETACINA I Supositõr~~ ~~posit. 
(Indocid) l00m9 l'JOmg 38,00 121,90 220 90,22 35,11 

I I 

Vl\RI/\ÇOGS OF. l'!ll:ÇOS DOS l·ll.!:DlCM!I·;tl'l'OS COUSlDtHAOOS kSSENC!AIS. 

1\S NECt:SSIDI\DI::S UA t'Ol)Ul.J\ÇÂO ll!V\SlLl::lR.l\ 

- -
DE'~~o~rr:u .. ç1.o DO PRODUTO ESPECIFlCAÇÃO Preços Preços Variação Preços Variação 

GRL:?O ---
Bras índice Brasindice • Bras índice ' FORNA UNID, ~laio/1983' 

1'ERAPEUT!C.OS/5 IMILA_~_s Farmaceutica onteúdo 
Maio/l.982 Junho/1983 1982/1983 Maio/1983 Junho/1983 

SUB-TOTAL {Cr$ 1.000,00') 
-

F.Z!...;Y..;;TIES MUSCULARES ~~ 
~ -

G;..LA:·ti:\A Sol. Inj .• ~O}'l'lg.( Ampola 
220 s·o-, 26 --

{F'laxedil) rnl 2m! ~l, 20 67,92 35,13 

p;_~~CU'RO:>IO __ Sol. Inj. 2mg/ Ampola 
84,20 270; nn 220 199,87 35,12 (Pavulon) ml 2ml. __ , 

SUX.:..:.tETO!~IO PÓ Sol. Inj. Frasco 
(ç;m:LICW) - lOOmq lOOmg 153,00 54!1 ,00 258 41\r,;rn 1:? ,.,n 

---
Sí.:B-TOTAL (Cr$ 1.000,00) 

,!,.::iE-~:TES DIAG::OsTICOS 

c.::;:-AAS7ES RAO IOLÓG ICOS 
.. ..... -~ -··-·-·-

ACETRIZOATO OE MEGLUMINA ;soluçã-o 'Inj. Frase Amp 
l.2S(),OO 170 3.000,00 

(Vasurix) ·50%+14, 2PVP 20ml 3.375,00 12. so 
... , .................... --------

:comp. ACIDO IOPANOICO 500mg Comp. 
24' 47 99, l(j 305 88_,00 12,68 {Telepague} soorng 

~0-IP!OC.O:-.A HEGLUJ'.IINA ~Sol. Inj.: 5% Fr .Amp 3.840,00 12.269.00 319 ,lo. :?2.t ,on 19, 7ó 
{Transbilfx) 50ml +eqq 

--- ___ ,_~- --- --
OIATRIZOATO DE SÓD~O !Sol. Irij~ "5"0% • 
{Hypaquel i 

Amp 20m! 84f>' 1')0 4,~31o,po <li')~ 1. sn:? ,I) I) :!0,00 

DIATRIZ DE MEGLUMINA + DIAlSol. Inj. 50\ + Ampola l.l1t'i ,I) O 6(;040,90 <29 5.017,10 20,Q0 
DE SODIO (Hypaque) 25i 20ml 

I I 
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VARIAÇOCS OE PHI:ÇOS OOS Ht::DICJ',~lCNTOS CONSltJi':HAOOS ESS~:tlClfl.I,S. 

TI.S NEC~SSID!\DES DA POI'ULAÇÂO URJ\SII.EIRFI. 

DEff05tiHAÇAO 00 PRODUTO ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variaçã-o 

GRUPO 
BraslndiCoe Brasi.ndice ' FORMA UNID. Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 

TER.APEUTICOS/SIMILARES Farmaceutica Conteúdo 

IOXIT.!l,.L):ATO OE MEGLUMI''." ol. Inj. 66\ Fr. Amp. 950,00 3,384,00 256 ('l"elebrix) 30ml 

IOXITALA.'lATO DE MEGL.E S0- ol. Inj. 77% r. Amp. 
oro _ 20ml 
(Telebrix) 

SL"EI-TOT;\L- lCr$ 1,000,00) 

0 1.;1'R()S :·:E.QLCA'{~~lTQ_S 

;..~:TIDOTOS E :-n::orÓ,~lENTOS 
t.:TILIZAOOS -E·:-~--- rNToxrcA~OEs 

Acido FOLINICO 
(Leucovorin Cá.lcio) 

SUB-TOTAL (Cr-$ 1.000,00) 

SUS-TOTAL 

COHPLEMENTO 

TOTAL GERAL 

OEHO~tWAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

'I'E-RAPEUTICOS/SlMILARES 

FENOBAR6ITAL 
(Gardena1) 

IJITA.~tiNA C (Acido Ase.) 
Vitamina C {L'E:GRJ\ND) 

TETP.a.CICLINA 
(Tetrex) 

TOXOIOE ALUMEN TETÂNICO 

VACINA ANTI-SARAMPO 

REIDRATANTE ORAL 
(Hidrafix} 

PENICILINA G-PROCAINA+POTAS 

SICA 
(Nycilin) 

NITRAZEPAN 
(.+togadon) 

TETRACICLINA 
(Acromicin~l 

PR0.'1ETAZ INA 
(Fenergan) 

FENILBUTAZONA 
(Butazona) 

Sol. Inj. 3mg Ampol.'!. 
lml 348,67 1,151,13 230 

-
Braslndice Cerne 

62,724.114 20.356. 
362 

I 5.043.710 2. 249. 
943 

i· 
67.767.884 22.606. 

305 

\ 

VARI1\ÇOCS 08 PllCÇOS DOS r-a::O:LCI\MEN'l'OS ÇOll~llJI::!tliDOS ESSEtlÇIArp. 

l1S Nt.:Cl::SSIDADE.S DA, P-OPULAÇÂO DRJ\SILt::rM 

ESPECIFICAÇA.O Preços Preços variação 
Brasindice Brasindice • 

FORMA UNID. Maio/1982 Junho/1983 1962/1983 
Farmaceutica Conteúdo 

sol. Inj. 200 Cornp. 
lA' mg 00-E 23,24 72,14 

Comp. 500mg Comp. soo 680,00 19,31 183 

Comn. SOOmq. og-r, 
mg 65,30 

Caps '250mg Caps 250m 
04-E 1,304,0-o 41,7'7- 220 

Susp. Inj. Ampo dose 
08-A 

PÕ Liof. Fa + Dil 
08 -A 

Sol. Oral ~3~~~1-M lOfl. o o 559-,-00 459,00 

PÓ Susp. Fa + Dil 
400,000UI 07 - I 24 r 08 325,56 1.251,00 

I 

I Comp. Smg omp. Smg 
6, 2n J.9, 85 220' 09 - J 

: .. 

rPom. Oft.. _l% ~ .. 3,5g 33, o o 93,85 lA4 
04 - E 

1 

Sol. oral ·rase 60m 
74 ,o o 466,60 S":i7 os·-· c 

I Drag. 2oomg rigea 3, 4) ll,~n 246 
200mg 

I I 
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Preços V<Jr l~ç5.o 
Bras indicc ' ~laio/1983 

~laio/l9S3 
Junho/19tD 

28,2000 2000 

gs2, o4 3~. 10 

Preços 'lariação 

llraslndic..::l 't 
~\<ll0/1 93) 

Maio/1963 ,~unho/ 1983 

60,12 19,99 

16,!' 

305. O <I 

30,91 35,13 

414,00 36,37 

24.0, 91 35,15 

14.70 35,03 

7A, 21 19. qg 

408,00 19, "2G 

9. 92 !9. 95 
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VARIAÇOCS DE PRCÇOS DOS t•18DICAN8NTOS COHS1D8MDOS ESSENCIAIS. 

f1S NSCCSS_I_DAOES DA. POPULAÇÂO BMSILEIM 

r:E'~~mllNJ..ÇJi.O DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação 

GRUPO Braslndice Braslndice ' FORMA UNID. 
TEP.;..PEUTICOS/SIMILARES Farmaceutica onteúdo Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 

DIE"TILCARLA."1AZINA + OIFENI- Comp. 175mg comp. 
DR.:....~I~A 

(-) 

BIC)l;RS"O:lATO DE- S0DIO 
Bicarbonato_ de Sódio 

VACWA A~TISARAHPO 

VACit:A A~JTI-RÂBICA 
(Vacina Anti-Rãbiça} 

A~!PICILINA+PROBENIADE: 

(De:;rona) 

v;..cr.;;. TRÍPLICE" 
(Vacina Tríplice) 

VACI:-IA i\'STI,\~~\R!LICA 
(V.'\cin.J. Anti.JmJ.rllica) 

Vacina Antisarampo 
(VACINA ·ANTISAP.AMPO) 

Vacina Anti-Côlera 
(H!TOCHl) 

Pancreatina 

CPANCREATINE) 

Nistalina 
(~!ICOSTATIN) 

Of::~;Q;-IINAÇÂO DO PRODUTO 

G?.UPO 

'I't Rl.. P tUT ICOS /SIMILARES 

~orbitol-Laur!l sulf.SÓ<}io 
(;.:r::ILAXJ 

Cr ioprecipi tado ___ Anti-Remo-
filico_ 
KRIOI3ULI!l) 

Hipoclorito de Sódio 
(HIPOCLORITO OE 50010) 

Lidocaina {Intravenosa) 
(XYLOCA.INA) 

175mg 

Sol. Inj, 8, 4i Amp •. 10m 
13,04: 01 - N 31,24 139 

Liof Susp Inj dose 
08 - A 

PÕ Liof il izado dose 
o~ - A J2,1Hi 93,46 184 

COmp. Comp. 
07 - I 4.782,00 13.'631,00 185 

Susp. Inj. Dose 
21 ,,00 08 - A 72r00 166 

iof. Susp~ Amp. + Di! 
0_8 - A 

riof. susp. Fa + Dil 
08 -A 

pusp. rnj. Dose 
08 -A 

F""9· SOOmg Drágea s ,06 12 r 75 151 SOOmg 

rag. SOOQOOUI rorag. 
ã9o~grrtrr 33';84 108,70 . 220 

VARIJ\.ÇOCS 08 PREÇOS-DOS f>IEDICM!CNTOS CONSlDCfu\005 E;:=iSENCIAI~. _ 

JI.S NE:CCSSIDI\OES DA f!OPULAÇÂO BRASILEIAA 

ESPECIFICAÇÀO Preços Preços Variação 

Brasindice Braslndice • FORMA UNID, 
Farmaceutica Conteúdo Maio/1982 Junho/1983 1982/1983 

Geléia iq. ~17-}32 162 r 40 243 

-
PÓ Liof. sol. rasco 
Inj. 250UI+Dil 

02 - ": 23.300,00 93.617,00 301 

Sol-. 2,5% p/. rasco 
gt/lt ngua SOml 

sol. Inj. 2Dmg m,pola 
43,44 155 '71 258 

Sexta-feira 24 2667 

Preços Variaçiio 

Braslndice ' 
~laio/1983 

Haio/1983 
Junho/198_3 

22,96 36.00 

77,89 19;98 

11..359,52 19,99 

60 ,o o 20,00 

10,63 19 r94 

~Cárf;'42 JS ,16 

Preços Variação 

Brasindice ' ~laio/1983 
Maio/1983. Junho/1983 

·-
112 r 00 45,00 

42.763r42 118.91 

129)76 19 '99 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador G_abriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE Â REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para uma 
breve comunicação. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Para 
uma breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoM 
res: 

Sob os auspícios da Legião Brasileira de Assistência 
(LBA), instalou-se, terça-feira, dia 21, às lO horas, o En
contro que reuniu, nesta Capital, as Primeiras Damas 
dos Estados, tendo a ilustre Presidente Léa Leal proferi
do um oportuno discurso em que abordou os aspectos 
fundamentais de uma das mais importantes iriiciatiViiS 
da Instituição- O Programa Nacional do Voluntariado 
(PRONAV-LBA). 

Em solenidade realizada no Auditório da LBA, às 
17:00 horas, presidida pela Presidente de Honra da 
PRONAV-LBA, Senhora Dulce Figueiredo, com apre
sença do Dr. Guilherme Duque Estrada, representando 
o Ministro Hélio Beltrão, a Dr• Maria do Carmo Nasci
mento Alves, esposa do Governador João Alves Filho, 
de Sergipe, assim coitfo aS esp-Osas -dos Governadores do: 
Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo,.Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Gross-o do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, ~aranã, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, RiO Grande do Sul, Território de 
Roraima, São Paulo e Santa Catarina, foram empossa
das, às 17:00 horas, no Auditório da LBA, como Coor
denadoras desse dinâmico prOgrama criado em 1979 
que, desde então, ampliado, fortalecido e prestigiado, lo
grou se consolidar como um pujante movimento nacio
nal, reunindo os Governos de todas as Unidadçs da Fe
deração, o Voluntariado e as Comunidades. 

As esposas dos Governadores do Amapã, Bahia, Dis
trito Federal, Pernambuco e Rondônia já haviam sido 
empossadas. 

Falaram, na oportunidade, a Presidente Léa Leal e a 
Presidente de Honra da PRONAV-LBA, Dona Dulce 
Figueiredo, que fez uma saudação especial às novas 
Coordenadoras Regionais, espás"as dos Governadores, 
inclusive dos dez Estad_os onde a oposição foi vitoriosa e 
dOs Territórios. -

Deve-se acentuar a originalidade deste encontro, con
forme acentuou a Primeira Dama, Dona Dulce Figueii":C
do, na sua saudação às novas Coordenadoras, esclare
cendo que uma dezena de senhoras são esposas de gover
nadores que militam em Partidos diferentes, resultado da 
politica de aber_tu_ra democrática, em boa hora adotada 
pelo Presidente João Baptista de Figueiredo. 

Eram estas considerações que desejo formular, em vir
tude _da_.cresc_ente importância do PRONAV-LBA, no 
âmbito da assistên&a- social, que adquiriu, em nosso 
País, as dimensões de uma irreversível corrente de solida
riedade humana, a serviço dos menos favorecidos. 

O Sr. Carlos Alberto- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURlVAL BAPTISTA- Com imenso pra
zer, eminente Senador Carlos Alberto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa es· 
clarece ao nobre Senador Carlos Alberto, que não é per
mitido aparte em breves comunicações, de acordo com o 
Regimento lnteqto. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sr. Presidente, 
sentido_ estou de não ouvir o aparte do eminente Senador 
Carlos Alberto, nesta hora em que ele, naturalmente, iria 
reconhecer o trabalho desenvolvido pela LBA em todo o 
território nacional.-
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Sr. Presidente: 
Solicito a incorporação, a este pronunciamento, dos 

discursos proferidos pela Excelentíssima Senhora Dulce 
Figueiredo, na posse das Coordenadoras Regionais e da 
Presidente Léa Leal, na instalação do Encontro, enalte
cendo a atuação do Min~stro Hélio Beltrão, pelo seu i~-

- restrito apoio às iniCiativas da Legião Brasileira de Assis
tência. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE ~O SR. 
LQURIVAL BATISTA EM SEU DISCURSO; . 

PRONUNCIAMENTO DA SENHORA DULCE FI: 
GUEIRE.DO 

PRIMEIRA-DAMA DO PAIS E 
PRESIDENTE DE HONRA DO "PRONAV- LBA"~ 

Soleniaade de saudação às novas Coordenadoras 
___ Regionais do Programa Nacional do Voluntariado da 

LBA (PRONAV-LBA) 

Brasília- DF. 
Auditório do Gabinete da 
Presidência da LBA/Brasília 
21 de Junho 1983, às 17:00 hs. 

Minhas amigas:-
Pela segunda vez, tenho o prazer de receber aqui em 

Brasilia as esposas dos Governadores dos Estados Brasi
leiros, convocadas pela nossa q~:~erida _Léa_ Leal, para 
Coordenar, em seus Estados, o Progrã.ma Nacionãl do 
Voluntariado da LBA. • 

Cumprimento afetuosamente cada _uma das ilustres 
Damas aqui presentes. E o faço com tanto maior satis
fação quanto pelas circunstâncias espeCiais que tornam 
este nosso-encontro tão diferente dos realizados nos qua
tro anos de existência do PRONAV-LBA. 

Pela primeira vez, temos quase uma dezena desenho
ras, cujos maridos militam em partidos diferentes do do 
meu próprio marido. E, se tenho justa satisfação em que 
assim seja, não posso deiXar de pensar em que esta reu
nião é fruio e símbolO das políticas de abertura e de anis
tia, em boa hora adotadas pelo Presidente João Figueire
do. 

A anistia apaga as dissenções e torna os homens nova
mente irmãos. Benvindas sejam, assim, todas as Coorde
nadoras Estaduais do PRONAV-LBA, hoje empossa
das. 

Como sabem todas o voluntariado é a antítese do 
egoisino inÚrresseiro. 

Ao contrário dos deveres - que se cumprem como 
obrigação social - o trabalho voluntãrio_ é um dom e 
uma doação, Um dom, porque nasce de dentro do co
raçãõ, e não da cabeça. 

Uma doação, porque nada exige; nada almeja; não esw 
pera nem recebe retribuição. Seu prêmio está no próprio 
ato de trabalhar voluntariamente. 

Em cada comunidade,- como é do carãter brasileiro, 
os mais pobres olham para as ~sposas dos govern_antes. 
como Líderes naturais dos movimentos e atividades a 
bem dos carentes e dos necessitados. I:: bom que seja as
sim. Mas, não nos devemos esquecer: não queremos no 
Brasil uma sociedade paternalista na qual cada um que 
procure_ e encontre, no Estado, a solução de seus proble
mas, grandes e pequenos. A assistência social não substi
tui o trabalho. Como gosta de dizer o nosso- permitam 
todas que diga nosso - Presidente João Figu_eiredo, só 
pelo trabalho o homem consegue os bens que tornam a 
vida mais _digna. 

Mas, se não desejamos uma sociedade paternalista, 
queremos, entretanto, e queremos muito, _uma sociedade 
solidária,_ na qual todos nos sintamos responsáveis- so
lidariamente responsáveis - pelas aflições de todos. Es
pecialmente dos mais fracos, dos mais pobres. 

l! neste quadro que_se coloca o trabalho do 
PRONAV-LBA. Isto porque o trabalho de Vocês- in
tegrado ao nosso trabalho- tem duas faces. Uma delas 
é o ato concreto de preencher os postos de atendimento, 
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de recolher e distribuir o afeto, o amor, sem o qual a as~ 
sistência desceria ao plano das atividades puramente me
cânicas, sem vida, sem alma. 

Não há palavras suficientemente grandes para engran
decer e enaltecer os méritos de cada um dos nossos 106 
mil-voluntários. Deus, em quem reside a Verdade, a Jus
tiça e a Bondade, saberá recompensar o esforço de cada 

__ qual. 
Essa face do voluntariado é amãvel, boa, bela, digna, 

generosa, franca, sorridente, amiga. 
Mas a outra face é simplesmente sublime. Penso repe

tidameOte no imenso valor espiritual e ético da comu
nhão de tantos corações que se juntam só para fazer o 
Bem·-- Sem - visar a qualquer bem pessoal. 

Olhando este nosso grande Brasil, dou-me corita das 
imensas dificuldades e provações dentro das quais vamos 
vivendo_. 

Mas as calamidades, e seu cortejo de doença, privação 
e dor, são como se o nosso bom Deus quisesse testar a 
nossa determinação de perseverar. De continuar a servir 
a Ele próprio e aos noSsos irmãos. Por isso me anima a fé 
diari"te de um povo que consegue reunir tantas vontades, 
tanta dedicação, tanta generOsidade - quantas se reú~ 
nem neste nosso PRONAV-LBA, sob a direção executi
va de minha amiga, Léa Leal. A Presidente da LBA, jun
to às esposas dos Governadores, cujos mandatos termi
naram em março deste ano, conseguiu desenvolver um 
dos mais importantes trabalhos de integração, no campo 
da aSsistência social. Às primeiras e às novas Coordena
-doras do PRONAV-LBA, o meu muito obrigada. 

DISCURSO DA PRESIDENTE Ll!A LEAL. NA 
SOLENIDADE DE POSSE DAS COORDENA· 
DORAS REGIONAIS DA PRONAV·LBA. EM 2I 
DE JUNHO DE /983. 

Dando início à solenidade de posse das futuras Coar~ 
denadoras do PRONAV-LBA, em seus respectivos Esta
dos e Territórios, tenho a gr'ata satisfação de apresentá
las à Presidente de Honra do Programa Nacional do Vo
luntariado, nossa muito querida amiga D. Dulce Figuei
redo. 

Hoje, pela manhã, ao saudã-Ias e dar-lhes as boas-
--vindas, procurei fazer uma sfntese da filosofia do 

PRO NA V-LBA e do nosso trabalho de integração juriio 
às novas Coord-enadoras. Trabalho voltado à promoção 
social da população carente do Brasil. 

Pode ter parecido estranho às Senhoras que me ouvi
ram, o fato de que, apenas quatro meses após ter assumi
do a Presidência da LBA, fosse o PRO NA V lançado 
com tanta propriedade em todo o território nacional, 
atrilvés da participação valiosa das esposas dos Gover
nadores Estaduais e Prefeitos Municipais. 

Agora, entretanto, vou revelar os motivos que mele
varam, em tão pouco tempo, a introduzi-lo entre os de
mais programas da Legião. 

O primeiro desses motivos prende-se ao amor que de
dico à LBA desde ôS meus tempos de voluntátiã ôe D. 
Darcy Vargas, sua fundadora e Presidente por 12 anos. 

Por um desses mistérios indecifrãveis, quis a mão divi
na conduzir-me novamente a esta Casa, onde reencon
trei, ao voltar, as mfnhas raízes de assistente_ social. Só 
que desta vez, para lançar um Programa têcnico de vo
luntariado que teve e tem hoje na Primeira Dama do 
País, D. Dulce Figueiredo, a sua maior aliada. 

Antes mesmo de se tornar esposa do Chefe da Nação, 
D. Dulce Figueiredo já ouvia com atenção e interesse os 
planos que eu tinha em mente para a organização de um 
grande trabalho social através do Voluntariado. Tão 
grande quanto o nosso Brasil. Tão importante quanto a 
participação das senhoras dos Governadores e Prefeitos 
engajadas no nosso Projeto. 

Assim foi que, repito; ao assuminnos a Presidência da 
LBA, nada nos pareceu mais justo do que ter a esposa do 
Presidente da República à frente do PRONAV-LBA. 

Ao aceitar o nosso convite, D. DuJce assumiu mais Um 
compromisso na sua agenda de Primeira Dama do País. 
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Compromisso esse que ela tem sabido honrar, às vezes 
até com sacrifício de sua própria privacidade. D. Dulce 
nunca deixou de prestígiar as ilóssas-campanhas nem re
cusou emprestar o seu nome às promoções que lhe são 
oferecidas, com renda destinada ao PRONAV-LBA. 
Pelo contrârio, é si::mpre Com boa vontade que ela as 
aceita levando a sua simpatia, o seu sorriso iluminado e a 
sua simplicidade que a todos conquista, aos lUgares onde 
sua presença se faz necessária..-

Por tudo o que tem feito, faz e fará, até o último dia do 
seu mandato, desejo transmitir neste momento histórico 
do PRONAV-LBA os agradecimentos de meus c_ompa
nheiros de trabalho e- tenho a certeza- dessa multi
dão anônima de assistidos pelo Programa do qual a Sr~ é 
a Presidente de Honra. 

Agradeço tamb~m a presença do Secretário-Geral do 
MPAS, Dr. Guilherme Duque Estrada que representa 
também o Ministro Hélio Beltrão_, impedido de compa
recer, hoje, por motivo de viagem inespera~a. mas que 
amanhã nos dará a honra de encerrar este Encontro. 

D.r. Guilherme Duque Estrada tem sido o grande ami
go da LBA, desde que assumiu o seu posto de Secretário
Geral. Dele temos recebido todo o apoio possível e toda 
a compreensão necessária. o· ffieslno podemos dizer do 
secretário de Assistência Social, Dr. Waldyr Gia-rtrii"tti, a 
quem a LBA está diretamente vinculada:. AmbOs térD de
monstrado, mais por atás do que por palavras, o seu 
apreço pelo trabalho que a LBA realiza neste nosso 
imenso País. 

Sob o_comando firme, sereno e inteligente do Ministro 
Hélio Beltrão, os 6i"&ãos que compõem o~slsfema Nacio
nal de Previdência e Asssítência Social --como a LBA 
- estão ocupando seus espaços e encontrando o rumo 
certo de suas aspirações. 

Antes de passar a palavra à D._Ou_i~_Eigueiredo gos
taria de concluir lendo um trecho da sua mensagem às 
Primeiras Coordenadoras do PR,_ONAV-LBA em agosto 
de 1979, que bem comprova os sentimentos da nossa 
Presidente de' Honra em relação ao trabalho que todas 
nós procuramos realizar em favor __ Qa população mais ca
rente do PaísL 

"Nesta hora, estou cerrando fileiras com as dedicad_as 
amigas da LBA, estendendo a mão a todiD!: as mulheres 
do Brasil, para que, num esforço comum, façamos do 
Programa de Voluntariado uma escalada de amor, visan
do dimínüir as injustiças, sarieãr a: peniína, reduzir as ca
rências, através da solidariedade cristã da mulher brasi
leira. 

~soada a hora da solidarieda<f_ç_. O PRONA V ac(_)rda 
a Nação brasileira e pede a cada uma das mulheres do 
meu País que se junte às suas amigas, oilde for, em cada 
Estado, Município ein Suá comunidade familiar e venha, 
sob as benções do Senhor, reunir com unção místi~~ ~ 
entusiasmo inabalável, todos os obreiros_ da me§S~ da 
LBA, certas de que, como afirmava o Pequenino de As
sis, o meigo São Francisco, é .. dando que se recebe". 

Multiplicar os frutos do nosso esforço comrim, como 
se multiplica a semente em terreno féitil_ é a missão de 
cada uma de nós. 

Que o Senhor abençoe o nosso trabalho de solidarie
dade cristã, de amor ao próximo e de generosidade brasi
leira." 

DISCURSO DA PRESIDENTE Lf:A LEAL, 
NA INSTALAÇÃO DO ENCONTRO DAS 
COORDENADORAS REGION4IS D{J 
PRONAV-LBA EM 2I DE JUNHO DE 1983. 

Ao saudar as Primeiras Damas dos Esta_dQs, Terri
tórios e Distrito Federal que, tao conscientemente, acei
taram nosso convite para participar deste encontro com 
a alta Diieção da LBA- onde será apresentada a filoso
fia de um dos seus principais Programas, - o Programa 
Nacional do Voluntariado (PRONAV-LBA), - não 
posso-· esconder a no..s:sajusta alegria, minhao e __ de minha 
equipe - pela realização deste nosso Encontro com Se
nhoras de governadores, eleitos em decorrência da aber-
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tura democrática levada a efeito pelo Presidente João Fi
gueiredo. 

Isto porque, pela prime,ira vez na história da assiStên
cia social de nosso País um programa de tal natureza
um programa de atendimento à população carente que 
reúne Governo, Voluntariado e Comunidade, chegou 
para fiCa:r. 

Em um dos Encontros realizados com as prmeiras 
Coordenadoras do PRONAV-LBA, eu antecipei esta 
realidade, hoje comprovada pela presença das Senhoras. 
- Leni"bro-me de ter dito, na ocasião, que os nossos car

gos et'ãm tratúlitôriós ma:s-a nossa missão seria plantar de 
tal forma a semente do Programa Nacional do Volunta
riado- o PRONAV-LBA, que depois de nós ela já se 
houvesse_constituído em árvore de muitos frutos. 

- E por que esta certeza de continuidade? Por que 
esta convicção de que nós éramos apenas passageiras de 
um comboio permanente? 

MUitO sin1ples. Porque a própria comunidade, afeita e 
aquínhoada pelo nosso Programa, não aceitaria mais fi
-Cãr marginaTízadã. Essa mesma comunidade cobraria -
como já está cobrando- a sua participação no elenco 
de_medidas e atividades desenvolvidas pelo nosso traba
lho integrado 

Também foi dito no _IY Encontro, ao qual comparece
raio sem exceção, todas as esposas dos Governadores de 
Estados e Territórios, que a nossa idéia era oferecer ao 
trã.balhõ social a ser desenvolvido por cada uma delas, o 
suporte téCnico da LBA, através de suas Superintendên
cias_em todo _o País. 

O nosso Encontro de hoje- quatro anos após o ?ri
____mf:irõ, realizado_em_agosto de 1979- vem provar que a 
idéia do PRONAV-LBA foi totalmente vitoriosa. Esta
mos aqUi r<::uriidas para falar e cons_olidaf ainda mais um 
Programa que conseguiu, em tão pouco tempo, firmar-se 
diante da Oplni8o Pública do País. ~ esta credibilidade 
que nos tem dado forças para continuar na nossa luta 
pela obtenção de maiores recursos. Recursos que am
pliãrão o· número de creches - tão necessárias ou mais 
necessãrias do que nunca- à criança carente e desnutri
. da e à mãe pobre que precisa trabalhar fora do lar. Re
cursos capazes de levar o Programa de Complementação 
alimentar da LBA à ges_tante, à mãe que amamenta e à 
críança de até 3 anos de idade, a todos ôS Estados do 
Brasil em que a desnutrição constitui õ maior flagelo de 
~mortalidade infantil. 

~justo portanto que eu transmita, nesta hora, não só 
as -ªlegrias COI!IO as n?ssas Pióprias Carências. 
- Alegria por ter visto nascer, crescer e concluir-se com 
êxito uma etapa piOneira e essencial do PRONAV-LBA. 
A etapa de lançam~nto e fortalecimento. 

Alegria também, porque aquela idéia-semente, planta
da aqui mesmo,-em Brasília, tornou-se uma vitoriosa e 
díri:âmica- açãci social; uma ifreversfvel corrente nacional 
~~olidaiíedãde: -- - - - · - -

Sim, o PRONAV-LBA, hoje, representa mais de 100 
mil voluntários engajados em todo o País. São 1.626 nú
cleos e grupos de voluntariado atuantes em t.288 mu
nicfpiós. São os projetaS e movimentos reãlizados em bC.: 
n-eficio d_as populações necessitadas, cOrria as campanhas 
de idosos, excepcionais e sobretudo a Campanha Nado

- nal de Creches, que tem recebido o apoio e a cooperação 
das comunidades, do empresariado e dos órgãos de go
ver_no. 

F-- _princjp~lmente, o PRONA V-LBA significa os 10 
milhões e SOO mil ãtendimentos sociais efetuados de 1979 

~a~J982. 

Tudo isso é motivo mais que suficiente para nos ale
grarmoS. Mas, neste Encontro, o entusiasmo fica maior e 

- esSa- a)egria se mistura à confiança e à certeza de dias 
ain_da melhores para todas nós. 

A continuidade voluntária que tanto desejávamos está 
assegurada com a presença, aqui, das Senhoras 
Primeiras-Damas dos Estados, Territórios e Distrito Fe
deral. 

___Nossas novas compan-heiras de trabalho social sefãO 
hoje oficialmente inv.:;::stidas no caigo de Coordenadoras 
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do- PRONA V-LBA, pela nossa querida Presidente de 
Honra, D. Dulce Figueiredo. 
_Daqui por diante o Programa inicia uma outra etapa 

de .sua . .existênda.. A.etapa de _amadurecimento e afir
maçã-o. 

E nós temos confiança e certeza de que as novas Coor
denado'ras;Com a seriedade de propósitos e a capacidade 
de mobilização que possuem, saberão manter e ampliar a 
programação e as ações voluntárias em seus Estados. 
_Para isso contarão sempre com a estrutura e o apoio têc
-nico das equipes nacional e regionais da LBA, sob o co
mando extraordinário de Heloísa Pinto, Coordenadora 
Nacional do PRONAV-LBA. 

Com essa vontade de fazer e somar, com esse esforço 
de união e participação de todos, o nome PRONAV
LBA - hoje devidamente registrado e nacionalmente 
conhecido - permanecerá com o apoio comunitário, -
ainda~ mais ~ólido, como síll)bglo de integração volun
tária em todos os nfveis de governo- federal, estadual e 
municipal. 

Desse modo, lucrará o próprio PRONAV-LBA, mas 
lucrarão também os Estados e lucrarão princilpalmente 
aqueles que, Carentes, predsam de nossa presença e de 
nosso trabalho. 

E lucrará, enfim, todo -o Brasil, pois coniinuará acesa, 
acima de posições ideológicas ou partidárias, a chama 
responsável e solídária do voluntariado. 

Ãs novas Coordenadoras e companheiras de trabalho, 
o meu agradecimento por terem se junta-do a nós. E os 
meus cumprimentos pelo cargo que estão assumindo e 
pela obra que realizarão. 

E, como mensagem final, fíqtie para· todas nós a certe
za de que o trabalho voluntário do PRONAV-LBA é a 
realização plena do potencial de dedicação e responsabi
lidade social da mulher brasileira que, neste momento, 
serve de exemplo aos demais segmentos da sociedade 
pela dignificaçã-o"--maíor do ato puro de servir ao nosso 
País. 

DISCURSO DA PRESIDENTE Lf:A LEAL NA 
SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO EN
CONTRO DAS CORRDENADORAS REGIO
NAISDA PRONAV-LBA, NO DIA 22 DE JUNHO 
DE I983. 

Exelentíssimo Sr. MiniStro da Previdência e Assistên
cia Social - Dr. Hélio Beltrão. 

A presença honrosa de_ V. Ex•, encerrando, em nossa 
sede, este encontro informal do PRONAV-LBA, quando 
as novas Primeiras-Damas dos Estados e Territórios 
Brasileiros asimmiram o cargo de coordenadoras do nos
so programa de volunta 
vem coroar, de maneira brilhante, uma produtiva séi-1 de 
apividades e reuniÕes de t~:abalho realizadas, aqui em 
Brasília, durante dois dias apenas. __ 

Nestes dois dias tivemos oportunidade de apresentar, 
explicar e discutir com as novas companheiras a filoso
fia, os -Objeiivos e as --diretrizes operacionais do 
PRONAV-LBA nos estados. 

Dissemos muito e ouvimos bastante. 
E. Democraticamente, debatemos, concluímos e con

cordamos. 
E a concordância, a afinidade de propósitos era a meta 

esperada e desejada. 
E não poderia ser de outra forma, pois as mulheres 

_ que aqui estão sabem a importância e a dimensão doSo
cial no a tua! contexto brasileiro. Sabem, junto conosco, 
como é essencial e dt!terminante a presença, a partici
pação feminina neste campo tão sensfvel quanto priori
tário3 

Tivemos também, em nosso encontro, a oportunidade 
e _a satisfação de ver _e ouvir, ontem, as palavras francas e 
comoventes de D. DulCe Figueiredo, PreSidente de Hon
ra do PRONAV-LBA. 

E, mais do que tudo, tivemos o privilégio de sentir e 
partilhar a emoção autêntica de D. Dulce quando, com 
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sinceridade profunda, referiu-Se aõ nosso Presidente 
João Figueiredo, revelando-nos suas preocupações so·
ciãis e brasileiras e alertando-nos para a magnitude do 
trabalho espontâneo que o PRONA V realiza em todo o 
Brasil. 

Creia, Sr, Ministro, foi um momento emocionante que 
tocou fundo em todas nós, pois bem sabemos o quanto 
de verdade e de lição exiStia nas palavras de D. Dulce Fi
gueiredo. 

Todas nós sabemos muito bem que um encontro como 
este que o PRONAV-LBA pôde realizar só foi possível 
graças ao processo de desarmamento de espíritos- e-- ae 
abertura política que o Presidente FigueiredO, com seu 
esforço pessoal, conseguiu implantar na sociedade Brasi
leira. 

Agora, recebendo V. Exba9, Sr. Ministro Hélio Bel
trão, que tem sido, em tõda a·sua vida pública, um exem
plo de homem de diálogO e de abertura, estamos encer
rando nosso encontro com o mesmo espírito, a mesma 
atmosfera e o mesmo sentimento que nos dom_ioªram 
nestes dois dias. 

Aqui estão, portanto, nossas novas companheiras de 
voluntariado, dispostas a dar o melhor de sua dedicação, 
competência e trabalho em beneficio dos carentes e ne
cessitados. _ 

Aqui estão elas plenamente concordes e integradas 
com a filosofia do PRONAV-LBA; filosofia e propóSito 
que V. EX' estünula e apóia, pois sempre afirmou confiar 
na ação voluntária e ·encontrar na espontânea partici
pação comunitária Q grande fato r de impulsão e desen
volvimento da assistência social em nosso País. 

Assim, Sr. Ministro Hélio Beltrão, V. Ex~ é o homem 
certo nesta hora certa do voluntariado da LBA. 

E isso é bom para todas nós, para o PRO NA V, para 
as novas Coordenadoras Estaduais e Territoriais e, o que 
é mais importante, é bom para todo O Brasil. 

Muito Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena
dor Lourival Baplista,desejo informar a V. _Ex• que os 
Senadores Moacyr Dalla e Cados Alberto se associam a 
seu pronunciamento, onde fez justiça a uma instituição 
que presta relevantes serviços à coletividade,- a Legião 
Brasileira de Assistência. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta)- Sobre a me
sa, projeto de lei que será lido '"pelo Sr. 1~'-Secretârio. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I6f, DE I983 

"Determina que o CongressO Nacional passa a ter 
atribui~ões para opinar sobre o projeto dos planos de 
desem·ohimento da Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste - SUDENE, Superintendência 
do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, 
Superintendênc-ia do Oc_s_em·olvimento da Amazônia 
- SUDAM e Superintendência do Desenvolvimento 
da Fronteira Sudoeste - SUDESUL, bem como, 
sobre os planos especiais de obras, de abastecimento e 
de assistência às popula~ões flageladas e sobre o 
acompanhamento dos projctos a serem executados." 

O Congresso NaciQnal_ d_ecreta: 

Art. !~> Os Planos de Desenvolvimento das Superin
tendências-da SUDENE, SUDECO, SUDAM e SUDE
SUL, serão encaminhadas ao Congresso Nacional para 
devida apreciação. 

Art. 21' Os planos Especiais de Obras, assim como, 
os planos de ab::~stecimento e de assistência às popu
lações flageladas, para serem executadas na emeigência 
da seca, serão aprovados pelo Presidente da República 
após exame do Congresso Nacional. 

Art. 3~' Deverá ser encai:ninhado ao Congresso Na
cional, até 31 de março de cada ano, para fins de acom
panhamento, relatório sobre a execução dos planos de 

DIÁRIO DCY CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

desenvolvimento empreendidos pela SUDENE, SU
DAM, SUDECO e SUDESUL, no exercício anterior. 

Art, 4., Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

E de fundamental importância que o Congresso Na
cional passe a ter atribuições para opinar sobre o projeto 
dos planos de desenvolvimento da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, Superin
tendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste -:- SU
DECO, Superintendência do Desenvolvimento da Ama
zônia - -SUDAM e Superintendência do Desenvolvi
mento da Froteira Sudoeste - SUD.ESUL, bem como, 
sobre_os planos especiais de obras, de abastecimento e de 
assistência às populações flageladas e sobre o acompa
nhamento dos projetas a se;rem executados nessas re
giões, 

Há de se reconhecer os abusos que têm sido cometidos 
nesses Estados através da política de favores promovida 
até --recentemente, pelos diversos governadores nomea
dos. Sem qualquer acompanhamento por parte do Con
gresso Nacional, aplica-se nessas áreas sob jurisdição das 
Superintendências, uma econom!a política voltada para 
a satisfação de determinados interesses em detrimento _ 
do seu pleno desenvolvimento e do bem-estar dos seus 
habitantes, Dessa maneira, os recursos-escassos· são des
perdiçados e os resultados macroeconômicos pouco sa
tisfatórios. No Nordeste, já aparece como tradição, por 
exemplo, a chamada "indústria da seca". Além disso, 
ainda se fala no famoso "escândalo da mandioca", cujo 
sa1ao para a região foi o assassinato deu~ procurador, o 
envolvimerilo de dezenas de "personalidades importan
tes" do Estado que ainda continuam impunes e o enorme 
preju[zo para os cofres públicos, da ordem de alguns bi
lhões de cruzeiros, que estavam destinados à-promOção 
do desenvolvimento da região. 

- Para prçservar o interesse público e garantir a apli
cação correta dos recursos destinados ao desenvolvimen

._to das f~fças produtivas nessas regiões, resolvemos pa
trocinar este projeto onde o Congresso Nacional aparece 
_como agente acompanhador dos empreendimentos 
sócio-económicos. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1983. - Henrique
Santillo. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de As
suntos Regionais e de Legislação Social.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia convoca Sessão Extraordinária _a realizar-se hoje, às 
dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação 
do Projeto __ de Decreto Legislativo n9 13, de 1979 e do 
Projeto de Resolução n9 56, de 1983, 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia -EuniCe Michile_s
Fábio Lucena - Odacir Soares - Aloysio Chaves -
Gabrit:l Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castelo - Virgílio Távora - Carlos Alberto -
Marcondes Gadelha- marco Maciel- Carlos Lyra
Albano Franco - Lomanto Júnior- José Ignácio
Roberto Saturnino - Itamar Franco - Alfredo Cam
pos -Amaral Furlan- Severo Gomes -Álvaro Dias 
- Eneas Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- Está finda a 
hora do Expediente. 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19-Secretáfio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 705, DE 1983 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento In
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que 
a ritatéria constãnte do ítem n'i' 5 seja submetida ao Ple
nário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1983. -Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo 
com a deliberação do Plenário, passa-se à apreciação, em 
primeiro lugar, do item n'i' 5. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nl' 105, de 1982 (n~' 3.225/80, na-Casa de 
origem), que disciplina o. exercício da profissão de 
enfermeiro de nlvel superior, tendo 

PARECERES, sob n9s 570 a 572, de 1983, das 
Comissões: I 

-de Legisla~ão Social, favorável nos termos de 
substitutivO que oferece; 
--::..:...-de Constituição e Justi~a. pela constitucionali

dade e juridicidade do substitutivo da Comissão de 
Legisla.ção Social, com 2 (duas) subemendas que 
aPrese:ilta; e 

....... de Finanças, favorãvel ao substitutivo e às su
bemendas. 

Em discussão o projeto, o substitutivo e as subemen
das. (Pausa,) 

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

Em votação. 
O SR. PRESIDENTE (Moacy Oalla)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para enca
ro inhar a votação, 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REYISÃ.O DO 
ORADOR, SERÂ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar, 

O SR. PRESIDENTE (Moacy Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Líder do PDS, Aloysio Chaves, para 
encaminhar a votação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr, Presi
dente e Srs. _Senadores: 

Como Líder dQ PDS e_ d_o Governo nesta Casa, quero 
dizer a V, Ex• e aos Srs.. Senadores que examinamos com 
maior isenção este projeto de lei. Ele, a piincfpio, e!a 
mais_ ~r_np_lo,_porque pretendia instituir salário profissiO
nal; a esse respeito temos reservas de carãter legal e de 
caráter doutrinário. Mas recebendo a representação des
ta digna e respeitável categoria profissional, orientamo
la no sentido de que o projeto poderia ser despido dessas 
exigênCias q_tie acabo de referir, cingindo-se a uma disci
plinação- da duração da jornada de trabalho e de outras 
condições de trabalho inerentes ao exercício da atividade 
profissional. E dentro dessa orientação o eminente-sena
dor Jutahy Magalhães apresentou um bem elaborado 
parecer- com o substitutivo da Comissão de Legislação 
Social, e a Comissão de ConstituiçãO e Justiça acrescen
tou duas subemendas. 

De comum acordo com a Liderança do PMDB e do 
PTB nesta Casa, manifestamos nosso apoio ao substitu
tivo e.f1zçmó-lo incluir na sessão de hoje, por uma deli
beração tomada de comum acordo, para votá-lo nos ter-
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mos do substitutivo do eminente Senador Ju.tahy Maga~ 
lhães, aprovando ainda a _S_ub~me:nd-ª p'i' 2 da Comissão 
de Constituição e Justiça. Com isso achamos que esta 
matéria recebe um tratamento correto, legal e c_onsentâ
neo com as justas e legítimas aspirações dessa digna citte
goria proftssiõnal. 

t esta a manifestação da Liderança do Governo e do 
PDS. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dajla) ..,.-Em votação 
o substitutivo_ que tem preferência regimentai. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneça senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 

b o seguinte o substitutiVo aprOvado: 

EMENDA N• 1-CLS 
Substitutivo 

Dispõe sobre a jornada de trabalho nos servitos de 
enfermagem e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 11 :t fixada em 6 (seis) horas diárias ou 30 (trin

ta) horas semanais a jornada de trab~dho dQs c;:nfç;rmei
ros dos técnico_s c::m_ c;nfemmgem _e dos auxiliares de en
fermagem que prestem serviços profissionais, em regime 
de emprego, a pessoas f'ISícas e jur[dicaS de direito priva':' 
do. 

Parágrafo único. A jornada diária de 6 (seis) horas 
poderá ser acrescida, excepcionalmente, de até 2 (duas) 
horas extraordinárias, reriluiienillas na forina dos artigos 
59,61 e 73 da ConsolidaçãQ das Leis do Trabalho. 

Art. 2~' O regime de trãbã:lho estabelecido no artigo 
anterior poderá ser substitu[do pelo de plantão diurno 
ou noturno com duração não excedente a 12 (doze) ho
ras. 

Parágrafo único. DuraQte o período de plantão, o 
pessoal de enfermagem a que se refere o artigo· li' terá di-
reito a: 
I- intervalo mfnimo de 36 (trinta e seis) horas entre o 

término de um plantão diurno e o início de outro e de 60 
(sessenta) horas entre o térmi.no de um plantão noturno e 
o início de Outro; 

II- duas refeições fornecidas, gratuitàment:e, pelo 
empregador; 

III- intervalo de I (uma) hora para alimentação e re
pouso, entre a 511 e 81' horas. 

Art. 31' Os estabelecimen~os hospitalares com mais 
de 30 (trinta) empregados deverão- rfiãntet;- no ·próprio 
prédio ou em suas proximidades, cheche gratuita para 
assistência aos filhos de seu,s ser:vidores. 

Art. 4~> As disposições da presente lei se aplicam aos 
servidores públicos, registrados nos Conselhos Regio
nais de Enfermagem a que se refere a Lei n~> 2~604, de 17 
de setembro de 1955, que prestem serviços a órgãos da 
administração direta ou in_ditçta dª_ !Jnião ~ederal, des
de que enquadrados nos níveis próprios do Plano de 
ClassificaçãO de Cargos criado pela Lei n~' 5.645, de 
1970. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
a Subemenda nl' 1-ccj. 

Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam conlo se 
acham. (Pausa.) Rejeitada. 

É a seguinte a subemenda rejeitada: 

t 9 Subemenda à Emenda da Comissão de Legislação So
cial 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

enfermagem, com vínculo empregatício para pessoas ffsi
c·as ou_jurídicas de d.ireito privaçlo.". 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
a Subemenda n~> 2~ccj. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queíiarit perrrianC.: 
cer como Se encontram. (Pausa.) A.'provada. 

A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de serre
. dígido o vencido para o turno suplementar. 

_:ta seguinte a subemenda aprovada: 

21' Subcmenda à Emenda da Comissão de Legislação So-
.. cial 

=- Acrescente-se .os seguintes artigos: 
Art. 51' Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
.. . Art. 6~' Revogam-se as diSposiÇões em contrário. 

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

Votação, em turno único, do Requerimerito nl' 
696, de 1983, de autoria do Senador M~rcelo Mi
randa, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n9 13, de 1981, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bela Vista (MS) a elevar em Cr$ 
16.315.900,00 (dezesseis milhões, trezentos e quinze 
~ii e !}ovecentqs çruzeiros) o montante de sua dívi-
da consolidada. - · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausã~) AprOvado. 
O projeto de resolução constante do requerimento 

·aprovadO será desarquivado. 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 
697, de 1983, de au!oria do Senador Marcelo Mi
randa, solicitando nos termos do art. 3f.7, do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resoulução n9 229, de 1981, que autoriza a Prefeitu
ra MUniCipal de Angélica (MS) a· eievar em CrS 2. 
394.000,00 (dois milhões, trezentos e noventa e qua
tro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

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

dos. (Pã.us.a.) Aprovado. 
A mil.1éfí<i ·prOSseguirá em sua tramitação ilO:tmal. 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 3: 

Votação, em turno únicO, do Requerimento n~' 

69~, de 1983, de autoria do Senador Marcelo Mi
randa, solicitando, nos termos do art. 367 do _Regi-

-- menta Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n~ 40, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Anaurilândia (MS) a elevar em Cr$ 
4.890.000,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se Como se encontram. _(Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento o Projeto d.e Resolução n~' 

40/82 prosseguirá o seu curso normal. 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 4: 

Votação. etn -turno único, do Requerimento n9 
702, de 1983, de autoria do Senador Humberto Lu
cena, solicitando, nos termos do art. 371, ••c", do 
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei 

.. Art. 11' É fixada em 6 (seis) horas __ diãriaS ou 30 ·--=--·da Çâmara n~ 11, de 1983 (n~' 72/83 na casa de ori-
(trinta) horas semanais ajornãda_ de trabalho dos enfer- .. -- gem), que revoga o Decreto-Lei n~> 865, de 12 de se-
meiros, dos técnicos en"i'€mfermagem, dos auxiliares de tembro de 1969, restabelecendo a autonomia do 
enfermagem e dos ocupacionais que executem tarefas de ~funicípio de Santos, no Estado de São Paulo. 
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Em votação o requerimento. 
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 

·O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR

~ MENTE 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Aprovado o req_uerimento, a matéria serâ inclufda na 
Ordem do Dia da 4• sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 380, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENT~E (Moacyr Dalla) -Item 6: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n11 307, de 1981, de autoria do Senador 
Amaral Furlan, que restabelece a loteria do Estado 
de São Paulo e dá OUtras providências, tendo 

PARECERS, sob n~'s 595 a 598, de 1982, das Co
missões: 

-de Contiil.iição e- Justiça, Çlelã Constitucíonali
dade, juridicidade e, no mérito, favorável, com 
emenda que apresenta de n" 1-CCJ e voto vencido 
do Senador Hugo Ramos; 

-de Legisla~ào Social, favorável ao Projeto e à 
Emenda da ComisSão de Constituição e Justiça; 

- -de EducaçãO e Cultura, favorâvel ao Projeto e 
à Emenda da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discuSsão -õ projeto e a enlenda. (Pausa.) 
.Não havendo oradores, delaro encerrada a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senad~res que o aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, fica prejudicada a emenda. 
A mii.téria vai' ã'o Ar-quivo. 

:t o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 307, DE 1981 

Restabelece a Loteria do Estado de São Paulo e dá 
outras prOvidências. 

O Congresso N3.cioilal -decreta: 

Art. 1~> Fica restabelecido o Serviço de Loteria do 
Estado de São Paulo, criado pelo Decreto n~' 10.266, de 5 
de junho de 1939. 
~Parágrafo único. A exploração da Loteria do Estado 

de_ SãO Paulo sujeitar-se-á às disposições do Decreto-lei 
nl' 204, de 27 de fevereir-o de 1967, no que lhe for aplicá
vel, e às alterações intrOduzidas pela presente lei. 

Art. 2~' O Serviço de Loteria do Estado de São= Pãulo. 
Será executado e administrado pela Caíxa Econômica do 
Estado de São Paulo Sf A. 

Art: 39 A renda líquida obtida com a exploração da 
Loteria do Estado de Sãº- Paulo será obrigatoriamente 
destinada à asSistência, amparO e educação do menor ca
rente. 

Art. 4~' A Loteria --dõ ·Estado -de São Paulo 
subordínar-se-á às seguintes ti.ormas: 
I- distribuição da percentàgem mínimas de 70% (se

tenta por cento) em prêmiOs, sobre o preço de plano de 
cada emissão; 

II- 2 (duas) extrações por semana, no mínimo; 
111- emissão- máxima de 100.000 (cem mil) bilhetes, 

em cada série, devendo el~s obedecer ao plano aprovado . 
e mediante um ú_nlco--sOrfeio pa-, a tOdas as séries; 

IV -·emissão mãxima de 6.000 (seis mil) bilhetes por 
milhão de habitantes do território estadual; 
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V- pagamento da cota de previdência preViSTã-no 
art. 5" e seu parágrafo úniCo; 

VI- recolhimento do imposto de renda na forma es
tabelecida no art. 6" e seus parágrafos. 

Art. 59 A Loteria do Estado de São Paulo fica sujei
ta ao pagamento da cota de previdênCia de 10% (dez por 
cento) sobre a importãnda tOtal de cada emissão, a qual 
será adicionada ao preço de plano dos bilhetes. 

Parágrafo único.· A Administração do ServiçO óe 
Loteria do Estado de São Paulo recolherá diretamente 
ao Banco do Brasil S f A, em guias próprias, à conta do 
"Fundo Comum de PrevidênCia-Social" a importância 
correspondente à cota de previdência prevista neste arti
go. 

Art. 6~> O imposto de renda incidente sobre os prê
mios lotéricos será recolhido mensalmente pela Adminis
tração do ServiÇo-de Loteria do Estado de São Paulo e 
compreenderá o imposto correspondente às extrações do _ 
mês anterior. 

§ 19 O imposto de renda inCidirá sObre os prêmios 
atribuídos nos planos de sorteioS, superiores aó Valor do 
maior salãriá mínimo vigente no Estadó de São Paulo. 

§ 29 Quando da aprovação dos planos de sorteios 
pelo Ministério da Fazenda, a Secretaria da Receita Fe
deral deverá pronunciar-se sobre o cálculo desse impos
to, na forma do parágrafo anterior. 

Art. 79 O bilhete de loteria, ou sua fração;-serã con
siderado nominativo e infransfeiível quando contiver o 
nome e endereço do possuidor. A falta desses elementos 
será tido como ao portador, para todos os efeitos. 

Art. 89 Os bilhetes poderão ser _inteiros ou divididos 
em meios, quartos, quintos, décimos, vigéSinios ou qua
dragésimos. 

Parágrafo único. Em uma mesma emissão ou série, 
poderão haver bilhetes inteiros e divididos, de_ acordo 
com os planos aprovados. 

Art. 99 Cada bilhete ou fração consignará no anver
so, além de outros dizeres: 
I- a denominação "Loteria do Esta_do_de São Pau

lo", 
· . II- o número que concorrerá ao sorteio; 
III- em caracteres legíveis, o preço de_ plano do bi

lhete inteiro e o de cada fração acrescido da. cota de pre
vidência constante do art. 59_ e o seu parágrafo único; 

IV- a declaração de ser inteiro, meio, quarto, déci
mo, vigésimo ou quadragésimo e sendo fração, o número 
de ordem desta; 

V- a indicação da série, se for o caSo. 
Art. 10. Cada bilhete, ou fração, consignará no re-

verso, além de outros dizeres: 
I- o plano de extração, por inteiro ou resumidO; 
II- a indicação do lugar, dia e hora do sorteio; 

III- a assinatura das autoridades responsáveiS pela 
emissão; 

IV- local apropriado para receber o nome e ende
reço do possuidor que desejar o bilhete nominativo. 

Art. 11. A Loteria do Estado de São Paulo_ ad9tará 
os sistemas de garantias que julgar mais convenientes à 
segurança contra adulteração dos bilhetes. 

Art. 12. Não se admitirá a substitqiçãá-de bilhetes 
postos em circulação, ainda que sob o pretexto de Curto. 
roubo, destruição ou extravio. 

Art. 13. Em caso de roubo ou extravio, aplicar-se-ã 
ao bilhete ou fração d~ bilhete de loteria, não nominati
vo, e no que couber, o disposto, na legislação sobre ação 
de recuperação de título ao portador. 

§ 19 Os prêmioS relativos a bilhetes~ou frações nomi
nativos somente serão pagos ao respectivo titular, devi
damente indentificado. 

§ 29 Somente mediante ordem judicial dei_xará de ser 
pago algum prêmio ao portador ou ao titular de bilh_ete 
ou fração premiados. 

Art. 14. As extrações serão realizadas em sala fran
queada ao público, pelo sistema de urnas transparentes e 
de esferas numeradas por inteiro. 

Art. {9 A loteria do Estado de São Paulo poderá, 
também, adotar outros sistemas modernos de extração, 

de comprovada eficência e gararifia, devidamente apro
Vados pelo Ministério da Fazenda. 

§ 29 As extrações serão realizadas na sede da Loteria 
do --~tado de São Paulo ou em local préviã e amplamen
te divulgado pela Í!llprensa. 

Art. 15-. _Não haverá extração em feriadoS nacionais 
e estaduais e os que jâ estiverem programados Serão 
adiados para o -primeiro dia útil subseqUente. 

A!L 16. Depois de postos os bHhetes em cirCUlãção, 
a extração só poderá ser cancelada ou adiada mediante 
ato expresso da Diretoria da CEESP S/ A a que estiver 
subordinada a Adro_inistração do Serviç_Qde_Lo_t_eria do 
Estado de São Paulo, do qual será cíentificado, imediata
mente, o Ministério da Fazenda. 

Parágrafo único. No primeiro caso, serão recolhidos 
todos os bilhetes e restituídos os respectivos preços e, no 
segundo, avisar-se-á pela imprensa o novo dia designado 
para a extração. 

~_rt. 17. Faç-se-á o pagamento do prêmio mediante 
a apresentação e resgate do respectivo bilhete ou fração, 
desde que verificado a sua autenticidade. 

§ 19 Constituirá motivõ justifiCado para -recusa de 
pagamento a apresentação de bilhetes ou frações rasga
dos. dilacerados, cortados ou que dificultem, de qual
quer modo, a verifiCação de sua autenticidade. 

§ 29 O pagamento do prêmio será imediato à apre
sentação do bilhete na sede, ou dentro de 15 (quinze) 

__ dias, no máximo, no caso de prêmio cujos bilhetes este
jam sujeitos à verificação de sua autenticidade, ou ainda, 
quando apresentados nas Agências da Caixa Econômica 
do Estado de São Paulo Sf A. 

§ 3~' Somente a verificação feita em face da ata ofi
cial de sorteio servirã de fundamento a qualquer recla
mação de pagamento de prêmios. 

:A.rt. 18. Os Prémios prescrevem em 90 (noventa) 
dias a contar da data da respectiva extraç_ão. 

Parágrafo único. Interrompem a prescrição: 
1- citação válida, no caso de proce_dimento judicial, 

em se tratando de furto, roubo ou extravio; 
li- a-entrega do bilhete para recebimento do prêmio 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias da data da extração 
na sede da Administração dos Serviços de Loteria do Es
tado de São Paulo ou nas Agências da Caixa Econômica 
do Estado de São Paulo Sj A. 

Art. 19: ·os planos de extração podem prever adis
tribuição de prêmios idêntícos-ou diversoS em cada uma 
das sérias ou, ainda, prêmio maior líquido para o con
junto de sérias, observando sempre a condição estipula
·aa no item I, do art. 49 

Art._ 20. A distribuição, venda e expoSição dos bilhe
teS- da Lderia do Estado de São Paulo é privatfva das 
Agências e Postos de Serviço da Caixa Econômica doEs-

tadO de São Paulo S/ A. sendo esta atividade isenta de 
impostos ou taxas estaduais e municipais. 

Art. 21. A renda líquida da Loteria do Estado de 
São Paulo, apurada em balanço anual, será aplicada in
tegralmente na assistência, amparo e educação do menor 
carente, por meio de doações e subvenções a entidades 
ofiCiaís ou particulares do Estado de São Paulo, desde 
que reconhecidas como _de utilidade pública, na forma da 
lei. 

ArL 22. As despesas de custeio e manutenção do 
Serviço de Loteria do Estado de São Paulo não poderão 
ultrapassar de 5% (cinco por cento) da receita bruta dOs 
planos executados. 

Art. 23. A Caixa Econômica do Estado de São Pau
lo S/ A, poderã estabelecer convênio com ·a Casa da 
Moeda para a impressão de bilhetes. 

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, independentemente de regulamentação. 

Art.- 25. R~vogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. 

Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n9 
704/83, lido no Expediente, de urgência para a Mensa
gem n~' !24, de 1983. 

Em votaçãO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 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. 

Solicito do nobre Senador Gabriel Hermes o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. GABRIEL HERMES (Para emitir parecer.f=
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a mensagem n~ 124/831 o Senhor Presidente da 
- República submete à deliberação do Senªdor Federal 

pleito do Governo do Estado de Santa Catarina que ob
jetiva registrar no Banco Central do Brasil 2.629.788 
obrigações do Tesouro do Estado de Santa Catarina -
Tipo Reajustável (ORTC), cuja emissão seria destinada 
ao giro de sua dívida consolidada interna intralimite mo
biliária, vencível durante o presente exercício. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPIA.N) PR, após examinar o Plano de Apli
cação dos recursos, Opinou pela emissão nas seguintes 
condições: 

a) quantidade: 2.629.788 Obrigações do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina- Tipo Reajustável (ORTC), 
equivalentes, ao valor nominal reajustado para o mês de 
fevj83 (CrS 3,085,59) a Cr$ 8.1!4.447.554,92 

b) características dos títulos: 

Prazo Série TaxO Periodicidade de pagamento Modalidades Numeração dos -

Juros 

5 anos C 9% a.a. semestral 

Correção mone
tária (I) 

mensal 

Certificados 

P-E(2) 008.!04 

008.290 

(I) = idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional- Tipo Reajustável (PRTN); 

(2) = P = ao portador 
E = nominativa-endossãvel 

c) cronograma de colocação e vencimentos: 

Emissão 

mai/83 
Julj83 
set/83 

Vencimento 

abrj88 
mai/88 
maij88 

Total ..•.......•.....•.•....•. 

Quantidade 

1.000.000 
1.000.000 

629.788 

2.629.788 
Obs.: a serem c_olocadas com prazo decorrido da data de e 

d) forma de colocação: através de ofertas públicas, 
rios termos do item VIl da ReSolução n9 565, de 20-9-79, 
dest~ _Bane<?~ <;en_tral; 

-e) autorização legislativa: Lei n9 5.165, de 27-ll-75, 
Decreto-lei n9 692, de 13-5-76. 

NÕ õ1érito: a forma de captação de recursos para rolar 
a dívida do Estãdo em questão, agravada exatamente 
pela situaç_ão financeira imposta ao País pela atual políti
ca eco!lômioo-financeira, é não inflacionária e se apre-
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senta como a alternativa_ mais eficaz para aquele Estado 
equilibrar as suas finanças a curto prazo. 

Assim sendo, opinamos pelo acolhimento da mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 78, DE 1983 

Autoriza o Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 8.114.447.554,92 (oito bilhões, cento e quatorze 
milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhen
tos e cinqüenta e quatro cruzeiros e noventa e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada inter
na. 

O Senado Federal resolve: 

Art. (9 t o Governo do E.stado Qc; Santa_ C;ltar_ina, 
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmento fixa
do pelo item H I, do artigo 2'1 da Resolução n9 62, de 
1975, modificada pela de n"' 93, de 1976, ambas do Sena
do Federal, de modo a permitir o "registro de uma emi,c;
são de 2.629.788 obrigações do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina -oTipo Reajustável (OR!C), equivalen
tes a Cr$ 8.144.447.554,92 (oito bilhões, cento e quatorze 
milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e 
cinqUenta e quatro cruzeiros e rtoventa e dois centavos) 
considerado o valor nominal do Título de Cr$ 3..085,59 
(três mil, oitenta e cinco cruz~i.ros e ciriqUenta- e nove 
centavos) vigente em fevereir0f83, destinada ao giro de 
sua dívida consolidada iriternã írifra.Hmite-mobiliária, 
vencível durante o presente exercício, obedeCidas_as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2~> Esta resolução entrª em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da Comissão de Economia_conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n"' 78, de 1983, concedendo a auto
rização s_olicitada .. _ .-

Concedo a palavra ao no_bre Senador Passos Pôrto, 
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o projeto. 

O SR. PASSOS PÔRTO (Para emitir parecer.) --Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissão de Econontia apresenta Projetó-de Reso
lução que, na forma do artigo 1~>, autoriza o Govefiio de 
Santa Ciiiaiina, a elevar, temporariamente, o parâmetro 
fixado pelo item III, do artigo 2~' da Resolução n'l 62, de 
1975, modificada pela de n'l93, de 1976, ambas do 
Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma 
emissão de 2.629.788 obrigações do Tesouro do Estado 
de Santa Cararina- Tipo Reajustável (ORTC), eq,-uiva
lentes a CrS 8.114.447.554,92 (oito bilhõeS, centO-e qua
torze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, qui
nhentos e cinqaenta e quatro cruzeiro-s e noventa e_ dois 
centavos) considerado o valor nominal do Título de CrS 
3.085,59 (três mil, oitenta e cinCü -crUzeiros e cln-éjTI.enta e -
nove centavos) vigente em fevereirof83, destinada ao 
giro de sua dívida consolidada interna intralimite mobi
liária, vencível durante o presenle exercício. 

2. No processo-encontra-se os seguintes documentos 
e referências principais: 

a) autorização legislativa contida nas Leis Estaduais 
n'~s 5.165, de 1975 e Decreto-lei n9 692/76. 

b) Exposição- de Motivos (E_m n9 49/83) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm'l Senhor Presi
dente da República, comunicando que o Conselho Mo
netário Nacional, ao apreciar a propoSta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2'1 
da Res. n9 62, de 1975, do Senado Federal; 

c) Parecer do Banco Central do Brasil- Departamen
to de Operações com Títulos em Valores Mobiliários
que concluiu pelo deferimento do pedido; 

d) parecer do Conselho Monetário Nacipnal, favorã~ 
vel; e 

e) Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública, favorável à realizaçãO da operação. 

~ Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto 
no art. 42, item VI, da Constituição; atendeu as normas 
legais (Resolução n~'s 62, de 1975 e 93, de 1976), e, a:iiida, 
o estabelecido no Regif!lento Interno (art. 106, item II). 

4. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal 
tramitação do Projeto, uma vez que constitucional e jurí
dico. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa)- A Comissão 
de Constituição e Justiça conclui seu parecer pela consti
tucionalidade e juridicidade do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'~78, de 1983, que autoriza o Estado de Santa 
Catarina a elevar em CrS 8. I 14.447.554,92 (oito bi
lhões, cento e quatorze milhões, quatrocentos e qua
renta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e quatro 
cruzeiros e noventa e dois centavos) o montante de 
sua divida consolidada. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs.Senadores que o aprovam permaneçam senta-

doS. (Pausa) - - · --

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação_. __ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- Sobre a me
s'<i; re·Oaçào final que será lida pelo Sr. (9-Secretário. 

t lida a segujnte 

PARECER No 615, DE 1983 
Da ('omissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 78, de 
1983. 

-Rehúor: Senador Passos PôrtO 

A Comissão apresenh a redação final do Projeto de 
Resolução n\"' 78, de 1983, que autoriza o Governo do E.s~ 
tado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 8.114.447.554,9'2 

·(oito bilhões, cento e quatorze milhões, quatrocentos e 
quarenta e sete mil, quinhentos e cinqüenfa e quatro cru
zeiros e noven-ta e dois centavos) o mantante de sua dívi
da consolidada interna. 

Sala das Comissões, 23 de junho de 1983 . ...:.. Joào Lo
bo, Presidente- Passos Pô.-to, Relator -José Lins. 

ANEXO AD PARECER No 615, DE 1983 

Redaç;ão final do Projeto de- Resoluç;ão n'l 
de 1983. ~ 

Faço saber que o Seilado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
==~--·-~p~~Siden_te, _pr?mulgo a seg1:1inte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza o G011erno do Estado de Santa Catarina ã 
eleVir em Cr$ 8.114:447.554,92(oito bilhões, ceiltos e 
quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, 
quinhentos e cinqüenta e quStro cruzeiros e noventa e 
dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

- O Senado Federal resolve: 

Art. t 11 ~ o Gov_erno do Estado de Santa Catarina 
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
do pelo item III do art. 2'~ da Resolução n9 62, de 1975, 
alterada pela de n~ 93, de 11 de outubro de 1976, ambas 
do _Senado_ Federal, de modo a permitir o registro de 
uma emissão-~ie 2~629.788 Obrigações do Tesouro doEs
tado de Santa Ca_iarína- Tipo ReajuStávei- ORTC; 
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equivalentes a Cr$ 8.114.447.554,92 (oito bilhões, cento e 
quatOrze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, 
quinhentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e noventa e 
dois centavoS}, c:onsiderado o valor norriinal do título de 
Cr$ 3.085,59 (três mil, oitenta e cinco cruzeiros e ciil
qilenta e nove centavos), vigente em fevereirof83, desti
nada_ao giro de sua dívida consolidade interna intralimi
te mobil_iãr!a;_ vencível durante o presente exercício, obe
decidas as condiÇõeS admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'1 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgência, a matéria cuja redação final aca
ba de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente à 
deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação final. 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da pala-

vra, encerrarei a discussão~ (Euusa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ---Esgotada a 
matéria conslante da Ordem do Dia. Concedo_a palavra 
ao nobre Senador Luiz Viana, para uma breve comuni
cação. 

O SR. LVIZ VIANA (PDS- BA. Para uma breve co
municao;:ào. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 
- Por vezes, não chega~ os·-~-; hor~Por fatos ou.Circuns
tânciaS alheias à nossa vontade. É o que comigo ocorre, 
que desejaria ter-me manifestado oportunamente pela 

. co_nces~ão __ do título de professor Emêrito da Universida
~e de Brasília ao Professor Josapha Marinho, ex
Senador da República, ex-Deputado, ex-Secretárfo- de 
Estado e, sem dúVída, Uma das mãis brHhantes culturas 
do Brasil e da Bahia. 

A Univ'ersidade de Brasília, reconhect::ndo os méritos 
do emfneilte Professor, acaba de outorgar-lhe o título de 
Professor Emérito. Creio eu que cumpro não somente 
um dever de ordem pessoal, mas também interpreto o 
desejo dos baianos, o desejo da Cultura baiana, 
associando-me a essa decisão da Universidade de 
Brasília que, desse modo, tão bem galardoa uma eminen
te figura da Balli~ e do- Pi:tís. 

Desejava, assim, deixar aqui registrado, para que 
conste nos Anais desta Casa, a satisfação, a alegria e o 
júbilo com que acompanhamos esse ato de justiça quere
conhece os méritos de um dos grandes cidadãos do Brasil 
e que tanto honrou o Senado da República. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PDS 
--SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 

- orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Eu pedi a palavra para uma breve referência a um as

sunto que vai ser tratado, na próxima semana, pe1o Líder 
do meu partido Senador Humberto Lucena. 

Quero referir-me ao fato de que no próximo dia 27 de 
junho, no Uruguai, haverá fortes manifestações de pro
testo, porque nesta data a ditadura militar daquele país 
COtnpleta 10 anos. Ainda agora, nos dias 17, 18 e 19 deste 
mês, em São Paulo, houve um colóquio internacional 
sobre os fundamentos jurídicos de uma verdadeira aber
tura democrátic"a no Uruguai, que reuniu personalidades 
das mais expressivas dO mundo Latino-americano e da 
Europa, e que registraram, mais uma vez, o desalento da 
opinào democrática mundial, pelo fato de que no Uru
guai, apesar do plebiscito e apesar de que existe uma cla
ra manifestação da população daquele pafs contra o regi-
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me militar, as medidas necessárias para uma tradição de
mocrãtica são poStergadas. 

Eu não poderia deixar de soroar-me àqueles que têm 
manifestado no Brasil sua preocupação, com respeito à 
evolução política dos regimes de países vizinhos, espe
cialmente agora, quando, no Chile, estamos vendo mani
festações bastante expressivas, -tendendo a pôr um ponto 
final à ditadura do General Pinochet. Tendo sido eu pró
prio exilado e tendo vivido naquele país muitos arios, 
sinto-me perfeitamente infOrmado e -itinariãdo com o 
povo daquele país, e informado a respeito do que lá 
acontece, e tendo a esperança de que lá também seja 
possível uma transição democrática. 

No que se refere ao Uruguai, é de assinalar que a opo
sição do Brasil e, a infJuência construtiva do Brasil po
dem e devem surtir efeito. O Brasil é o país qUe maiS-ex
porta, que vende produtos ao Uruguai, e do ponto de 
vista da ec.onomia do Uruguai, é o país que mais exporta 
para o Brasil do que p.ara qualquer outro pafs da Amêri
ca Latina. 

Mais ainda, a cada instante, no Uruguai, aqueles que 
tentam justificar a presenÇa e continuidade de um mode
lo autoritário invocam o exemplo brasileiro, invocam es
pecialmente aquilo que nós estamos combatendo aqui no 
Brasil, que é a permanência da Lei de Segurança Nacio
nal, e uma espécie de tutela militar continuada, sob o 
pretexto de prolongar-se um pouco mais _e de se fazer 
uma transição democrâtica mais le_nta. Toda gente sabe, 
no Brasil, que tanto o Uruguai como o Chíl_e são países 
de alto espírito- deinocrâtico, do ponto de vista de sua 
população, e são países onde a presença ostensiva da 
força armada no controle do Estado é mais aberrant_e 
ainda do que jâ o é normalmente, porqu~ são países que 
dispõem de uma cidadania riCa, de tradição política, de 
partidos competentes para o exercício do m_ando. N_ão 
quero deixar de me_ncionar, também, que nós temos uma 
responsabilidade moral, e me r~firo não apenas a nó§ 
brasileiros, ao Governo do_ :Brasil, porque toda gente 
sabe que houve um envolvimento, no caso do rapto de 
Lilian Celiberti e de Universindo Diáz no Rio Grande do 
Sul, de que essas pessoas continuam presas no Uruguai. 
Há, neste momento, mais de mil presos políticos no Uru
guai, I O anos depois de instalado o regime militar, E eu 
queria, portanto, antecipar-me ao dia 27, quando o 
PMDB fará uma manifestação oficial a esse respeito, e 
deixar registrado o meu protesto pela permanência de re
gimes autoritários, e a minha esperança, como brasileir~ 
e COtJlO alguém que tem orgulho de dizer que quando ne
cessitou de asilo encontrou no Chile um país acolhedor, 
a minha esperança de que essa transição seja râplda e 
que não siga sequer este caminho tão lento da tradição 
brasileira. 

O Sr. Gastão Müller --:-Permite_V.J~x•_um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Com prazer. 

O Sr. Gastão Müller- SeJ;J.ador Fernando Henrique, 
em primeiro lugar, eventualmente na Liderança do 
PMDB, como Vice-Líder, eu quero ficar solidário com 
V. Ex• nas referências à situação do Uruguai, com o voto 
de que o Uruguai volte à luz e saia da sombra, como o 
Papa disse aqui quandó da sua visita, que os países ti
nham uma época de sombra e de luz, e o Uruguai está há 
dez anos, na sombra. Esperamos que ele volte à luz. De 
modo que estou solidário com a palavra de V. Ex•, em 
nome da nossa Bancada. E por intermédio de V. Ex•, eu 
cheguei tarde a um aparte ao eminente amigo, prezado 
Senador Luiz Viana, e, em nome da Bancada do PMDB, 
nós também estamos solidáriOs com as borilenagens 
prestadas ao Senador Josaphat Marinho que abrilhan
tou o _Senado, principalmente, abrilhantou e honrou a 
Bancada da Bah.ia e que de modo especial honrou a Ban
cada do PMDB nesta Casa, sendo atê Líder. E nessa últi
ma etapa política do PMDB, da fusãO, ele foi o-·nossó aa.
vogado na luta no Tribunal Superior Eleitoral, para que 
se concretizasse o fatO. De modo que me solidarizo com 
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V. Ex• e, por intermédio deste aparte indireto ao Sena
dor Luiz Viima, embora tardiamente, eu presto também, 
~;n-nome dO PMDB, hoffienagem ao nUsú·e-baiãilo Que é 
o Orgu-lho d.C todos nós, o ex..:senadof Josaphat Marinho. 

O Sr. Luiz Viana- Agradeço a V._Ex• e_Q.igo quenun
ci é tarde para se fazer justiça. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço o· aparte de V. Ex~ e termino dizendo não só 
que também eu me junto à homenagem aJosaphat Mari
nho, como acredito que homenagem maior não pode ha~ 
ver a um democrata como Josaphat Marinho que ter tra~ 
zido, eu também, o meu protesto pela existência de dita
duras militares nós paíseS vizinhos. 

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

O Slt. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) - Co_ncedo a 
palavra ao nobre Sr. -Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. _Senadores: 

Não hã dúvida nenhuma de que esta publicação pela 
revista Veja da entrevista de Um irilportã:nte banqueiro 
francês merece a análise desta Casa e merece a resposta 
por parte dos homens do Governo. 

De nossa parte, de há muito que temos manifestado a 
n<~ssa incredulidade com relação aos hom~~s -que condu
zem o setor económicO neste País". A celébre trinCa~ que, 
vai governo, vem governo, e lá está o Sr. Delfim Nétto 
impondo-se perante a Nação, baseado não sabemos em 
quem, sob que forças, com seus "pacotes" e com ·a sua 
orientação. 

Lembr.o-me_ que, quando Deputado estadual, um De
putado do PDS, antiga ARENA, foi aos Estado Unidos 
e voltava dizendo que, viajando pelos Estados Unidos, 
ficara impresSionado com o prestígio do Sr. Delfim Net
to, quando, o pais americano em meio a uma grave crise 
e que visitando ele órgãos da administração americana, 
diziam~lhe: "Nesta hora, os Estados Unidos precisavam 
de um homem como Delfim Netto para pôr em ordem a 
casa aqui, como estâ fazendo lá, no Brasil." Pois é este 
homem que nos conduz a esta realidade, é este homem 
que nos conduz a esses fatos que não é apenas a critica 
da Oposição, não apenas a crítica dos trabalhadores, não 
apenas é a crítica dos mais humildes, mas é a critica dos 
mais poderosos que, hoje, a crítica do próprio Governo 
atravÇs de sua própria representação parlamentar, prin
cipalmente, por exemplo, lá no meu Estado_ do Rio 
Grande do Sul, onde se está fazendo uma frente compos
ta de PD-S, PMDB e PDT, buscando a derrubada dos 
Ministros da área econômica_e a mudança do modelo 
econômico-sociat Que estamos vivendo. 

Mas a verdade é que nessa entrevista do Sr._Yves Lau
land, "As contas da ficção", -o economista -e- executivo 
francês fala sobre dois brasis: o real, no qual acredita, e o 
das estatísticas, que ele ironiza. ~um homem que yem ao 
Brasil e fala dessa maneira, e analisa dessa form_a, os ho
mens que são os responsáveis pelos destinos deste País. 

Repare, Sr. Presidente, que se fôssemos nós, da Opo
sição, que fãlássemos isso desta tribuna, V. Ex• haveria 
de dizer à Taquigrafia: Retirem essas elCpressões porque 
são_ antiparlamentares; poderiam, talvez, atê ocasionar 
um processo na Lei de Segurança Nacional, porque teria 
atingido a honra do MinistrO. Lauland sustenta que as 
autoridades brasileiras cultivam o feio hábito de· contar 
baleias.. 

Reparem que é um diretor dos maiores bancos do 
mundo que diz Cj_ue "as autoridades do setor económico 
brasileiro têm o triste hábito de contar baleias, e algumas 
destas autoridades - ele cita nominalmente o Ministro 
do Planejamentõ, Antônio Delfim Netto e o Presidente 
do Banco Central, Carlos Langoni - inventâram para 
consumo externo, um Pais povoado de estatíSticas nem 
sempre confiáveis, uma viti'íria esp"ecíalmeiüe montada 
para os olhos dos banqueiros internacionais". 
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Em outras palavras, o Sr. Langoni e o Sr. Delfim Net
to mentem lá fora, apresentam lã fora estatísticas que 
rlão Corr-esPondem à realidade dentro do Bfasil e que eles 
estão, agora, buscando conhecer. 

Mais adiante, diz _o homem: "Vejo o Brasil como um 
contraste: Há o Brasil real e o Brasil das estatísticas que 
O_elfim e Langoni apresentam em Paris, Londres_e_ NOva 
Iorque. Na_e<:onomia real, constato que o Brasil é uma 
potência induslrial e um país bem armado da América 
Latíitã. O Brasn é um País muito sério no que diz respei
to à economia real; o que não é sério, de maneira nenhu
ma, é tudo o que diz respeito à economia _monetãria. Os 
brasileiros são sêríos na falta de seriedade. Dizem frases 
do tipo "No ano que vem, vocês vão ver, vai ser formidá
vef, séremos capaZes de construir uma barragem hidrelé
trica monumental''. Ou, então: "Vamos baixar a in
flação". Mas nada disso acontece. O Brasil chegou a esse 
·enorme volume de dívida externa, graças a empréstimos 
um pouco malucos, sempre fundados numa avaliação 
extremamente irreal da realidade brasileira". 

Diz, mais, o homem das finanÇas: .. Acredita-se que é 
possível preservar o país sem explosões, sem traumatis
mos, desde que ao mesmo tempo que os brasileiros tra
balhem, possam divertir-se mantendo a alergia de viver 
que faz parte do temperamento nacional." 

Mas há um assertiva, Sr. Presidente, na afirmativa do 
banqueiro, que nos parece importante; "Se na América 
Latina nós vemos países amendrontadores como o Perp_, 
em estado de guerra civil, a BolíViã Com o seu tráfico de 

· drogâs, as ações da América Central e seus conflitos ar
mados, o qUe existe como elemento de eSt!\bilidade poU
tica na América Latina? O Brasil estrategicamente, por
que se perdermos o Chile, será um golpe rúde, mas nada 
dramático; se a Argentina se tornar comunista, será-uma 
chateação, mas com o Brasil servindo de porta-aviões, 
não é dramático; se o pOrta-aviões afunda é o fim, tere
mos perdido a América Latina." 

Sr. Presidente, pelas afirmativas desse banqueiro, 
parece-me que chegaria a hora de pararmos para pensar. 
Primeiro, a dolorosa constatação daquilo que, de certa 
forma, representa a vinda dos homens do Fupdo Mone
târio, que estão aqui: da mesma forma que uma firma 
que pede falência e o juiz designa o síndico para cuidar 
da massa falida, de certa forma eles estão aqui a coorde
nar a orientação da coisa brasileira. 

E não são só os homens do Fupdo Monetário Interna
cional, pois a imprensa pública diz que dez banqueiros, 
representantes de duzentos bancos, os maiores do mun
do, aos quais o Brasil é devedor, estão chegando ao nos~ 
so Pais para examinar a.s nossas contas e ver como as coi
sas estão se passando. 

Nesta realidade, parece-me que ê hora realmente de 
perguntar: será, Sr. Presidente, que esses homens que es
tão conduzindo os destinos da Nação e que têm a antipa
tia, a repulsa não apenas dos homens da Oposição, mas 
do conjunto da sociedade brasileira, será que são esses os 
homens que podem realmente decidir os destinos desta 
Nação? 

Será que esse Congresso pode ficar quieto, silenciado, 
calado, assistindo de um lado esses homens lançarem um 
pacote de medidas à Nação e anunciarem outro para a 
semana que vem? Fa,zerem um acordo com o Fu.ndo Mo
netârío- qUe não cumprem e anunciarem outro para os 
próximos dias~ Mas representam quem, representam o 
que, dentro deste País, o Sr. Delfim, o Sr. Langoni e o Sr. 
Galvêas? 

Votamos agora, hâ questão de minutos, um projeto de 
resolução de um empréstimo para um município do inte
rior do Brasil. Nenhum município e nenhum Estado des
te País pode contratar qualquer empréstimo sem que o 
Senado da República se manifeste. No entanto, o Brasil 
chegou a uma dívida de 100 bilhões de dólares e está ne
gociando os destinos deste País, quer com ageriies.do 
Fund-O, de terceira ·categoria na ordem hierárquica, quCir 
com os banqueiros que estão chegando sem que a Nação 
brasileira tenha algum conhecimento, alguma partici
pação. E se fala em bilhões de dólares, e se fala no au-
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menta constante da taxa de juros, e se fala na exigência
de concessões, como a eliminação de dificuldades na re
messa de royaltics e na remessa de lucros e- os tr_ês _ho
mens estão ai, decidindo, tomando posição, e a Nação 
brasileira e o Congresso NaciOnal se resumem a usar da 
tribuna para formular o seu protesto. 

Já não há, a esta altura, ninguém nesta Casa que for
mule a defesa da política do Governo; pode, quando 
muito, fazer um discurso meio na corda bamba, anali
sando que a situação é critica mas a defesa é impossível. 

Mas, eu pergunto: que realidade é esta que estamos vi
vendo? Mas que papel é este que estamos desempenhan
do nesta Casa? Mas que colltraprestaÇão estamos ofere
cendo àqueles que, pelo voto, nos conduziram aqui? 

Quando passam pelas ComisSões os projetas de meia 
dúzia de centavos aos municípios e os destinos da Nação 
estão sendo decididos, nós, aqui, s_em a mínima iiitei'fe
rência. Quando muito, vé!ii aqui os Ministros, falam e 
ainda tentam puxar a orelha de parlamentares. Mas a 
grande verdade é que essas coisas são feitas à revelia da 
Nação. 

Eu não s_ou muito acostumado a apresentar emendas à 
Constituição porque sei que o seu destino é o arquivo do 
Congresso. 

Estou apresentando uma, exatamente ali, naquele arti
go que me parece ridículo, perdoem-me, imoral atê. h o 
artigo que diz que é atribuição específica nossa aprovai
os empréstimos e os acordos dos Estados e dos Municí
pios. E por que não da União? Porque telnos a atri
buição, e tem que passar por nós a fiscalização e a apro
vação dos empréstimos a municípios e aos Estados, mas 
e quem ê a União? Que poder absoluto tem a União que 
este Congresso, que existe exatamente para vighir, fisca-
lizar e legislar, a nível federal, não tem atrib_uição, a obri
gação e a responsabiHdade de, também, decidir sobre os 
acordos, os emprêstimos, como os dos municípios e dos 
Estados, sobre a União? 

Mas acho, Sr. PreSidente, que neste momento tão gra
ve para a Nação, onde a onda, o tumulto, as crises, pois 
ora é o Presidente, outra é o vice, outra ê o_ Minístro dO-
Exército, a sucessão presidencial, o quadro interno den
tro do PDS aceita o Sr. Maluf, não aCeita o Sr. Maluf, 
vai o Presidente a São Paulo para fazer uma chapa de 
oposição e termina não fazendo os 20%. Em meio a tudO
isso que parece algo deliberado no sentido de afastar o 
debate do seu real objetivo, a nós-parece, Sr. Presidente, 
que nesta hora, neste momento, nós deveríamos aqui, 
Bancada do Governo e Partidos de Oposição bUscar 
realmente, o debate sobre essa matéria 

Não somos nós co-responsáveis pela omissão, pelo 
gravismo que estâ acontecendo neste País, a nível do 
Executivo ditar as normas, sem aus_cultar a classe políti
ca e as classes da Nação brasileira? Quando não há se
quer uma unanimidade de entendimento por parte dos 
próprios integrantes do grupo Executivo do próprio Go
verno? Quando o Ministro da Indústria e do Comércio_ 
afirma que o Fundo serve para algumas questões, mas ê 
absolutamente insuficiente para a maiOria dos proble
mas brasileiros? Quando ele afirma que a ida do Brasil 
ao fundo Monetário Internacional ê_uma brincadeira in
ternacional surrealista. Reparem que é o Ministro Cami
lo Penna quem diz que é lima brincadeira surrealista do 
Brasil! 

Nesta hora, serâ que nós VamOs olhar para a Cõnsti
tuição, para o Regimento, cuidando da vírgula, cuid~n
do do ponto, no sentido de interpretar, como faz o PDS, 
sempre no sentido do mais impeditivo de ação do Parla
mento, do mais restritivo na ação do ParlamentO? Não 
seria a hora e o momento do PDS, com o PMDB, com o 
PDT, com o PTB, nesta Casa, se reunirem e dizerem: 
não, a hora é realmente de convocarmos aqui, não para 
o debate da brilhatura dos Ministros, como acontece 
quando eles vêm aqui neste plenárto, riiaS para nós, 
parece-me, termos o conhecimento real e concreto da si
tuação, e do que serâ feito, a nível dõ novo acordo, a 
nível do Fundo Monetário Internacional. 

O Sr. Carlos Alberto- Permite-me V. Ex.• um aparte? 
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-Q SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O Sr. C3rlos Alberto_- Sen~dor Pedro Simon, ~sem
- Jj-fe-motivb de s·ãtisfa-Çã:o ouvir V. Ex' n8._tribuna do Se
nado Federal. Primeiro, pelo grande e brilhante orador 
que ê V. Ex.• 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. 

O Sr. Carlos Alberto- A inteligência de V. Ex• real
mente nos toca profundamente em aparteá-lo. Ao ver V~ 
Ex• analisar a política económica do nosso País, os seus 
problemas, a sua crise económica, e á--sua artificial cfise 
política, como V. Ex~ falou, analisar uma matéria publi
cada na revista Veja, de um banqueiro que veio Já de fo
ra, que tem interesses alienígenas neste nosso Pais, e V. 

_ Ex• sabe que esse banqueiro não está falando de graça, 
eitâ. falando porque está defendendo também os seus 
próprioS interesses, que foram feridos, talvez, a esta altu
ra do campeonato, ele que já faturou muito, esteja fatu

_rando pouco, e chegou _o momento de agredir. Mas tal
"VeZ V. Ex~ não tenha ouvido o aparte, ontem à tarde, no 
qual, na condição de Vice-Líder, dei total e irrestrito 
apoio ao pronunciamento feito pelo Sr. Senador Itamar 
Franco, quando, da tribuna do Senado Federal, pedia a 
todas as Lideranças dos diversos Partidos, Governo e 
Oposição, sob a coordenação do Presidente do Congres
so Nacional, o Sr. Senador Nilo Coelho, para que então 

_pudéssemos pro-mover o mais- amplo debate, um debate 
do qual pudéssemos tirar condições para darmos so
luções aos problemas que estão afligindo a nossa Nação. 
Concordo com V. Ex•, quando fala em torno de discus
s.õ.es que a nada levam, discussão como ê o caso de 
eleição direta, diScUssãO de sucessão presidencial, discus
são de cãolpanhas de eleições di retas nesta Nação, quan
do os nossos problemas aí estão nos desafiando, e V. Ex• 
sabe muitQ_b_em disso. Então, se o Governo peca e o Par
tido _do Governo peca porque díscute sucessão- presiden
_cial, o Partido de V. Ex• também continua a pecar por
que, ao invés de discutir, como V. Ex~_está_faz_endo hoje, 
buscando para o tabuleiro das discussões o problema 
económico da Nação, mas o Partido de_ V. Ex• também 
peca porque_ está nas ruas buscando, através de uma 

-campanha, que V. Ex• sabe que não vai levar a coisíssi-
-ma nenhuma, eleição presidencial direta. Então, Senador 
Pedro Sfmori, eu entendo e concordo com V. Ex•, como 
concordei com- o Seilador ftamar Franco: precisamos 
promover um debate, o mais amplo possfvel, Goverrio e 
OposiÇão. Agora, só põderemos promover esse debate 
serffrevanchismo: todos nós desarmados. i: preciso pro
mover õ desarmamento e que todos possam ir para o ta
buleiro das discussões desarmados, porque se V. Ex•. o 
Par-tido de V. Ex•, continuar armado através dO radica
lism-o, o PDS fechado, o Partido de Oposição, o PTB, 
mais aberto, mas um PT fechado, o que é que nós vamos 
f3:ier, que __ debate? Que debate vamos fazer? E o que va
mos faze( pelos problemas desta Nação? 

O SR. PEDRO SIMON - Eu responderei a V. Ex• 
Primeiro, eu felicito V. Ex• sinceramente. Não_ tive a 

felicidade de estar presente, veja como o assuriia--ê palpi
tante no se_io da Oposição, o pronunciamento do cOffipa
nheiro Itamar Frãnco,- brilhante, tenho certeza como 
Sempre o foi. 

Diz V. Ex• que aceitou a sugestão do Senador Itamar 
Franco. O problema é-levarmos ao dado concreto, obje
tivO. Não adianta o Senador Itamar Franco, ontem, o 
Sen-ádor P_edro Siii1on-, hoje, V. Ex• ap8rteando o Sena
dor Itamar, ontem, aParteando-me hoje, dizendo que es
tá de atardo, e as coisas continuarem como estão. 

Parece-me, então, que seria o momento e a hora
primeiro, o PMDB está fazen_do o gesto- do PDS fazer 
o gesto; QUal o gesto? O gesto de iniciar o debate em 
cima da realidade económica e social, essencialmente em 
cima da que está sendo discutido com o Fundo Mone
târio Internacional, em cima dos acordos que possam ser 
firrriaáos, -e -6úscar do Governo uma palavra, nO sintido 
de que haveremos de ter o debate prévio antes da assina-

tura para discUtirmos depois. Porque de nada adianta as
sinarem nos gahinetes fechados e, depois, virmos para cá 
discv.tir aquilo que já está decidido. 

Acho, portanto, que o papel da Liderança do PDS, no
momento que aceita e acha que realmente é oportuno e é 
necessário que esse debate seja feito no Congresso, antes 
da decisão, que passe para o fato concreto. 

O Senador rtamar Franco fez a sua participação; a 
Oposição faz a sua participação. Mas, nós não temos 
acesso, temos condições de chegar junto ao Governo, e 
buscar do Governo a perspectiva de que antes dos enten
dimentos serem assinados, nós tenhamos a participação, 
Repare, repito, é dentro do próprio Governa proclama
da a existência da divergência. A posição nossa ê muito 
clara. Muito clara! Somos favoráveis a uma moratória, 
achamos que essa situação que aí está não resolverá os 
problemas deste País, ao contrário, cada dia se agrava
rão mais, e Ca-da dia nós teremos menos fOrça para impor 
condições, através de uma moratória que seja váiiàa 
para os interesses-deste País. 

Nas afirmativas desse banqueiro há um aspecto que 
chama atenção, não é o fato de ele ter falado; é uma rea
lidade que todos nós sabemos. 

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• não endossa esse ban
queiro? 

O SR. Pf:O_RO SIMON- Endosso,-quando ele diz 
que a posição" do Brasil é da maior importâitcia na 
América Latina, e que a posição do Brasil é uma posição 
que pre·ocupa o mundo iriteiro. 

O Sr. Cilrlos Alberto- Mas V. Ex• acredita que ele es
tá fazendo jogo de in-teresses. 

O SR. PEDRO SIMO:"'I - Acredito. Como acredito 
que, na verdade, o que ele diz do Delftm Netto, infeliz
mente, corresponde à realidade, porque ele vai todos os 
dias à televisão, estamos cansados ao longo destes anos, 
de mais ou menos o brasileiro já se preocupar: o Dr. Dei· 
fim Netto afirmou que não vai haver aumento da gasoli
na .. Ora, va~os encher o tanque, porque deve vir aumen
to da gasolina._O Dr. Delfim Netto avisa que vai aconte
cer isso. Vamos nos preparar porque vai acontecer o 
contrário. A inflação, desde de 1974, será de 12%, foi de 
60%. 

Com relação às palavras do Dr. Delfim Netto que não 
correspondem à realidade, nós já estamos cansados de 
saber que, lamentavelmente, isso é verdade. Agora, o im
portante na afirmativa desse banqueiro, é que não é ere 
que está afirmando, e não precisa de ninguém para nos 
afirmar; nós" sabemos: é o significado do Brasil, não ape
nas na Amér_iC:a Latina, mas no Terceiro Mundo. Por 
isso me parece que o Brasil tem condições de negociar 
numa posição de força, respeitarido os nossos interesses. 
E nessa negociação, numa posição de força, passa pelo 
diálogo com a Nação e passa por esse Congresso. Não é 
o Dr. Delfim Netto, que nunca disputou um voto para 
vereador, e não sei se ele se elegeria, quem tem autorida
de para falar em nome da Nação. Mas me parece que é a 
Nação que tem a obrigação de conhecer sobre o seu futu· 
ro e a realidade do seu futuro. 

O Sr. Roberto Saturnino- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Carlos Alberto- Um Ministro de Estado não 
tem autoridade para falar? 

O SR. PE-DRÜ SIMON- Para decidir em nome da 
Nação,_ não tem. 

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• falou que ele não tem 
autoridade para falar. 

O SR. PEDRO SIMON- Então eu retifico; para de
cidir em nome da Nação. Para decidir os destinos desta 
Nação com urria dívida de 100 bilhões de dólares, não 
tem autoridade para decidir sobre o Brasil. 
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O que eu sei é que a Polónia, nõ mundo comunista, do 
lado de lá, fez a moratória, teve oito anos de carência e 
um montão de anos a juros: iiL.significantes. Isso é que é a 
Polônia. Um País do lado _de lá. Se;rá que o Brasil não 
tem condições de fazer uma negociação em termo:> altos, 
de governo a governo, mostrando as suas condições'? 
Não! Sinceramente, é que o Sr. Delfim Netto é um ho
mem de banco, é banqueiro, as suas ligações estão num 
outro mundo, são noutros interesses, e me parece que, 
nesta altura, a situação é rriuito iriais séria, é muito mais 
grave, e nós temos a responsabilidade de debater. 

Com ritujto prazer-- embora eu fique devendo a res
posta a V. Ex•, com relação à eleição direta- concedo o 
aparte ao_ nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino- Congratulo-me com o dis
curso de V. Ex~, nobre Senador Pedro Simon, porque, 
efetivamente, esse é o problema magno~ Nós temos que 
nos curvar diante dele, e dar à Nação uma demonstração 
de nossa responsabilidade. Queremos dizer a este País, e 
aos brasileiros em geral, que o que mais nos preocupa, 
fundamentalmente, hoje, é essa crise, é esse impasse 
económico-social e, conseqUentemente, político que ar 
está diante de nôs. Mas acho que devemos aproveitar a 
boa disposição do PDS, revelada pela voz do seu Vice
Líder, o Senador CarloS Alberto, e concretizar um pouco 
mais essa proposta. V. Ex~ ressaltou muito bem, como jã 
havia ressaltado o Senador Itamar Franco: é precisO Q.t..ie 
o Congresso Nacional ofereça à Nação alguma coisa de 
objetivo em torno das soluções desse i~ paSse Que af está. 
Vamos propor- e espero que o PDS compareça com a 
sua aprovação- nós da Oposição, que se crie, no âmbi~ 
to do Congresso Nacional, uma «omissão especial, inter
partidária, que ouça lideranças das classes trabalhado
ras, das classes empresariais do País, ecOnomistas, polití
cólogos, sociólogos, enfim, cientistas sociais, e que de
monstremos, nós, que é possível encontrar muitas linhas 
de convergência, muitos polliOs de concenso a respeito 
desses graves problemas, e mostrar que, no fundo, há um 
pensamento que vai se cristalizando em todo o País, do 
Oiapo·que ao Chuí, que infelizmente não condíz, não 
coincide com o pensamento do Ministro Delfim Netto, 
com o do Ministro Ernane Galvêas etc. Não é possível 
perdurar essa situação contra dois ou três Ministros . .E: 
preciso, realmente, pelo menos naqueles pontos onde hã 
convergência, onde há consenso tomar o Governo ã.s me
didas de saneamento que a Nação está a _exigir. Estou 
convencido de que em muitos pontos, é possível chegar
mos a esse consenso. Acho que ficaríamos numa si
tuação difícil se não déssemos uma demonstra_ção a este 
País e a este povo de uma iniciativa n·ossa, Uma iillcratíVa 
que poderia ser, por exemplo, a criação dessa comissão 
especial para convocar as lideranças de todos os setores 
da sociedade - uma comissão interpartidária - ouvir 
economistas e tira-r algumas conslusões que pudéssemos 
oferecer, já não digo nem mais ao Governo, mas oferecer 
à Nação e dizer: Olhem, brasileiros, o Congresso Nacio
nal, ouvidas as tideranças mais expressivas, chega a esta 
conclusão. Agora, nesse regime que ãí está, sabemos que 
nem sempre a palavra do Congress-o vale por uma deci
são. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu acho da maior- impor:. 
tância a sugestão do nobre Líder do PDT, o extraordi
nário Senador Roberto Saturnino. Sou totalmente soli
dário com a criação da comissão, maS tairibêifi lhe sou 
muito sincero. O meu medo é de que seja uma comis
são ... 

O Sr. Roberto Saturnino - A inocuidade? 

O SR. PEDRO SIMON - ... em que o PDS terá 
maioria tal qual a comissão que V. Ex• solicitou,.~. 

O Sr. Roberto Saturnino - Claro. 

O SR. PEDRO SIMON - ... e está aí tramitando, 
sobre as gravíssimas irregularidades verificadas no setór 
fitt~nceiro. No entanto nada_acontec;eu naquela Comis-
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são porque o tempo passou, passou, V. Ex" e nós solici
tamos a vinda de "b" e foi Se protelando, protelando e 
não chegamos a nada. Sou inteiramente solidário, mas 
fazendo-se essa comissão ou não, aproveitaria a sugestão 
de V. Ex~ para avançar um pouco. Era o PDS nos dar a 
resposta, independente do Regimento Interno da Sena
do, independente das formalidades que aí estão, se eles 
concordam em sentar, à mesa, a Oposição e o PDS, em 
reiirile integral - poderia ser até durante ci recesso -
para um esforço- concentrado ... 

O Sr. Roberto Saturnino - Muito bem! 

O SR. PEDRO SIMON - ... no sentido de reunir e 
debater a matêria, sem olhar o artigo do tal Regimento, 
conv_Qcar para daqui tanto tempo, daqui não sei quanto 
tempo. Vamos fazer, vamos nos reunir, a Liderança do 
PDS concorda, o momento é este, a hora é de crise, crise 
total e absoluta, o Presidente da República fez um apelo 
dramático à Nação inteira neste sentido. Esta a resposta 
do Congresso, ó Congresso está resporiôendo nesse sen
tido. Vamos aproveitar o re~esso de julho e fazer um es
tõl-ÇO concentrado, sem consultar o Regimento. Aqui esM 
tá a Oposição, aqui está o PDS, vamos ouvir a sociedade 
e vamos debater com os Ministros da área econômica. 

O Sr. Roberto Saturnino - Muito bem! De pleno 
acordo. - - -

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com prazer. 

O Sr.Jtamar Franco- Senador Pedro Simon, V. Ex• 
ontem não pôde nos honrar com sua presença ... 

O SR. PEDRO SIMON- Não imagine V. Ex• como 
estou lamentando. 

O Sr. Itamar Franco- Imagino. Imagino que V. Ex• 
deva estar lamentando~ De qualquer forma, o aparte do 
jovem Senador Carlos Alberto retratou fielmente o que 
se passou, onfern, na reunião. Evidentemente, quando 
fala um Senador, representante de Minas Gerais, qtiC 
não é riada na Bancada, é apenas um membro dela ... 

O SR. PEDRO SIMON- V. _Ex• é o mais ilustre 
mernbr_o da nossa Bancada, Senador Itamar Franco. V. 
Ex• sabe disso. 

O Sr. Itamar Franco- Vamos deixar deadjetivação e 
partir para a parte prática. Ontem, Senador Pedro Si
m-on, fiz a seguinte indagação: Onde o Congresso Nacio
nal, onde os Deputados, onde os Senadores'? NãO falei 
da crise, daquela crise fabricada nos gabinetes e que as
sistimos ná semana passada; falei da crise real que real
mente existe na rua, na crise econômica, da crise social 
que está infelicitando todo o povo brasileiro. Disse deste 
Congresso Nacional onde_ muitos falam e poucos escu
tam. Esta é a verdade. Aproveitei a Presidência do Sena
dor Nilo Coelho, que no seu discurso de posse, detectou 
uma crise, não era um Senador de Oposição que estava 
falando em crise, era o próprio Presidente do Congresso 
Nacional, e solicitei - veja. V. Ex• que o campo é prãti
co, o campo não tem nada do Regimento Interno- que 
S. Ex• c_onvocasse as Lideranças partidárias com assento 
nesta e na outra Casa, já que ele representa o Congresso 
Nacional. Então, através dessa reunião, poderíamos che
gar possivelinentci como d_isse o Senado-r Roberto Satur
nlno, a alguns pontos de convergênc:ia, _E V. Ex~ fala, aí, 
no problema de julho. Exatamente, não entendemos o 
porquê do recesso- de julho. Ãliás, nunca vamos entenM 
di::r, Senador Pedro Simon ... 

O SR. PEDRO SIMON - ~ verdade. 

O Sr. Itamar Franco- ... porque o Congresso NaCÍO· 
nal "tem quatro meses de recesso. É incrível que _9 Con~ 
gn.;~So- NaCional, particularmente nesta hora de crise 
séria, vá entrar no recesso de julho. Portanto, eu fiz uma 
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proposta concreta. O meu Partido não deu a devida 
atenÇão a essa pi-oposta, nem a escutou, a não ser com a 
presença do Seilãdor José Fragelli e de dois ou três Sena
dores que aqui se encontravam. Não importa. V. Ex~, 
hoje, Vice-Líder do nosso Partido, se encaminha quase 
na mesma direçào que a nossa, apenas com uma dif~ 
rença, com sua voz mais alta, mais vibrante ... 

_O SR. PEDRO SIMON- O que é isso, Senador!'? 

O Sr. Itamar Franco- ... quem sabe, então, através 
da palavra de V. Ex•. o PMDB, nosso grande Partido, 
Partido que ajudei a fundar nas Minas Gerais - nin
guém acreditava - quem sabe, não apenas o PMDB 
mas o PDS também, possa acordar desse sono letárgico 
em que estâ. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito importante o apar
te de-V. Ex• Realmente, está aí, pela palavra do Senador 
Itamar, pela palavra do PMDB, pela palavra do Senador 
Satufnino, Líder do PDT, tenho certeza absoluta, embo
ra não esteja presente, também pela palavra do Senador 
Nelson Oirneiro~ Líder do PTB, a unanimidade das 
Oposições, a questão está posta e repare que o Senador 
Itamar Franco a colocou de uma maneira tremendamen
te objetiva. O Presidente do Congresso Nacional chamar 
as Lideranças e buscar o entendimento, entendimento 
em cima disso que está acontecendo agora, agora, já que 
nós não podemos fugir a essa realidade de que o acordo 
pode ser assinado sem que seja ouvido o Congresso Na
cional, procedimento que tenho as minhas dúvidas, até 
porque acima de uma Constituição, que não é uma 
Constituição, é uma carta outorgada, há o princípio- da 
ética, o princípio da moral, o princípio do respeito. Para 
mim, acima de uma carta outorgada por três Ministros 
militareS·, que usurparam a Presidência da República, es
tá algo que me parece ser o bom-senso de qualquer cida
dão. Como podem três MinistroS- ãssínar um acordo que 
envolve bilhões de dólares, o destino desta Nação, sem 
que _esta Casa tenha alguma participação? Como p-ode'? 
Se é um prefeito, pedem impeachment do prefeitO, se é o 
governador do Rio, de São Paulo, ou do Rio Grande do 
Sul é a intervenção. No entanto, a nível federal, essas 
coisas acontecem. Então, parece que temos algo a anali
sar. Lavar as- mãos, como Pilatos. a Constituição impe
de: não é_ competência desta Casa, perdoem-me, mas pa
rece o piciiCaminho. A mim, ainda acho melhor o cami
nho daqueles que aplaudem, dos que estão de acordo, do 
que daqueles que acham um absurdo, um escândalo, mas 
cruzam os braços sem nada fazer, porque o silêncio é a 
conivência, e a conivência é a co-responsabilidade. Se o 
Sr. Delfim faz o que está fazendo, se continua Ministro, 
e se o modelo é esse que aí está, não tenhamos nenhuma 
dúvida, as coisas acontecem assim, porque S. Ex• tem, 
ou teve até ontem, o aplauso, a defesa sistemática. Quan
tas e quantas vezes os Senadores do antigo MDB, da 
Oposição, vinham para cá denunciar esse processo e o 
Senador Saturnino Braga era um dos que, des_de o inicio, 
a sua especialidade era o debate e a crítica ão modelo 
económico, o seu nome, muitas vezes, foi proibido de 
sair nos jornais deste País. No entanto, aquilo que ele 
afirmava ontem está se repetindo, item por item, numa 
realidade. 

O Sr. Carlos Alberto - Senador Pedro Simon, ... 

O SR. PEDRO SIMON - Um momentinho, só para 
concluir. 

Hoje me parece que a nossa partiCipação é necessãría e 
nós temos que escolher o nosso caminho, o da emenda 
que está sendo apresentada vai sofrer uma longa demo
ra. Eu, honestamente, não sei corno um Senador da Re
pública vai deixar de-VOtar a favor de uma emenda cons
titucional, que diz que compete a esta Casa aprovar, não 
só_ as cont_as, os empréstimos e os acordos dos municí
pios e dos Estados mas, também, da União. Mas nós es
tamos vivendo urna hora tão crítica que não podemos es
perar a aprovação de uma emenda. Temos qu-e decidir jã 
e agora. E fórmula de decjdir jã e agora é nos posicionar-
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mos. Eu concordo com o ilustre Vice-Uder do PMDB, 
Senador Carlos Alberto, no sentido de que ... 

O Sr. Carlos Alberto - Do PDS. 

O SR. PEDRO SIMON- PDS. Às vezesagentesen
te saudades. 

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• sente saudade do PTB? 

O SR- PEDRO SIMON - Muita, do velho PTB tra
dicional. M uitii saUdade. 

V. Ex•, não há dúvidã nenhuma, de que a afirmativa 
me parece importante e necessária. N 6s temos que tomar 
uma posiçãO agora, ne~te -moiilei:lto, nesta altura dos 
acontecimentos. E a posição que nós podemos tomar é 
ao sentido da manifestaÇão -do Congresso, porque se o 
Congresso se manifestar, se o Presidente do Congresso, 
como disse o Senador Itamar Fr~nco, Senador Nilo Coê
lho, chamar as Lideranças de Governo e de Oposição, e 
se elas se reunirem adotando uma providência no sentido 
de buscar, com rapidez, com urgência, Ui'getitíssirila, um 
posicionamento em ciinã dessa matéria, não acontecerã 
de o Dr. Delfim Netto tomar as decisões e assinár Sem, 
pelo menos, prestar contas a essa comissão que seria for-
mada nesta CaSã. -

O Sr. Milton Cabral - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador. 

o-sR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador, 

O Sr.- Milton Cabral- Nobre Senador Pedro Simon, 
realmente esse assunto não é como V. Ex• diz e em mi
nha opinião uma particípaçãõ nCCessãria do Congresso, 
mas em minha opinião uma participação ol:irigatória. Eu -
não vejo como o Congresso pode abster-se de debatei a 
grave questão económica. Esta é uma questão suprapar
tidária. O que eu acho, isto é uma Cipinião peSsoal, é que 
não cabe, nesta altura dos acontecimentos, cairmõS na 
anãlise das razões, ou analizar-mos o passado, os moti
vos que levaram a esta situação, a noS debruçar-mos na 
análise de soluções. Isto, para miJTI, seria Vãlido. O Con
gresso, através das Lideranças, e neste sentido eu estou 
inteiramente de acordo com a posição colocada pelo Se
nador Itamar Franco e pelo Senador Roberto Saturnino, 
de haver um interesse especial desta Casa e da Câmara 
dos Deputados, enfim, do Congresso Nacional, para dis
cutirmos as soluções e ouvirmos algumas opiriiões im
portantes. Vejo, por exemplo, vez por outra, uma opi
niã-o qu~-me -parece-multo- ã"b-a!izada, -do -D-r-. -Octávio 
Gouvêia de Bulhões, que tem apresentado algumas su
gestões importantes, sobretudo, sobre a questão da cor
reção monetária. Estamos, também, vendo, freqUente
mente, opiniões dos nossos melhores empresârios, diri
gentes de órgãos- de classe, emitindo opiniões sobre so
Iuçõ.es. Nós não_ somos técnicos a(j_ui, não somos profis-
sionais da economia, mas sabemos o que o_ povo quer, o 
que _o_ povo deseja e temos experiência, uma longa vida 
política, que nos permite ter sensibilidade e compreensão 
para as soluções que nos pareçam mais claras, eficientes 
e mais objetivas. Não queria discutir qual o mecanismo, 
qual o instrumento mais prático, isso predsaria atê de 
uma conversação mais aprofundada para encontrar os 
caminhos, o mecanismo de como poderíamos tratardes
te assunto. Talvez uma reunião ou uma c_omissão espe
cial técnica, como na Comissão de Economia, enfim, não 
queria entrar no mérito dos instrumentos. Mas, minha 
opinião pessoal é a de que o CongressO não pOde se fur
tar ao debate dessa questão, buscando colaborar, inclusi
ve com o Executivo, com opiniões muito bem fundamen
tadas, baseadas nas experiênciãs -maís-- respeitãvel deste 
País, que são essas pessoas ·que estamos citando aqui e 
outras que possam ser convocadas para debater conosco, 
num entendimento franco e leal, com o objetivo de cola
borar para o País sair deste impasse. Esta a minha opí~ 
nião. 

O SR. PEDRO SIMON - E V. Ex• concordaria, no 
sentido de que essa 'COmissão, assíril que-fosse collstituí-

da, seria ouvida pelos Ministros da ãrea econômica, an
tes de assinarem novos acordos com o Fundo Monetãrio 
Inte-rnacional? 

O Sr. Milton Cabral- Eu_disse antes. Não queria eii
trar no debate de qual o mecanismo ou o instrumento 

-~mais apropriado, isso precisaria de um entendimento, 
uma conversação mais aprofundada a esse respeito. 
Acho que temos que participar, obrigatoriamente, desses 
fatos, dessa discussão, na busca de soluções. E o COn
gresso Nacional, se não se preocupar com isso, espeêifi
camente, intensamente tenho certeza de que o povo não 
irá entender a nossa omissão. 

O SR. PEDRO SIMON- Importante o aparte de V. 
Ex~. Realmente, o povo não vai entender a nossa po
sição._ O povo não vai entender, como, perdoe-me a sin
ceridade, o povo não estâ entendendo. Vamos ser franco 
e, a esta altura, não é Deputado do PMDB, não é Parla
mentar do PDS, não é do Governo, não é da Oposição, 
na rU:a o-que a gente ouve, o que a gente sente é O eleitor 
olhar para nós e_dizer: "Vocês, polítiCos, ilão adiantam 
nada. Na verdade o BNH está aumentando 130%; na 
verdade, o preço do pão está dobrando; na verdade, os 
preços dos medicamentos estão triplicando, quadripli
cando, vocês vêrri-nos procurãr nas vésperas das eleições. 
Passaram as eleições, a situação piora cada vez mais, e 
esses políticos não resolvem coisa nenhuma." 

:1:. verdade. Isso é o que se sente no chimor- popular. 
Hoje, um ilustre Senador do PDS feZ um pronuncia

mento da maior gravidade, onde mostrou que o aumento 
dos preços dos medic;amentos, no último ano, triplicou o 

-aumento normal do custo de vida neste País. Em alguns 
casos, aumentou 1000%, 1500%. Essas coisas acontecem! 
O pronunciamento foi feito- nõ Senado da República, e 
ficará no pronunciamento. Provavelmente, poUca coisa 
sairã nas páginas dos jornais de amanhã. Se sair, tam
bém tfcarâ na publicação dos jornais de amanhã. 

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Com todo prazer. 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Pedro Simon, 
acho que toda esta Casa está suspensa nas palavras de V. 
Ex•, nesse discurso desta tarde. Não soinos economistas 
mas eu queria lembrar um aspecto do problema que v: 
Ex• levanta, no fato de que se for assinado 0 acordo sem 

~ qu~ s~~- ~~~~~!]-~o -~-s~m qu_e _l!!&_l,l_I'!S do~_roJ?l~Ill!lS_S~jam 
levantados aqu1 - eu queria dizer, como representante 
do povo, e V. Ex~ é também- além da desconfiança do 
.eleitor de que não podemos fazer nada, teremos também, 
os reclamos e a angústia com relação ao fantaSma do de
semprego. Desemprego que, a esta altura, vai ganhando 
campo em todo o País, não só em São Paulo e Rio. Vai 
para o Nordeste, também. Lembro-me que em um dos 
pronunciamentos de V. Ex• como também do Senador 
Roberto Saturnino, ele chamava a atenção para 0 fato de 
que estamos reunindo todo o dinheiro que temos-para 
pagar a dívida. E, entretanto, paramos a Nação, entra
~os em recessão e, inclusive, o desemprego é conseqUên
Cia dela, porque tudo o que temos em matéria de dinhei~ 
ro é para pagar lá fõra. Então, aí é que o nosso nobre 
companheiro Roberto Saturnino defendia o que S. Ex• 
chamava a moratória, para poder parar o pagamento ex
ter~o, de Um~ forma negociada, que não trouxesse aque~ 
les mconvementes de não se poder importar, mas reto
mar o desenvolvimento, porque, sem criar empregos, 
como é que é essa população sobrevive? O brasileiro não 
tem em que se segurar. Ele, p~rde_J?.d9_ o emprego, pass~ 
fome mesmo. E, da fome, vai ã.o desespero. E é ó que es
tá acontecendo. O nobre Senador Roberto Saturnino ci
t~u, lembro-me bem disso, o Presidente da Shell, que di
Zia, q~e a compan~ia ia investir, porque achava que O 
Pars tmha que retomar o desenvolvimento, antes de cui-

-aar de pagar a dívida, e que, na posição em que 0 Brasil 
está, ele pode negociar, fumemente negociar, no sentido 

· ·de segurar um pouco o pagamento, enquanto resolve o 
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problema interno, que é grave. E o desemprego leva ao 
desespero e à convulsão socíal. V. Ex• propõe um pacto 
numa hora das mais dramâticas. E ac~edito que Clitá na 
hora mesmo de juntar-nos todos, sem regimentos, sem 
.apelarmos para artigos. Juntar-nos todos nós aqui para 
discutir isso.. E propor aos homens da área económica 
que não assinem nada, antes de os representantes do 
povo dizer alguma coisa sobre a grav'e situação da 
Nação. Parabéns a V. Ex' pela proposição e pelo acerto 
do discurso. 

O SR. PEDRO SIMON- Lembra V. E:~t• um fato da 
mã.ioi' iinpõi'tânCiã, -sr. Senador Alberto Silva. Está -aqui 
o jornal O Estado de São Paulo: 

"A renda per capita caiu l,l em 1982, informa o 
Banco Central." 

Quer dizer, o Brasil caminhou para trãs, no ano passa
do._ Nós ti~en:tos_a época dO milagre, 10%, 9%,8%. Ago
ra, foi merios I, l %. Isto, antes do pacote recessivo; foi no 
ano passado. A serem adotadas as medidas do Fundo 
Monetário Internacional, que são de arrocho salarial, de 
contenção de despesas, de retirada do subsídio para a 
agricultura, o déficít será ainda maíor: as dificuldadeS- Se
rão ainda maiores; o drama que vamos víver ainda será 
maior. 

Reparem, no jo~nal de Porto Alegre, Zero Hora, a 
afirffiativa do Ministro-Chefe do EMFA. E verdade que 
S.- Ex• fala de uma maneira muito fria sobre a questão 
demográfica, mas é um item iinportante do seu pronun-
ciamento: - -- --

"Vai ser uma classe de um milhão e meio, um mi
lhão e 500 mil jovens que têm que se inscrever para 
prestar o serviço militar- um milhão e 500 mil jo
vens -. Desses um milhão e 500 mil - diz o 
Ministro-Ch,efe do EMFA -50% dessa juventude 
foi recusada por problemas de saúde - 750 mil jo
vens foram recusados por problemas de saúde -. 
Eles poderiam, no ano seguinte, com tratamento 
médico, se reapr-esentarem, mas, a maioria desses 
incapazes são incapazes d_efinitivamente.'' 

Com ~8 anos, são incapazes-definitivamente, por-qUes
tões de saúde, de prestar o serviço miHtar. E-contínUa o 
ilustre homem de nossas Forças Armadas: 

"A Nação vai ter que carregar esse peso nas cos
tas~ a sociedade brasileira, todo mundo." 

Só que-eU não -diria" com esta frieza: "A Nação-vai ter 
que carregar esse- peso nas costas". Parece-me que esse é 
o peso dra~_?.tico de uma realidade social que estamos 
vivendo, onde, pela fome, pela subnutrição, o feto já ini
Cia com carências alimentares e caréncias de desenvolvi
mento de uma pessoa que, como está demonstrado nos 
estudos do Nordeste, praticamente, contribuirá para a 
criaÇão de uma sub-raça, acostumada a conviver com a 
fome e sem o desenvolvimento quef físico e quer intelec
tual. 

Pois diante dessa realidade, diante desses números, a 
grande solução é o controle demográfiCo. E ele explica 
que há um equívoco nesse sentido, que o Brasil é um País 
grande, porque tem a Floresta Amazónica, que tem que 
ficar como Floresta Amazônica, tem uma área que é im
proditiv_a e nós_ temos que marchar para a questão demo
gráfica. Eu não sei, mas a mim pareCe, Sr. Presidente, 
que ao mesmo lado em que vemos essa notícia, o Jornal 
do Brasil publica a safra dos grandes banqueiros e das 
grandes fortunas ":JUndiais. E entre_os grandes banquei
ros, com _fotografias, es~ão os brasfteiros: um com 500 
milhões de dólares, outro com 200 milhões de dólares, 
outro com 200 milhões de dólares, outro com 150 mi

- thões de_dólares, outro com 150 milhões de dólares e ou
tro com 100 milhões de dólares. O Brasil já figura, na 
Revista Internacional, com fotografia e biogfafia dos 
grand~s banqueiros interJ:!adonaís. No entanto, no paco
te que saíu, nenhuma medida com relação a _eles, nenhu-
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Ina vírgula. Pelo contrário, aquilo que afirmei desta tri
buna, modestamente, analisando o pacote, quando eu 
afirmava que não via uma medida que traria diminuição 
nos juros bancários, a ãss-ociação deles_ terminou de reco
nhecer e saiu nos jornais de ontem: os juros aumentar~o. 

Reparem que, na hora de arrocho salarial, o corte é 
vertical, é profundo. Na hora, por exemplo, da especu
lação no open ê 4%. Ora, Sr. Presidente, quem está ga
nhando 12, 13, 14% ao mês, qual é a preocupação de, in
vés de ganhar 100%, ganhar 96%. b piada; é anedota. 
Mas, é com esse medo, é tremendo que se toca no setor 
banqueiro. Não ê_por n"ada que o Sr. Delfim sai do s~tor 
banqueiro, vai pa:ra o miníStério, sai do ministério, vai 
para o setor banqueiro. Não é por nada que o Sr. Simon
sen sai do setor banqueiro, vai para o ministério, saí do 
ministério, volta para o setoi' banqueiro. Não é por nada 
que os homens que estão nesta área., eu não sei por que, 
porque não é um grande empresário? Por que não é um 
grande homens de negócrõS? Por que não -é um homem 
ligadO a qualquer outro setor? Mas, são homem ligados 
ao setor banqueiro e, coincidentemente, é o setõr-que 
vem desenvolvendo, crescendo, progredindo, à custa do 
restante da Nação. 

Sr. Presidente, parece-nos que estamos realmente 
diante de um_ momento sério. Mas, devo uma resposta ao 
nobre vice-Líder do PDS, meu pfezado amigo, que tanto 
admiro, Senador Carlos Aberto. S. Ex• diz que é hora de 
debatermos os problemas económicos, os problemas so
ciais. Sim. Que é hora de nós analisarmos essa questão. 
Sim. Mas diz que não ê hora do PMDB falar em eleições 
diretas. Por quê? Em primeiro lugar, o PMDB não está 
indo às ruas com uma tese só, .isolada: eleições direta. O 
PMDB está indo às ruas com o projeto de eleições dire
tas e o projeto de emergência para debates do Senador_ 
Teotónio Vilela, onde S. Ex~ debate as quatro gnilldes 
dívidas, deste País, e apresenta urri equa-cionamento para 
essas dívidas. S. Ex• debate a dívida externa e defende a 
moratória; S. Ex• debate a dívida interna e faz análise de 
que, há cerca de três anos, eram oitocentos bilhões de 
cruzeiros; quando _S. Ex• escrev~u a obra dele Jl_O_ infci,o 
do ano, eram nove trilhões de cruzeiros; hoje, está em 
treze trilhões de cruzeiros. E S. Ex• apesenta uma pro
posta para a dívida interna. S .. ExJapresenta urilã pro
posta para a dívida política do Governo a_- hível de 
eleições diretas para a Presidência da República, a nível 
de analisar, revogar ou alterar a Lei de Segurança N acio
nal, a nível de libertar os sindicatos e respeitar o direito 
de greve, apresenta conclusões e sugestões para a dívida 
social, no sentido que é exata_mente buscar, com a mora
tória, com as verbas, com o dinheiro que dei:urá de sair 
pela sangria do pagamento da dívida externa, tentarmos 
buscar uma alternativa do modelo interno, no sentido de 
olhar para o social, para o humano, a fim de darmos 
condições de aumentar o _poder de consurno para_ que os 
mílhões de brasileiros, que não produzem e não conso
mem, tenham perspectivas de poderem produzir e de po
derem consumir, participando do mercado nacional. 

Então, o PMDB não está na rua com uma proposta 
vazia. porque, parã õ PMDB, nós estamos vivendo uma 
gravíssíma crise econômica e Social, mas não podemos 
nos esquecer, não porque buscamos o revanchismo, não 
porque estamos querendo aqui cobrar, ou buscar a pres
tação de contas a nível de passado. Felizmente o PMDB 
é um Partido que, apesar das mágoas e das injustiças que 
companheiros bravos seus tenham sofri._d_o no passado, é 
um Partido voltado para o futuro deste País~_ E se é um 
Partido voltado para o futuro deste PaíS, nós temos que 
constatar a importância e o significado de que esses 
problemas são econômicos e sociais, mas a sua solução 
passa por uma decisão política. A moratória terá que ser 
uma decisão política do povo brasileiro. Assim .como, na 
nossa opin-ião, para mudar o modelo económico, para 
mudar o modelo social, nós temos que buscar a mudança 
da realidade político-institucional deste-País. E a nós pa
rece que a eleição direta é tremendamente importante e 
necessária para a Nação. 
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Parece-nos tragicómico. Pesquisas como as de um 
grande jornal de drculação nacional, três páginas. Por
que, na verdade, nós estamos vivendo hoje um Brªsil de 
castas. Temos aquele que pertence à casta tremendamen
te inferior, não tem nenhum significado. e---o brasileiro 
comum.- t. -a esma&ado-ra maióriã do povo brasileiro; 
99,9-9%-do Brasil não pita, não cheira, não tem nenhum 
significadCCVã ver se o Deputado Salim Maluf vai pro
curar esses brasileiros. Bises brasileiros não têm nenhum 
significado. 

TeítiorUm.a outra casta, na qual, de certa forma nós, 
da OpoSição, estamos dentro dela. Nós integramos esse 
colégio eleitoral. Então, pode--se dizer que figura afinal, 
na opinião pública, que nós eleitores, mas também esta
mos imbuídos de uma realidade que nós não_temos legi
tirriidade popular para falar em nome do povo. Eu, por 
exemplo, fui eleito em 1978, e em 1982, frii candidato e 
perdi; ComO- eu posso dizer que hoje eu represento o 
povo brasileiro, o gaúcho, para, em nome do povo do 
Rio Grande do Sul, eleger o futuro Presidente da Re-
pública? E só as mudanças, Sr. Presidente~ que se opera
ram neste País de 15 de nov_e_mbro até hoje, e não digo as 
que vão se operar de_hOjé até 15 de janeiro de 1985. Nós 
fomos-para as eleições até o dia 15 de novembro dizendo: 
"Q_ Brasil vai recorrer ao Fu,ndo, o Brªsil não tem con
dições de pagar adívid~"· J?o Dr. Delfim Netto ia para a 
tel~vlsão rios chamando de malucos irresponsáveis, ga
ranti1l_do que as dividas seriam pagas rigorosamente no 
vencimento. E o Brasil foi ao Fundo. 

Como yotariam_os agricultores lá do Rio Grande que, 
em grande parte, votaram no PDS, e que a-gor:l reiiTar3.m 
o subsídio para as-suas plantações? Não, Sr. Presidente. 
Dízer: "Mas, em_ 15 de novembro, os eleitores, quando 
votaram no Senador, quando votaram no Deputado, jã 
.sabiax:n que, dois anos C: meio depois, eles iam eleger o 
PresisJ.ente da República", é piada, ine perdoem a fran
queza, é anedota. O eleitor votou no vereador, o elei~r 
votou no prefeito, o eleítor votou no deputado, o eleitor 
votou no sçnador, o eleitor votou no govern~dor, mas 
não passou pela cabeça- eu diriit- dé-riénhutn eleitor, 
clar.o que de nenhum estou exagerando, mas da absoluta 
esmagadora maioria do eleitorado brasileiro não passou 
pela cabeça de que ele estava votando no fulano para de
Putado, e esse fulano em que ele estava votando para de
putado, em seu nome, dois anos e meio depois, escolhe
Tia o Presidente da República_, Então nós, do PMDB, 
membros do Colégio Eleitoral o consideramos ilegítimo. 
Somos de segunda casta. 

Agora, temos os nobres que são os do PDS, esses não 
têm nenhum drama de consciência, nenhuma preocu
pação, absolutámente nada, esses estão_dentro do Colé
gio e ali estão tranqUila e_ serenamente disputando, den
tro do Colégio, a busca do candidato à Presidência da 
República. Foi o próprio Presidente' da República que, 
em informaÇão a um Deputado do PDS, que a imprensa 
publicou, teria dito que fala-se que um voto desses con
venCionais estaria, talvez, por volta de 40 milhões de cru
zeiros. A imprensa publicou, 40 milhões de cruzeiros! 

Ora, Sr. Preseidente, querer o vive-Líder do PDS dizer 
que uma campanha do PMDB, buscando uma mobili
zação popular no sentido de se fazer uma eleição direta, 
e repafem que foi o Senador Roberto Campos cjue da tri
buna do Senado, onde defendeu a eleição_ indireta, afir
mou que se este País tiver a ameaça de uma convulsão 
social, a solução é a eleição direta, E olhe, Sr. Presidente, 
pelo amor de Deus, ao longo de minha vida venho pre
gando no sentido ela importância de lutarmos por uma 
sa{d·a pacífica neste País. Sou daqueles que reconhecem 
que, por mais dificíl que seja nossa situação, por mais 
dramãtica, só o entendimento, só a via democrática do 
voto e da urna é que poderá normalizar a vida brasileira, 
jal:!lais o da violência, jamais o da insurreição, jamais o 
da luta de braslleiro contra brasileiro. 

Mas se eu defendo isso, Sr. Presidente, as constatações 
estão aí, na palavra de Dom Evaristo Arns ... (o Sr. Presi
dente faz soar a campainha)- Jã encerro, Sr. Presidente 
na palavra dos homens mais responsáveis da OAB, na 
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palavra de homens os mais responsáveis da sociedade 
brasileira, dizendo que, na verdade, se coisas concretas 
não forelT! oferecidas ao povo, o País poderá estar à hei
ra de uma insurreição social. 

Então, Sr. Presidente, no momento em que o PMDB 
vai para a :rUa, Vái levando propostas concretas, propos
ta no sentido de uma eleição direta que busca legitimar o 
Poder, proposta concreta no sentido de apresentar um 
plano alternativo de emergência que é o Projeto Teotó
nio Vilela:. 

Encerro, Sr, Presidente, agradecendo -a tolerância, de 
V._Ex•, pedindo desculpas pelo exagero. Mas, gostaria de 
fazer um apelo a V. Ex~. Ontem, o Senador Itamar Fran
co formulou uma manifestação desta tribuna, hoje, nós 
reiteramos essa formulação por parte do Senador Itamar 
FrancO. cf Senador Roberto Saturnino, Líder do PDT, 
fez o mesmo apelo, e o Vice-Uder do PDS, Senador pelo 

__ Rio Gra_nde do Norte, _concordou com a me,sma_ tese. 
Sr. Presidente, somos aqui, afinal, conhecidos no Brail 

como a Câmara Al~a. Formularíamos a V. Ex•, em nome 
da PMDB, um apelo no sentido de_ que V. Ex• levasse ao 
Presidente do Congresso essa proposta que é feita con
cretamente pelo PMDB, pelo PDT e pela Vice-Liderança 
do PDS. 

Nós gostaríamos, Sr. Presidente, da mesma maneira 
que estamos fazendo a proposta publicamente da tribu
na do Senado, que recebêssemos de V. Ex•, levando à 
consideração da Mesa, uma resposta concreta e objetiva, 
para que nós _tivésseinos r~almente algo de concreto e 
algo de-objetivo; porque senão, Sr. Presidente, nós esta
moS nos enganando a nós mesmos, nós estamos brio~ 
cando de fazer política e ocupando esta tribuna para es
conder _o pensamento, esconder o que sentimos. Por isso, 
com o maior respeito, formulo a V. ex•, em termos da 
proposta do Senador Itamar Franco, da proposta do Se
nador Roberto Saturnino Braga, em termos do assenti· 
mento do ilustre Vice-Líder Senador Carlos Alberto, do 
PDS, em nome da nossa palavra, o apelo a V. Ex•, para 
que V. Ex•, em levando à consideração da_ Mesa, nos 
trouxesse uma resposta para que nós pudéssemos saber 
se hã ou não a possibilidade desta Casa ter participação, 
para qu_e os futuros acordos _Brasil-Funda_Monetãrio ti
vessem, pelos menos, o conhecimento desta Casa. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esta Presi
dência informa que terá a máxima satisfação de levar ao 
c-Onhecimento do Presidente _Senador Nilo Coelho a rei
vindicação de V. Ex• nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Virgílio Távora - Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra, como líder, ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESlDENTE (Milton Cabral)- Conced_a __ a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Estima-se em quirihentos e sessenta bilhões de cruzei
ros por ano os gastos da rede médica da Previdência So
cial com o atendimento à subnutrição infantil. Apesar 
dísso esse-entendimento não alcança toda a infância ca
rente, principalmente preventivo e direto quando, anual
mente, são internadas numerosas crianças nos hospitais 
públícos, ten-do .com diagnóstico a subnutrição. 

O problema deve ser encarado sob dois aspectos: o da 
educação alimentar e o da garantia de ração bastante a 
todas as crianÇas brasileiras_ 
__ No primeiro caso, tivemos a experiência do antigo 
Serviço Alimentar da Previdência Social, que fornecia al-
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moço aos trabalhadores, nos maiores centro urbanos, fa
zendo com que, residentes na periferia, eles economizas
sem apreciavelmente na condução entre a casa e o traba

lho. 
Estão entre os egressos do antigo' SAPS vários de n_os

sos melhores dietistas, responsáveis por ariipla bibliogra
fia, em livros de divulgação popular e folhetos, pela difu
são dos bons hábitos alímentares, incremenrando as re
feições mais nutrientes e mais- bai'ãtas.-

Essa experiência poderia ser retomada, com grande 
vantagem. 

Outro problema é o da alhrie_ntação suficieme, princi
palmente no período de cres_cim~;_rtto. 

Sabe-se, hoje, que se reduzem tanto a evasão escolar 
como a repetência, quando se distribui a merenda esco
lar. Verifica-se, igualmente que, onde há creches em 
maior número, diminui a subalinleiiiãÇão--infántil. 

Mas, tanto quanto a rede de creches, precisa ser am
pliada no País a rede de ensino do primeirO e segundo 
graus, quando, atualmente, a maior população escolar 
estuda em escola_s de apenas uma ou duas salas de al,lla, 
enquanto o nível de_ reprovação atinge cinqUenta pór 

cento. 
Os índices de mortalidade i_nfa_ntil contln_ua~m triste

mente elevados, cronicamente marginalizadas vint_e e 
cinco por cento de nossas crianÇas e aument;mdo, na 
adolescéncia, os índices de criminalidade. 

O problema começa cedo~Jnicia-se com a subalimen
tação, agravada, a cada ano, pela pauperização do prole
tariado da classe média. 

Para enfrentar esses problemas, _como os das favelas, o 
da crimiftalidade juvenil, o da marginalizaçã-o social, são 
necessârias medidas enérgicas e -_urgentes. Essa dívida, 
produzida pela sociedade brasileira, deve ser resgatada 
com a maior brevidade, em favor das novas gerações, 
que nos devem substituir no serviço da grandeza da País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gast[o Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, lendo o Jornal de- Brasflia, do dia 16 do corrente, de
sejo ressaltar a noticia -que este órgão da imprensa de 
Brasília traz, referente à situação de Mato Grosso, quan
to à crise que assola o Brasil. 

Alguns mal informados e fanátiCos políticos governis
tas querem vender a imagem de um Mato Grosso feliz, 
uma espécie de uma ilha de felicidade, de bonança, de fe
licidade do povo de Mato Grosso, como que num mila
gre económico, ou seja, o ri osso Estado,_ estaria imune à 
crise nacional. Pura demagogia, bem coffio falta de sen
tir, de fato, a ãngústía, a misériã- do povo de nossa terra, 
que se alastra por todos os ·rincões do imenso Mato 
Grosso. 

Desemprego, fom-e, subn'-:ltri(fão, subemprego, falta de 
escolas, ausência de saúde pública, são as tónicas Qw!1n
festam a recessão mato-grOsSenSe: E quem diz, isso, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não é um elemento da opo
sição, "rri.as sim, uma pessoa ligada até fãn1iliarmente à 
alta cupula do Partido -do Governo de Mato Grosso. 
Trata-se do Dr. Gilson de Arruda, Presidente da Asso
ciaÇão dos 6iilprdteiros de Mato GroSSo". 

Eis o que afirma o Sr. Presidente âa AMEOP, confor
me a publicação do Jornal de Brasília, do dia 10 do cor
rente: 

EMPREITEIROS DENUNCIAM RECESSÃO E DE
SEMPREGO 

Cuiabá - O presidente da Associação dos Em
priitCiros de Mato GroSso, Gilson Gonçalves de 
Arruda, denunciou, após uma reunião extraordi
nária com várioS empreiteiros, que existem, Somente 
na área da construção cívil 25 mil desempregados 
em Mato Grosso. Ele desmentiu o governador Júlio 
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Campos e o delegado_ regional do trabalho, João Amazónica, nos termos do artigo XXI do mencionado 
Bem Dias de Moura, de que "em Mato Grosso não Tratado. 
há recessão nem desemprego". A realização do evento, cujos resultados não podem 

Gilson Arruda disse não ver qual a vantagem no deixar de criar expectativas, constitUirá oportunidade 
fato de Mato Grosso ser "uma ilha cercada de fnes.timável para a análise das respectfvas políticaS- nâcio-
PMDB de tados os lados". Para ele, "não há vanta- nais de desenvolvimento, a formalização dos primeiros 
gem nenhuma Mato Grosso ser governado pelo projetas concretos de colaboração bilateral ou multilate-
PDS, pois até agora ainda não tivemos qualquer ral voltados especifkamerite -para a Amazónica, para o 
prova de que Mato Grosso é um Estado privilégia- fOrtalecimento, em suma, do prÓprio sistema regional. 

----dO, conforme dizem as autoridades". Mato Grosso - Assim, a Reunião- do COnselho de Cooperação Ama-
precisa ser visto com outros olhos e não pura e sim- zônica reflete de maneira insofismável, a franca e positi-
plesmente como se fosse um Estado maravilhoso, va cooperação presente nas relaçõeS entre os países ama-
que pode ser a solução do Brasil mas que não recebe zônicos, firmes na disposiÇãO de alargar os caminhos do 
qualquer atenção por parte do Governo Federal - entendimento, e em maximizar as opOrtunídades e as 
acrescentou. modalidades de COOJ?eração horizontal. 

Segundo o presidente da AMEOP, a SituaÇão da - Dentro dessa moldura, i~spirou-se, á1iás, ioOõ o PiiCtO 
construção civil em Mato Grosso, é preocupante e, Amazôníco, cuja letra e cujo espírito encorajam os es-
pi-Ova disto, é a eXistência de 25 ffiil desempregados, forças com Vistas a um melhor conhecimento da área, ao 
além da constatação de que houve, este ano, mais desenvolvimento- de tecnologia~ que permitam uma ex-
saqUe dO que" entr-ada no FGTS. Ele acusou a União pi oração O!def!ada da região, ao incentivo às inldativas 
de fazer descaso por Mato Grosso, não dando a que contribuam para a prosperidade regional, à crescen-

-- ·-atenção:que o Estado esperava com a sua divisão. te unidade e-inÚ;graçãà iâtino-americana, e à grandeza 
O programa de investimentos da área federal em comum de n-ossos países~ 

Mato Grosso reduziu _em pelo menos 80 por "cento, t;: verda4_ê.:q~e ~~ rela-ções entre o Brasil e ~s demais 
de acQTdo com a_-teí complementar qtie dividiu o Es- nações do C:S,rltinente :têrn-:-fiist9ria e tradição. São laços 

- tado. o programa de apoio ao Estado (ProrOat) pre- aSSentados em 's_ólidas- baSes- culturais; atúlidades e a:spi-
vê, em sua programação, a aplicaç_ão de írivestimên- nições comuns._·. . -
los e--custeio çiaoi-dem dt: 3 milhOeS de ORTNs, (o- ---COmo ãfi~moú, cóin pi-Óprieciade, o i!X-é:hance_fei- fira-
qUe -foi" Conseguido pel9 Estado- em Seu PrimeirO-â.no - -- Silefro; anteS:d.O: 'rfiúldõ,"-Que é de 19/8, o ideal de cOo~ 
após a divisão), mas este ano foiJib_erado apenas peração e crespTrito de amiZade jã insCi'eYiaril em seu aU-
1,08 ITlillião de Ü"f{T.NS- disse Gilson ArrUda. voo méritÓ dé hã ver efetivà.do- uma-intidança.qualitativa 

Envio os_meus aplausos ao Dr. úilson Arrud~_pela co
ragem civica de tirar a mascara do goverriador "entre as
pas", de Mato Grosso, que, irreSponsavelmente, quer 
vender a iinagem de um Mato Grosso coino uma.ílha de 
felicidade:, dentro de um contexto dos mais trágicO~ que é 
o do Brasil, o que não é verdade. -

Nada disso se dá, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ver
dade "nua e crua" é que o povo do meu Estado está so
frendo na carne, como todo o povo brasileiro as agruras 
da recessão, produto gerado pela incompetência geral 
que reina ifoS ãltos escalões da República, especialmente 
na área -econômlco-finanCeira, teildo como grande res
ponsâvel o Senhor Presidente _da· República. 

Como disse alguém do P_artido do Governo: "Pode-se 
enganar o povo, mas esse é um fato cruel". 

O _Q_r, Gilson de Arruda, como a sua verdade, não se 
alinha entre aqueles que aspiram a enganar o povo. 

O dO:Vérn-ador, entre aspas, de Mato: Grosso o maior 
festeiro do Estado, pois só se preocupa em organizar ma
nifestações e festas, objetivando ser o -centro das 
atenções (ó analista explica o fato), no último sábado já 
recebeu o troco do povo cuiabano, que o vaiou estrondo

__§:!!-_~_ energicamente, no "Estádio José Fragelli", nà Capi
ial. Não se engana o povo todo o -tempo. O Governador 
de Mato Grosso, "fruto da fraude e da corrupção", já 
sentiu, pessoalmente, com cem dias de "desgoVerno" que 
a populçào de Cuiabá, que nunca acreditou nele, como 
s~ d~u a 15 de n-Qvembro últinlO; ãgorã-, já O demonstra 
através de uma entusiástica e vibrante vaia, acompanha· 
da de uma afirmação que é impublicâvel, pelo menos, 
piia- os -A_-nais -do Semido. 

- Era o que tiriha a dizer~ (Muito bem!) 

O_ ~R. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
-- PalaVra ao- nObre Senador o"dacir Soares, 

Q SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
-- seguiilk discurso.) -Si. Presidente, Srs. DePutados: 

Para o cumprimento de uma significativa etapa no 
âmbito do Tratado de Cooperação Amazónica, e o pros
seguimento de esforços no rumo da concretização dos al
tos objetivos de desenvolvimento harmonioso e de inte

-gr-a-ç-ã~r física da .área, os-oito países sígnatái'íos do Pacto 
Amazónico farão realizar em Lima, de 5 a 8 de julho vin
douro, a primeira Reunião do Conselho de Cooperação 

nas relações __ entre o BrasH e os países da região. 
Só que agora o diálogo- existente se produz em foro 

adequado, não se esgot_a no plano dos interesses imedia
tos ou na esfera puramente bilateral. 

Q,Tratame__Dto de CoÇ~peraçào Amazónica representa, 
com efeito, não só um marco significativo na frajetória 
de aproximação entre os povos da área, mas sobretudo, 
um espaço aberto para o aproveitamento racional dos 
recursos da "r"egíão, para o delineamento de diretri~es e 
cursos de aÇàO dirigidos ao fortalecimento da coope
ração regional. 

Na opinião do Governo brasileiro, os planos de desen
volvimento _do setentriào nacional só terão a lucrar com 
o- _advento da _çooperação entre os países-membros do 
Tratado, coop_eraçào essa que dev_e ser facilita-da em to
dos os nfveis, institucionais e té_cnicos, envolvendo tanto 
as agéncias reg_ionaiS de_desenvolvimento," quanto as em·
-presas que a=tu-ãm na reg!ao, e abrangendo a Convocação 
de semináriOs, simpósios e conferéncias, sobre temas de 
inte:resses daquele espaço da geografia americana, sem
pre em beneficio dos paíse.c; e, em especial, das popu
lações que ali vivem e trabalham. 

Com esse espírito, comparecerá o Brasil à r Reunião 
do Conselho de Cooperação Amazónica~ 

Conscientes, ademais, de que o processo de integração 
regional reclamava novas medidas para seu aprimora
mento, novos campos de atuação para o aproveitamento 
Cresce-nte do potenciar" de cooperação dos-paf5es_da área, 
a Delegação Brasileira junto àquele Conselho oferecerá 
subsídios e prOpostas- võ-ltadas para a c_oncrettzaçãó dos 
objetivos do sistema regional, e para a tomada de deci
sões atinenü:.S- ·a -setores e projetas prioritário-s, dando 
mostras de inabalável de_terminação de dar a esse proces
so uma trajetó_ria ascendente. 

Nessas condições, estou seguro de que o encontro a ser 
mantido ensejará amplo e positovo intercâmbio de que 
opiniões e pontos de viSta, e o mesmo espírito franquea
do ao diálogo sincero e aberto alentará o_s_ países inte
grimtes a expandirem suas esferas de entendimento, e 

-seus programas de colãboração e desenvolvimento. 

Durante a Reunião, em que deverão ser institucionali~ 
zadas as quatro Comissões Especiais acordadas em Be
lém, por ocasião da I<:> Reunião de Chanceleres da área 
(Comissões de Cooperação Técnicas; de Cooperação 
para Ciêncía e Tecnologia; de Planejamento da infra
Estrutura de Transporte e Comunicações; e do Fundo 
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de Pré-Investimento), o Governo brasileiro levará ao co
nhecimento de seus parceiros no Pacto, as linhas gerais 
dos programas e projetes nacionais na Amazônia brasi
leira, ressaltando suas diretri.Ze!l que as quatro áreas te
máticas identificadas naquela oportunidade continuam a 
mercer todo o empenho das nossas autoridades. 

O processo de institucionalização desses novos meca
nismos, destinados a fazer progredir a cooperação regio
nal já Cústente, ·segundo proposta do Governo brasilei
ro, deve obedecer a esquemas já implantados em outros 
organismos inteinacionais. Assim, as Comissões Espe
ciais seriam -constitUídas para cuidar de temas ad-hoc de 
interesse de países participantes, e não necessariamente 
de todos os países membros, e por cujo financiamento 
somente as nações que participarem serão responsáveis. 
Em outras palavras, as quatro ComissõeS Especiais te
riam o caráter de participação aberta (open-ended) para 
os Estados Partes do Tratado, reunindo, porém, cada 
ComissãO apenas os páíses que 'demonstrarem interesse 
pelos temas propostos. 

Entende, ainda, o GQvern_O brasileiro que a questão 
das sedes para tais Comissões constitui assunto que o 
Conselho poderá emitir opinião, ad referendum, porém, 
da II Reunião dos Ministros das Relações Exteriores, a 
realizar-se possivelmente ainda no corrente ano. Acredi
ta, entretanto, que para agilizar o processo de co_ope
ração, conviria que fosse escolhidO pelo Conselho a sede 
da 1' reunião de cada Comissão Especial, de acordo com 
o oferecimento--dos países interessados. a 

Conforme acentuará o documento nacional brasileiro 
a ser apresentado em Lima o_comprometimento dos Go
vernos dos países amazônícos com a questão da coope
ração científica e tecnológica, regiStrada no artigo IX do 
tratado, representa matêria priOritária para o- desenvol
vimento regional. __ _ __ _ 

Ã luz desses preceitos, consideramos imprescind~ível a 
concentração dos recursos_ disponíveis nessa ârea em 
programas realizados por núcleos de excelência cii::ntifica 
e tecnológica, evitando-se a dispersão de verbas por um 
número excessivo- -de áreas de estudo. Ressalte-se que 
''essa concepção gradualista de ilhas de competência em 
ciência e tecnología, coincide com os resultados das mis
sões têcnicas e diplomãficas trocadas pelo Brasil e os de· 
mais países arilazôníCOs". 

Nesse campo específico, o País vetri cogitando a elabo
ração de uma vasta Bibliografia Amazônica, que propicie 
aos pesquisadores um melhor conhecimento da região, 
em grandes e numerosas áreas de conhecimento. 

Por outro lado, o Governôbrasileiro ·estâ convencido 
de que as áreas de cooperação científica e ticriológica. no 
âmbito do Tratado, coincidem com aquelas do Progra
ma do Trópico Unido, coordenado pelo CNPq, (Conse
lho Nacional de DesenVolvimento Científico-CTecnoló· 
gico ), instituído em 1972. 

A composição dessa ação programada para a Região 
Amazónic<i. está fundamentada em subprogramas rela
cionados com: 

Recursos Florestais 
Quimica de Produtos Naturais 
Recursos Pesqueiros 
Energia 
Meteorologia e Climatologia 
Recursos Minerais 
Agropecuária Tropical 
Ecologia 
Educação e Cultura 
Medicirüi- Tropical e Saúde. 
Com relação a esse último item, é-ine-grato antecipar 

que a Delegação tirasHeira espera propor a realização de 
uma ampla campanha, com a particiPação dos oito paí
ses do Pacto, para a erradicação do mosquito AEDES 
AEGYPTI, transmissor da febre amarela e do dengue, 
moléstias cuja incidência ainda é bastante _acentuada_na 
área. 

Permito-em ressaltar, à guisa de_ esclarecimento, que, 
tendo em vista a implementação dos objetivas_ do Trata
do na área científica -e tecnológica, pesquisadores brasi~ 

DIÃRIODO CONGRESSO~NACIONAL (Seção nj 

leiros visitaram os diversos países do Pacto, a fim de 
identificar preliminarmente as áreas de cooperação de 
f!1aior interesse imediato. Dentro desse intercâmbio, diri
gerites e pesquisadores das instituições visitadas pelas 
missões brasileiras, por sua vez, jâ vierain ao Brasil, com 
o objetivo de conhecer os esforços nacionais na região e 
participar de reuniões de trabalho para estabelecer e es
tratégicas- comuns-. 

Dentro do espfrito do Tratado, o CNPqjâ firmou con
vênios com o Fundo Colombiano de Investigações 
Ci(mtífiCã:.s e Projetas EspeciaiS "Francisco Josê Caldas" 
(COLCIENCIAS); com o Conselho Nacional de Investi
gações Cientifica e Tecnológica (CONICIT), da Vene
zuela; com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia 
(CONCYTEC), do Peru; com o Conselho Nacional de 
Ciência e Tecnologia (CONACYT), do Equador; ·com a 
Universidade do Suriname e com cr Instituto J_e Ciências
Aplicadas c Tecnologia (IAST) da Guiana. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Na área de transporte e comunicações, recordemos 

que o Pacto Amazónico reconhece a necessidade de um 
· ~ratamento preferencial para o assunto, por parte do~ 
respectivos Governos, a riíVel de país e a nível de- cone
xões internacionais. 

Ainda nos termos da Declaração de Belém, caberia ao 
Conselho de Cooperação Amazónica promover a coor
denação de planejamentos racionais para a implantação 
de uma adequada rede nesse setor, que viesse a possibili
ta_r a: intei=con~ão dos países amazónicos e suas capitais. 

No caso específico do Brasil, vemos que, procurando 
aperfeiçoar meç-anismos iristitudonaís qUe v-enham a ga
rantir interconexões seguras com as diversas nações da 
ârea, numen?~as !niciativas já aponJam qessa direção. É 
o caso, por- exemplo, das interconexÕes rodoviárias 
Bra§_il-Perut_Brasil-Guian~ e Brasii~Venezuela~ açorda
das--em 198i e 1982,- Sob a égide do TratadO. 

Dentro desse contexto, -a situação pode ser assim es
quematizada: 
l- Temos-4 pontos de interconexão com a Bolívia, já 

com possibilidades de acesso a centros urbanos e!!colhi
dos. Dentre essas, ressalto que, partindo de Porto Velho, 
pode-se ter acesso a San Matias, na fronteira boliviãna 
com o Mato Grosso, pelas rodovias BR-364, 070 e 174. 
Também de Guarajâ~Mirim, itravés da BR-42.5, atê 
Abunã, e daí pela BR-364 pode-se chegar a Porto V_elho, 
·com possibilidade de ir-se a Manaus (pela BR-319), 
seguir-se pela mesma BR-364 atê Mato Gross-o,-Goiâs, 
São ~a!:llo e ter acesso a Brasília pela BR-070. _ 
2-Có_m o Peru, tiritas· dOis pãnfos pi-incipais de co

nexão, entre Assis Brasil e Ifiapari e·em Boqueirão da Es
perança. Como resultado da visita do Presidente da Re
pública àquele País, em 1981; foi ãssinado urriACol-do de 
Inte_r~pe~~o Rodoviária, com vistas a tor~ar realidade 
a vin_culação física por rodovia dos territ6ri~s brasileiros 
e peruano: 

3- Com a Venezuela, o ponto de copexão ê o ma-rco 
BVS, na fronteira entre os dois países, ligado a Mamius 

_através da BR-174. 
4- A interligação com a Guiana já é possível a partir 

de Boa Vista, através de um trecho de 2Q3 quilómetros 
da BR-401, atê o rio -Tucutu. Nõ-_-momeiito-, -eStuda-se a 
co~stn.iCão de uma: ponte de 23Õ metros sobr~ 9 referido 
rlo,_ nã rX:Onteira entre os dois Países. 

Conscientes, por outro lado. do papel das Comuni; 
cações na int~gração amazónica, e coni. o objetívo de 
atender às recomendações da cláusula XIII da Decla
ração de; Belém, o documento brasileiro à I Reuníão do 
Conselho de Cooperação Amazónica abordará a si
tuação da rede de telecomunicações que opera no univer
so da Amazônia brasileira, dando ênfase às condições re
lativas às interligações entre o nosso e as demais nações 
do Pacto. 

~asicamente, como se sabe, as ligações internaclonaís 
na -área são realizadas através de circuito-s diretos, via sa
télite. Existem, assi!Jt, circuitos diretos para a Venezuela, 
Bo!~via, Colômbia, Peru e Equador,_ que são operad_os 
por tempo indetermiriado e em consonância com a -legis-
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lação internacional específica. Dos pafses do Tratado, só 
não mantemos circuito direto com o Suriname e a Guia
na, cujo tráfego ê cursado via Nova Iorque. 

Mas o Brasil é também favorável à implantação de en
laces diretos, terrestres, para as comunicações regionais; 
sistema que, além de uma alternativa de corta, propor
cionará economia no aluguel de canais à INTELSAT. S 
verdade, porém, que esse sistema s6 se justificaria com 
uma deteirninada demanda mínima de serviços. 

Enlaces diretos, via cabo. jâ existem hoje entre Ledcia 
e Tabatinga, através de convênio firmado em 1981, entre 
a TELECON (Empresa Nacional de Telecomunicações 
da Colômbia) e a EM BRA TEL, para a exploração e tari
fação de serviços telefónicos. Nos termos desse convC
nio, ficou estabelecido como trâfego fronteiriço as- cha
madas entre as cidades de Tabatinga, Marco, Benjamim 
Constante Atalaia do Norte, do lado brasileiro, e as ci
dades de Letícia, Taropacá, Puerto Marií'i.o e Ataquari, 
na Colômbia. 

Sob a égide do Pacto Amazônico estão em negociação, 
ainda, as seguintes ligações internacionais: 

1 -Enlace entre as cidades de Puerto Suarez, na Bolí
via, e Corumbá, em Mato Grosso do Sul, considerada a 
rilaiS iniportai"lfe' liiái;ão de fronteira em fase de nego
ciação. 

2-Enlace entre as cidades de Cobija, na Bolívia, e 
Brasiléia, no Acre, jâ em condições de ser operada, fal
tando apenas, a celebração do respectivo acordo. 

3- Eõ.lace entre as cidades de Gayaramerim (Bolivia) 
e Guarajã-Mirim, em Rondônia, com vistas ao estabele
cimento de trâfefo telefônk:o internacionar,- fiõriteiriço e 
regional. Note-se que os estudos de viabilidade econômi
cã do empreendimento, indiCaram demanda suficiente e 
_nenhum problema de natureza técnica. No momento, o 
PiOSsCguimerito áas negociações depende apenaS de al-· 
gumas definições de ordem econômico-financCira,- que 
serão levadas adiante por ocasião da Reunião de Lima. 

o Brasil considera possível, e nesse sentido procurará. 
iniciar negOciações pertinentes quarido da referida Reu
nião, as seguintes novas interligações no âinbito do Tra
tado: 

l -Enlace eiltre as cidades de Santa Elena-de Uaircn, 
na Venezuela, e Pacaraíma, em Roraima. ao longo do 
percurso da estrada Brasília-Caracas, na froilteini com a 
Venezuela, através da estação repetidora da Serra do 
Taiano. 

2 :_.Enlace, via cabo, entre as cidades de Lethen, na 
Guiana~ e de BOnfini., enl Roraima. - . 

3 -Implantação de uma rede internacional de es
tações costeiras, tendo em vista que, na ârea, grande par
te dQ transporte de superffcie ê realizado por vias flu
viais, o que torna ã -infra~estrutura de radiocomuni
caÇões de apoio à navegação medida imprescindível. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na reunião de Lima, o 
Governo _brasileiro deverá_ mostrar-se favorável à criação 
de um Fundo destinado a financiar a elaboração e exe
cução de projetes de desenvolvimento de interesse de 
dois -ou mais países signatárioS do Tratado de cOope
ra.ção AmazôriiCa, previSto n3 Declaraçàô-de Belêrit. Os 
es~uôós pà_rã. a ~riação dCsse Fundo, entretaÍlto, segundo 
a ótiCã braSíieir3., deverão avançar paralelamente aos 
p~o~ramas verificados. ~os d.iversos pi'ogramas de coo~e
iàÇao, C. neSsas condiçôes, parece prematuio o momento 
atual para -o exã.me das qu6Stões referentes aO estabelCci
inento de uma estrutura ríSída ou mesmo de- um C:stiiiUio 
constitutivo para o referido Fundo. 

Dentro desse contexto, a posição concreta do Brasil 
será no sentido de que O Fundo de Pré-Investimento dC
verâ ser implantado desde já, mas com estrutura flexível, 
qU_e- posSa acompanhar, passo a passo~ a eVOlução doS di-
versos programas em andamento. - · -

Caso venha a ser adotada a tese proposta, poder-se-ia 
_ ap_!_C?_yar os _prime'írOS-financiamentos no âmbito do Tra

tado. 
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Os recursos necessários aos erripreendiinentos na ârea 
da cooperação amaz:ônica, e para a constituição do Fun~ 
do de Pré-Investimento, teriam as s_eguintes origens: 

a) fontes nacionais: constituídas por entidades especia
lizadas ou relacionadas com setores firiariceiros em cada 
pa~s, com capacidade para realizar operações de pré
investimentos ou conceder financiamelüOs Para pioJetõs 
de natureza multinacional; 

b) rontes regionais: constitilídas por instituições regio
nais de financiamentos; e 

c) fontes internacionais: formadaS por organísmos de 
carãter intefnacioiia1 ou naciori-al que projetem seus re
cursos em escala mundial. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
Conforine jã fOi anprlêiado às Chancelarias dos países 

signatários do Pacto Amazónico, o Governo _brasileiro 
pretende incluir o seu Projeto de Hidrologia e CJimatolo
gia na Amazônia - criado em 1976, mediante acordo 
com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi
mento (PNUD) - como uma das modalidades de coo
peração instituídas pelo Tratado. 

O Projeto, cuja base física fiiricion-a em Belérn, desen-_ 
volve, como se sabe, atividade_s_c.om o objetivo de estabe
lecer uma rede regional de observaçõ~s hidrometeoro!ó
gicas, que permita a coleta, o registro, o processamentb e 
a análise de dados básicos com as seguintes finalidades: 

-orientação para: projetas de atividades agrícolas, se.. 
gundo as aptidões climáticas da ãrea; 

-estudos de evaporação e evã.potranspiração; 
-previsão de secas e inundações; 

- definíção de uma rede hidroclimatológica míriima 
para a Amazônia; 

-treinamento de recursos humanos~ com cursos de 
especialização; 

- organização de um Banco de dados., 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como indicador da 
preocupação brasileira pela conservação ambiental da 
Amazônia, pretende a Delegação brasileira à l ~ Reunião 
do Conselho de Cooperação Amazónica levar ao conhe.. 
cimento dos países integrantes do Pacto a política naciO
nal relacionada com a natureza, e o Plano do Sistema de 
Unidades de Conservação do Brasil, o que permitirá, por 
certo, formar uma iinagem fiel da realidade brasileira 
nesse campo e a situação das oito Unidades de Conser
vação (Parques Nacionais e Reservas Biológicas) exis
tentes no país, vale dizer: o Parque Nacional da Amazó
nia, o Parque Nacional do Jaú o Parque Nacional de Pa
caás Novos, o Parque Nacional de Cabo Órange, a Re
serva Biológica do Rio Trombet_as, a Reserva Biológica 
do Jaru e a Reserva Biológica do Lago Piratuba, 

Dentre esses, quero referir-me às unidades existentes 
no Estado de Rondônia. Menciono, em primeiro lugar, o 
Parque Nacional de Pacaás Novos, abrangendo as áreas 
dos Municípios de Guarajâ-Mirim, Ji-Paraná, Arique
mas e Porto Velho, cuja criação foi determinada 
levando-se em consideração que a ãrea, com potencial 
representativo do ecossistema dQcerrado transiciorial à 
floresta amazônica, guarda em si todas as particularida
des próprias de tal situação. 

Cito, em segundo__i_ugar, a Reserva Biológica do Jaru, 
localizada no limite leste do meu Estado, às margens do_ 
Rio Ji-Paraná, que mantém resguardada uma amostra 
representativa de densa floresta tropiCal úmida. 

Será, igualment_e, abordada a situação das nove unida
des propostas na região, compostas pelO-Parque Nacio
nal do Rio Branco, Parque Nacional da -serra do Divi
sor, Reservas Biológicas do Oiapoque, de Marajó, de 
Mucajaí, do _Rio Anauã do Abujari_ e do Guaporé, esta 
última também em Rondônia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, em mõiiiento em que se 
aguçam as tensões _interriacionais e se-vêem frust:idO_s es~ 
forç-o"s legítimos de desenvolvimento, o Pacto Amazôní
co, identificando áreas de interesses, multiplicando co~ 
tatos, forjando empreendimentos, e descortinando hori

-zo-ntes ainda não explorados, não é apenas padrão de 
boa convi~ência entre Estados, senão se alça como ins
trumento _válido e eficaz para promover o desenvolvi
mento da área, enfrentar os desafios económicos e vencê
los. 

Numerosa; iniCiativas·conjuntas rortalecem a expecta
tiVã.---,de- Uma ·aproxim~fção ainda maior enlre- flOSSos paí

-ses, ·reforçando o panorama da cooperação horizontal, 
qUe está a mereCer"inceOtivo dos governos signatái(óS do 
PactO. 

Porque o Tratado de Cooperação Amazónica, manti
do em clima de amizade, confiança e respeito, na busca 
de plataformas comuns para a geração da vitalidade eco
nômica; converge para a equidade, respeita a soberania 

--dos diversos países, -é ético -e é jtisto - condições indis
pensáveis à cOnduta internacional de todos os povos- e 
em cada passo tem presente a perspectiva de uma ordem 

·soCial maís jUst~- e ma_iS duradoura. 

Acertaremos, sem dúvida, dispositivos fundamentais 
que busquem construir relacionamentos horizontais e 
mutuamente benéficos, que reafirmem a responsabilida

- de exclusiva dos países amazónicos no aproveitamento 
económico da regiãQ e n? superação do desafio tecnoló
gico--que ainda representa obstáculo real ao progresso. 

O Pacto Arriazônii::O é hoje uma malha abrangente de 
interesses vâlidos e duradouros. Nosso desafio para o fu
turo será cada vez mais, como jâ foi dito, um desafio da 
presença amazónica na vida nacional, para a concreti
zãção dos legítimos anseios de desenvolvimento dos po
vos da região. 

N-a pre~ente ~onju~t~ra internacional ê alentador- re
descobri"r ~profunda sab_edoria do espírito desse tratado. 

ESiOllSeguro de que os participantes da I• Reuniã~ do 
-eonselho de Cooperação, tudo farão para que esse 
espírito de cooperação e entendimento continue a in
fluenciar o encaminhamento de negociações de impor
tância decisiya para nossa região. 

Estou certo de que dela emergerão ainda mais vigoro
sos os laços e_ntre:_nossas nações, e os projetas aprovados 
representarão contribuições positivas para a prosperida
de da área. 

Nesse entendimento, congratulo-me, uma vez mais, 
·c:om o Ministério das Relações Exteriores pela iniciativa 

_<!_o Tra"tado, que visa a transfonpar a Amazónia "numa 
experiência modelar de cooperação a serviços dos povos 
do contine.nte'~ fofmulando os voto.s para que a Reu
nião a que me referi, atuando como fator decisivo no fu
turo dO deseriVofVimentO sócío~ecomSmko- da regià9, 
possa também cristalizar os anseios de bem~estar e pros
peridade da populaçãO da Amazôriia brasileira. 

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

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. PronunCia 
o seguinte disc~s_o_.l ---~L-~re~ident~, Srs. S~nadores: 

-Venho comunicar-lhes que estou enviando, hoje, t~le
grama ao Ministro dos Transportes-, Sr. Cloraldino Seve
rSJ, no qual faço-lhe um apelo, em nome do povo, para 
que não suprima o tráfego de passageiros em trecho da 
Rede Ferroviária Federal, sobretudo nos Estados de 
Goiás e Triângulo Mineiro. 

-~~!OU alertando o Sr. Ministro sobre_ a p9uca valia 
- econômica dessa medida, que se constitui numa -agressão 

social e financeira aos usuários do transporte ferroviário. 
Sem.contar que essa atitude é contrária à política de eco
nomia de combustíveis rodoviários. 
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De muito _mais _importância, Srs. Senadores, e de 
maiores resUliiidos, seria a formulação de uma política 
de transportes se~ata e objetiva, que Viesse canalizar 
para as ferrovias as cargas pesadas, tais como: cimento, 
madeiras,_Combustíveis, material de construção, ferro e 
demais minérios, etc. -

Todos sabem q~e existe um grande desequilíbrio de 
carg~s nos moviinentos de ida e volta dos trens. Esse fa
to r se deve, -principalmente, à falta de uma política defi
nida e enérgica de transportes no Brasil. 

O que_i:m!~ndo mostrar ao Minfstro dOs Transportes, 
Srs. Senadores, é que o tráfego de passageiros, muito em
bora oneroso, carrega um amplo significado social. Ao 
contrário, é injusto e anti-social o transporte com frete 
subsidiado para empresas multinacionais exportadoras 
de minério de ferro. Este falO se Constitui numa das prin
cipais causas dó grande défiCit da rede ferroviária. 

Faço este clamor ao Ministro, para que reexamine a 
de_cisão de suspender o tráfego de passageiros e, se fõr 
pOSsível, procure incentivá-lo com um serviço de melhor 
qualidade. Afinal, as ferrovias, além do aspecto econó
mico, têm OU.trãs grand_es obrigações para com o País. 

Para finalizar, Srs. Senadores, quero comunicar-lhes 
que recebi apelos de prefeituras de quase todos os mu
nicípios goianos da região serVida pela Rede Ferroviária 
Federal, no ~eiltido de impedír essa agressão à economia 
popular. 
_ Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Nada mais 
havendo a tra,tar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão extraordinária, a realizar-se às 18 
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

-üRDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 13, de 1979 (n9 I Í/79, na Câmara dos Depu
tados), que aprova- o texto do Acordo de Cooperação 

_.Ç.conômica, Científica e Técriica entre o Governo daRe
=-- pública Federativa do Brasil e o Governo Militar Fede-

ral da R~púbiica Federal da Nigéria, assinado em 
Brasília, a 10 de janeiro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 573 a 575, de 
1983, das Comissões: 

- de Relações Exteriores; 
- de Economia; e 
- de Educação e Cultura. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 56~ de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Pare~r n9 478, de 1983), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Machado (MG), a ele.. 
var em CrS 160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, 
quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e um 

---cruzeiros e cinqUenta e seis centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo~ 

PARECERES, sob n9~ 479 e 480, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
Juridicídade; e 

- de l'l•1unicípios, favorável 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Está encer
---ra:aa a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 18 horas e 20 minutos.) 



2682 Sexta-feira 24 

Ata da 102• Sessão, 
em 23 de Junho de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 4 7' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. M oacyr Da/la 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENAJ)ORES: 

Jorge Kalume - Mário Máia - Eunice Michiles -
Fábio Lucena - Od_acir _ _Sg_ares _- Aloysio Chaves -:
Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
João Castelo - Alberto Silva - Helvídio Nunes -
João Lobo -Almir Pinto- José Lins- Virgílio Táyo~ 
ra- Carlos Alberto- Martins Filho- Humberto_ Lu
cena-- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Marco 
Maciel - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra :- Luiz 
Cavalcante- Alb~no Franco __ = Lourival Baptista
Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior 
- Luiz Viana.....:. João Calmon- José Jgnãcio - Moa
cyr Dalla- Nelson Carneiro -Robe~!_Q Sa!urnino
Itamar Franco --Alfredo Cilmpos- Amaral Furlan -
Fernando Henrique Cardoso - _SeyerQ G_Qrn~-~ Bene.. 
dito_Ferreira- Henrique Santillo- -Mauro Borges 
- Gastão MUller - Josê Fragelli - AffOnso Camargo 
--Álvaro Dias- Eneas Faria- Jaison Barreto- Jorw 
ge Bornhausen- Lenoir Varga~- C~_rl~s_Ç~Iúelli-
Pedro Simon - OctaVio Cafdoso. -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Sfs. Seriadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sr. ]9-Secretário procederã à leitur_a do. Expediente. 

~ lido o Seguinte 

EXPEDI€NTE 

O FI CIOS 

Do Sr. J9~Secretário da Câmara dos Deputado.!i, enca~ 
minhando à revisão do Senado autôgrafos dos seguintes 
pfojetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 84, DE 1983 

(N9 S/83, na Casa de origem) 

De iniciati~·a do Sr. Presidente da RepúbliC'a 

Dispõe sobre prova documental nos casos que indiw 
ca e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. {9 A declaração destinada a fazer prova de viw 
da, residência, pobreza, dependência económica, ho
montmia ou bons antecedentes, quando firmada pelo 
próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as 
penas da lei, presume-se verdadeira. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não-se apli
ca para fins de prova em processo penal. 

Art. 29 Se comprovãdainente falsa a declaração, 
sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, ãdminislrati· 
vas e criminais previstas ria legislação aplicável. 

Art. J9 A declaração mencionarã expressamente a 
responsabilidade do declarante. - -- . 

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-s~ as disposições em contrário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

MENSAGEM N• 55, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na- _ 
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposições de Motivos dos 
Senhores Ministros de Estado da Justiça e Coordenador 
do Programa Nacional de Desburocratização, o anexo 
projeto de lei que "dispõe sobre prova documental nos 
casos que indica, e dá outras providências". 

--Brasíli3.-, -17 de- fevereiro" de f983 . ....:.... .Ioão -Figueiredo. 

EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS N• 582, DE 7 DE DE
ZEMBRO DE 1982, DOS SENHORES MINISTROS 
DE ESTADO DA JUSTIÇA E COORDENADOR DO 
PROGRAMA NACIONAL DE DESBUROCRATI
ZAÇÃO 
-EXcelentíssimO Senhor Presidente da República: 
Temos à honra de submeter" a Vossa· ExCelência-o in

cluso anteprojeto de lei que presume verdadeira a decla
ração firmada pelo próp-rio interessado ou seu procura
dor bastante com o objetivo de comprovar vida, residên
cia, pobreza, dependência econôm-ica, homoníriüa- Oii 
bons antecedentes. 

2-.--- Tratawse de matêria incluída na competência legis
lativa da União, nos termos do art. 89, ítem XVII, letra 
b, da Constituição. 

3-. No campo da Administração Federal, a medida já 
vem sendo adotada com absoluto êxito desde 1979, por 
fotça d~ ~ecreto n~ 83:936, de 6 de setembro daquele 
ano, e do Decreto nY 85.708, de 10 de fêvereiro do cor
rente ano. Em quase todos os Estados vigoram, igual
mente, decretos· semelhantes baixados pe1ás adminis
trações estaduais, no âmbito de suas atribuiÇões. O ante
projeto ora sugerido permitirá, entretanto, se convertido 
em lei, que o princípio tenha aplicação mais ampla, pois 
se estenderá aos órgãos do Poder Judiciário e suas ser
ventias, com igual repercussão nos Estados e nos Mu
riicípios e, ainda, nas relações entre quaisquer-pesSoas, 
físicas Ou jurídicas:- · · 

4, __ O art. _li' do_ anteprojeto, ao fixar a presunção de 
~eracidade das declarações pessoais, dispensa o decla
rante de provar os fatos enunciados, excepcionando, as
sim, no caso especial das declarações de vida, residência, 
pobreza, dependência económica, homonímia ou bons 
antecedentes, a regra geral do artigo do Código Civil que 
estabelece idêntica presunção, mas não exime o decla· 
rante de confirmar, mediante prova complementar, ave-
nrcidade do alegado. 

S. O parágrafo único esclarece que a norma do art. 
19 não se aplica para fins de prova em processo penal. 

6. No art. 29, o anteproJetO prevê 3 responsabiUdade 
civil, administrativa e _criminal do declarante, por falsiw 
dade, como conseqUência natural da atribuição de força 
probante, per se. à declaração. Assim, apta a produzir, 
por si só, efeito probante, pela presunção legal de veraci
dade, a declaração. implica, em sua própria essência, o 
dever jJ.lrídico de o declarante dizer a_ verdade, 
sujeitando-o em caso de fraude ou falsidade, às sanções 
penais decorrentes do inadimplemento desse dever_, 

7. A fím de que não paire dúvida sobre a responsabi
_lidade_ penal do declarante_,_ <!_eve _ela ser assumida p_or 

- - menção expressa a ser inserida na declaração como de
termina o art. 39 do projeto. 

8. A medida ora proposta a Vossa Excelêncja eleva a 
nível de lei o princípio, jã observado nas relações entre o 
cidadão e a Administrãção Pública Federal, Direta e ln
ôifeta:;- da presunção ·de veracidade, que consiste na 
crença, até prova em contrário, de que as pessoas estão 
dizendo a verdade, uma vez que os casos de falsidade 
não c-onfiguram regra, mas exceção, e não sãó impedidos _ 
pela préviã e sfS:temãtica exigência de documentos forne
cidos por terceiros. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência~ ~xpressão do nosst? mais profundo respeito. 
-Ibrahim Abi-Ackel, MinistrO -da Justiça - Hélio Bel
trão, Ministro Coordenador_ do Programa Nacional de 
Desburocratização. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPITULO II 

Da União 

Art. 89 Compete à União: 

XVII - legislar sobre: 

b) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 
agrário, marídffio, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

DECRETO N• 83.936 

DE 6 DE SETEMBRO DE 1979 

-simplifica a exigência de documentos e dá outras 
providênclas. 

O Presidente da República, -no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 81, itens I II e V, da ConStituição tendo 
ein vista o dísposto no art. 14 do Decreto-lei n9 200, de 
25 de fevereiro de 1967, e no Decreto n9 83.740, de 18 de 
julho de 1979, que instituiu o Programa Nacional de 
Desburocratização t; consi_derando: _ 
_ a) que nÕ relaciOnamento da Administração com seus 
servidores ,e_.com o público deve prevalecer o princípio da 
presunção veracidade, que consiste em acre_ditar-se, até 
prova ~m contrário que as pessoas estão dizendo a yer_
dade; 

b) que a excessiva exigência de prova documental 
constituí Um. d9s entraves à pronta solução dos assuntos 
que tramitam nos órgãos e entidades da Administração 
Federal; 

c) que as despesas com a obtenção de documentos 
oneram mais pesadamente as classes de menor renda; 

d) que em troca da simplificação processual e da agili
zação _das soluções cumpre acreditar-se, conscientemen
te, o risco calculado da confiança, uma vez que os casos 
de fraude não representam regra, mas exceção, e não são 
impedidos pela prévia e sistemática exigência de docu
mentação; 

e) que a falsidade documental e o estelionato em to
das as suas modalidades, constituem crime de ação 
pública punível na forma do Código Penal; pelo que se 
torna dispensável qualquer precaução administrativa 
que, a s_eu turno, não e~ide_ a ação penal; decreta: 

Art. 19 Fica abolida, no~ órgª-os e entidades da Ad~ 
-ministração Federal Direta e lndíreta, a exigência de 

apresentação dos seguintes atestados, aceitando-se em 
substituíÇão a declaração do interessado ou procurador 
bastante; 

I -atestado de vida; 
II - atestado de residência; 
III- atestado _de pobreza; 
IV- atestado de dependência económica; 
V - atestado de idoneidade moral; 
VI- atestado de bons antecedentes. 
Art. 29 As declarações feitas perante os órgãos oii 

entidades da Administração Federal Direta e lndireta se
rão suficientes, salvo quando a exigência de prova docu
mental constar expressamente de lei, e reputar-se--ão ver
dadeiras atê. prova em contrário. -

Art. 39 Havendo fundadas rezões de dúvida quanto 
à identidade do declarante ou à veracidade das decla
rações, serão desde logo solicitadas ao interessado proviw 
9ênc_i_as para que a dúvida seja dirimida, anotando-se a 
circunstância no processo. 

Art. 49 Quando a apresentação de documento de
correr de dispositivo legal expresso ou do disposto no ar-
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tigo anterior, o servidor anotará os elementos essenciais 
do documento, restituindo-o em seguida ao interessado. 

Art. 51' A juntada de documento, quando decorrente 
de dispositivo legal expresso, poderá ser feita por cópia - -
autenticada, dispensada nova conferência com o docu
mento original. 

Parágrafo úniCo. A autentíCaçào poderá ser feita, 
mediante cotejo da cópia com o original, pelo próprio 
servidor a quem o documento deva ser apresentado, se 
não houver sido anteriormente feita por tabelião. 

Art. 61' As exigências necessárias ã instrução _do_ re
querido serão feitaS desde logo e de uma só vez ao .inte
ressado, justificando-se exigência posterior apenas em 
caso de dúvida superveniente. 

Art. 7" Não será exigída prova de fato já comprova
da pela apresentação de outro documento válido, seja 
por dele constar expressamente, seja por necessário à sua 
obtenção. 

DECRETO N• 85.708 
DE lO DE FEVEREIRO DE 1981 

Simplifica no âmbito da Administração Federal, a 
çomprovaçiío de homonímia. 

O Presidente da-RePública, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 81, itens III e V, da Constituição, e ten
do em vista o Decreto n9 83.740, de 18 de julho de 1979, 
que instituiu o Programa Nacional de Desburocrati-
zação, decreta: -

Art. l" __ A prova de homonímia, perante os órgãos e 
entídaO.es da Adritinisti3ção Federal Direta ou Indireta, 
bem como as fundações criadas ou mantidas peta União, 
obedecerá ao disposto neSte Decreto. 

Art._ 29 -Quã.lquer pessoa física poderá comprovar a 
oCOrrênCia ·de homonfrriia, com relação a fatos e infor
m3.Çõt!s Constãntes de registres ou assentamentOs feitos 
ou mantidos por pessoas de direito privado ou público, 
inclusive órgãos e s~rviços do Pode~ Exe_cutivo, Legislati
vo ou Judicíái"io- Federal, Estadual Ou Muq_icipal -

Art. 89 Para complementar informações ou solicitar 
esclarecimentos, a comunicação entre o órgão e o inte
ressado poderá ser feita por -qualquer meio: -comuni
cação oral, díreta ou telefônica, correspondência, tele
grama ou _telex, registrando~se a circunstância- no proces
so, caso necessário. 

- mediante deClaraÇão firmada perante o órgão ou entida
de da Administração Federal em que deva produzir efei-

Art. 99 Nenhum assunto deixará de ter andamento 
por ter sido dirigido ou apresentado a setor incompeten
te para apreciá-lo, cabendo a este promover de imediato 
o seu correto encaminhamento. 

Art. 10. Para controle e correção de eventuais abu
sos decorrentes da simplificação de eXÍgências de que tra
ta este decreto, os órgãos e entidades, intensificiirãó aS 
ativídades de fiscalização a posteriOri, pof" amo"stfagem e 
outros meios estatlàticõS- de controle de desempenho, 
concentrando-se especialmente na identificação dos ca
sos de irregularidades. 

Parágrafo único. Verificada em qualquer tempo a 
ocorrência de fraude_ou falsidade em prova documental 
ou declaração do interessado, a exigência será considera
da como não satisfeita e s-em ·efeito o ato PratiCado em 
conseqUência de sua apresentação ou juntada, devendo o 
órg'ão ou-entidade dar cOnhecfnférüO do fato à autorida
de competente, dentro de 5 (cinco l-dias, para instauração 
de processo criminal. 

Art. 11. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da 
publicação deste decreto, os órgãos e entidades da Admi
nistração Fed~ral Direta ou Indireta identificarão na le
gislação, na regulamentação e em normas internas, rela
tivas à sua área de competência, -aS disposições de quere
sulte exigência de prova _d_ocumental excessiva ou redun
dante e proporão, ao respectivo Miriisti"o de Estado as 
alterações necessárias para adaptá-las à orientação fiXa
da neste decreto e no Programa Nacional de Desburo
cratização instituído pelo Decreto n9 83.740, de 18 de Ju
lho do corrente ano. 

Art. 12. Os órgãos e entidades darão execução ime
diata ao disposto no presente decreto, independentemen
te das medidas previstas no artigo anterior. 

Art. 13. Ao Ministro Extraordinário para a Desbu~ 
rocratização caberá: 

I - receber, examinar e coordenar as propostas de al
terações encaminhadas pelo Ministro em conseqaência 
que determina o art. li; 

II- submeter à consideração do Presidente da Re
pública os projetas de decretos e anteprojetos de leí_que 
consubstanciem as aludidas alterações, inclusive os de 
sua própria iniciativa; -
III- orientar e acompanhar a execução das medidas 

constantes deste decreto, assim como dirimir as dúvidas 
a propósito suscitadas. 

Art. 14. Este decreto revoga ~quaisquer disposições 
em contrário constante de decretos, regulamentos ou 
normas internas em vigor no âmbito da Administração 
Federal Direta e lndireta. · 

Art. 15. Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 6 de setembro de 1979; !58~> da Independência 
e 91" da República. 

tós. 

§ {9 Da declaração constarão, obrigatoriamente, a 
naCionalidade, a filiação, o estado ci_vil, a naturalidade, a 
profissão, o endereço completo e o docwnento oficial de 
identificação, com indicaÇão do respectivo número e-ór
gão expedi dor, bem como a descrição sucinta do fato ou 
informã.i;ão com relação ao qual Se pretende comprovar 
a ocorrência de hQrnorfjrilia, -conforme modelo anexo. 

§ 2" Havendo fundadas razões de dúvida quanto à 
identidade do declarante ou à veracidade da declaração, 
serão desde logo, solicitadas ao interessado providên
cias, a fim de que a dúvida seja dirími<.l_a. 

§ 3" Na hipótese prevista no parâgi"afo ante"rioT; a 
autoridade zelará para -que as providências soliCitl.tdã"S 
não resultem desnecessariamente oneroSas para o inte
ressado. 

Art. 39 A declaração, feita nos termos do artigo an
terior, serâ suficiente para comprovar a ocorrência de 
homonímia peranfe o órgão ou entidade em que foi pres
tada, reputando-se verdadeira até prova em contrário. 

§ }9 A falsa declaração sujeitará -o declarante às 
sanções previstas no Código Penal e demais -comhlações 
legais aplicáveis. 

§ 29: Verificada, a qualquer tempo, a existência de 
fraude ou falsidade na declaração, deverá o órgão ou en
tidade dar conhecimento do fato à autoridade competen
te, dentro de 5 (cinco) dias, para instauração de processo 
criminal. 

Art. 4" O Banco Central do Brasil, o Banco Nacio
nal da Habitação, o Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e demais entidades oficiais-de crédito do 
Ggverno Federal instruirão seus agentes e instituições fi
nanceiras públicas e privadas, sujeitas à sua orientação e 
fiscalização, no sentido de que adotem, em suas ope
rações, o procedimento de comprovação de ocorrência 
d"e homOnímia estabelecido neste decreto, -com as adap
taçõ_es cabíveis. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicar-se
á, também, às entidades privadas de previdência com:Pie
ffie"fitar, Cabendo aos órgãos federais competentes expe
dir as InstruçõeS que se -fizerem rieCessárias. 

A-rt. 5" Compete ao Ministro Extraordinário para a 
desburocratização dirimir as dúvidas suscitadas na apli
cação deste Decreto. 

Art. --69--Este.DecietO entrará em vigOr na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de feVereiro de 1981; 1609 da Independên
Cía- e 939-Q:i-:R:""epúblicil. 

(À Comissão de Co_nstituição e Justiça.) 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 85, DE 1983 

(N" 8/83, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA a doar o imóvel que 
menciona. 

ifCoOgr·esso NaciOnal decreta. 

Art. l" Fica o Instituto NaciOnal de Colonização~ 
Reforma Agrária- INCRA autorizado a doar, ao. "Lar 
Educandário NosSa ·senhora Mont Serrat", o imóvel de 
sua propriedade, com 457 ,50m2 (quatrocentos e cinqUen
ta e sete metros quadrados e cinqUenta decfmetros qua
dradOs), constituído pelo lot~''M", da -Área Especial n" 
7 (sete)~ do Setor À veriida Contorno, na cidade satélite 
do Núcleo Bandeirante- Distrito Federal, com a exclu
siva finalidade de servir como área de lazer para os me
nores abrigados pela referida instituição. 

Parágrafo único. o· imóvel a que se refere este artigo 
está transcrito, em noine -do -INCRA, no Cartório do 3~> 
Ofício de Notas de Brasília, no livro D-93 a fls. 146 v, 
sob o n" 2.139 e mede45,00m pelo lado nordeste,46,50m 
pelo lado sudoeste, lO,OOm pelo lado noroeste· e IO,OOm 
pelo lado sudeste, perfazendo a área de 457,50m2 (qua
trocentos e cinqUenta e sete metros quadrados e cinqUen
ta decímetros quadrados) e limitando com os lotes. "L" e 
"N", dos mencionados Setor e Área Especial. 
- Art. 2~ O imóvel, com suas benfeitorias e demais 
acessões, reverterá, de pleno direito, ao patrimônío do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-
INCRA, independenteme-nte de qualquer indenização: 
I-em caso de dissolução, liquidação ou extinção da 

instituição beneficiada; 
II - em caso de ser dada ao imóvel, no todo em ou 

parte, em qualquer tempo, destinação diversa da prevista 
nesta lei. 

Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 60, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação de Vossas Ecelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. Minístro 
Extraoiàlnário para Assuntos Fundiários e Secretário
Geral do Conselho de Segurança Nacional, o anexo pro~ 
jeto de lei que. "autoriza o_ Instituto Nac_ional de Coloni
zação e Reforma Agrária - INCRA a doar o imóvel 
que menciona". 

Brasília, 22 de fevereiro de 1983.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 4, DE 2 DE FEVE
REIRO DE 1983, DO SR. MINISTRO EXTRAOR
DINÁRIO PARA ASSUNTOS FINDIÁRIOS E 
SECRETÁRIO-GERAL DO CONSELHO DE SE
GURANÇA NACIONAL. 

Excelentíssimo Senhor Presidente d_a República: 
--Tenho a honra de encaminhar à consideração de Vos

sa Excelência anteprojeto de lei, autorizando o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrâfia- INCRA 
a doar o imóvei urbano que menciona. 

2. O INCRA não tem interesse em manter tal imóvel 
sob. o seu domínio, de vez que não o estâ utilizando, e o 
vem cedendo, hâ alguns anos, em comodato, à entidade 
"Lar Educandário No_ssa Senhora Mont_ Serrat", que o 
utiliza como área de recreação para as crianças que estão 
sob a responsabilidade de dita instituição. Tratando-se 
de Um terreno de pequenas dimensões, preferiu o lN· 
CRA _do_â-lo em definitivo áquele Educandário, que fica-
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rá com a obr1gação de usá Mio exclusivamente para os já 
referidos fins. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os projetas do meu mais profundo respeito.- Da
nilo Venturini, Min. Extraordinário para Assuntos Fun
diários e se c. Geral do CSN. 

(ils Cmhfssões de Assuntos Regiondis i: de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 86, DE 1983 

(N9 14/83, na Casa de origem) 

De inicfatlva ·ao Sr. Presidente da República 

Altera o dispositivo do Decreto--lei gQ 1.003, de 21 
de outubro de 1969- Lei da Organização Judiciária 
Militar, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~> O § 29 do art. 31' do Decreto-lei n~> 1.003, de 
21 de outubro de 1969- Lei da Orgariiz3.ção Judicíâria 
Militar, alterado pela Lei n'~ 5.661, de_l6 de junho de 
1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art, 3'1 , .-.,., ...... , .... , ... ,.,,.,,, .. 
§ 1• ' ........ ' ........................ . 
§ 2'1 Ressalvada a jurisdição privativa dã:s A u

ditorias da 1' Circunscrição Judiciária Militar, to
das as demais terão jurisdição mista, para Conhecer 
dos processos relativos à Marinha, ao Exército-e à 
Aeronáutica, e suas sedes serão as fixadas em_ lei, 
coincidindo ou não com a da Região Militar." 

Art. 2'1 A sede da Auditoria da 4• CircunscriÇão Ju
diciária Militar passará a ser a cídade de Belo Horizonte, 
ficando sua transferência condicionada à decisão do Su
perior Tribunal Militar e à existência de recursos orça
mentários destinados a sua instalação. 

Art. 3<~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4<~ Revogam-se o parágrafo único do art. 1'1 do 
Decreto-lei n'~ I .003, de 21 de outubro de 1969, e demais 
disposições em contrário. 

MENSAGEM No 80, DE 1983 

Excelentíssimo-s Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra 
de submeter à elevada deliberação -de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar, o ane
xo projeto de lei que ... altera dispositivo da Lei da Orga
nização Judiciária Militar (Decreto-lei n'~ 1 .003, de 21 de 
outubro de 1969), e dá outras providências". 

Brasília, 2 de março de 1983.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No !fOI PRES., DE25 DE 
JANEIRO DE 1983, DO SENHOR MINISTRO PRE
SIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Após ter sido atendida a sugestão do Exm<~ Sr. Minis~ 

tro da Justiça, tenho a honra de encaminhar à elevada 
apreciação de Vossa Excelência, o projetO de lei visando 
alterar dispositivo da Lei da Organização Judiciária Mi
litar (Decreto~lei n'~ 1.003, de 21 de outubro de 1969), e 
tendo em vista a econ-omia que o m-esmo rleverá--propo~ 
cionar à Justiça Militar. 

2. Prevê o art. 3'1 do citado diploma legal, com a re
dação dada pela Lei n9 5.66l,'de 16 de junho de 1971 
que: 

.. "Art. 39 Cada Circunscrição terá uCna ·Audito
ria, exceto a 1' que terá sete; duas com jurisdi_ção 
privativa da Marinha, três do Exército e duas da 
Aeronáutica; e as 2• e 3•, que terão três. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 10 

§ 2~ _}las Circunscrições com uma ou mais Au
ditõrias'-llã mesma sede~ tei'ão estãsJurisdição mista, 
ressalvada a jurisdição privativa estabelecida em lei; 
e, nas que houver mais de uma, com sedes diferentes 
caberá à primeira co-rihecer dOs processos relativos à 
Marinha e à Aeronáutica, da Circunscr_ição, e ao 
Exército, nos limites de sua jurisdição, coincidindo 

-su-a·sede com a da Região Militar. Quanto às de
maís, terão sua sede e_ jurisdição_ dete_rminadas por 
decreto, de acordo com os límitr;s que este fixar." 

3. Por força do que dispõe essa norma legal, a~ 2• e 
3• Auditorias da 3• Circunscrição Judiciária Militar, se
diadas, respectivamente em Bagé e Santa Maria, não 
possuem jurisdição Jriísta~-cábéndo,- apenas, -à -1· daque
las AudiWrias, com sede em Porto Alegre, conhecer dos _ 
processos relativos à Marinha e à Aeronáutica, no âmbi
to da Circunscrição, e ao Exército, nos limites de sua ju
risdição. 

4. Visa a alteração proposta evitar o deslocamento, 
para a 1' Auditoria da 3' Circunscrição Judiciária Milí
tar, dos processos originários de Bagé e Santa Maria, re
ferentes à Marinha e à Aeron-áutica, de modo a per:mitfr 
uma distribuição uniforme dos feitOs entre as três Audi
torias. 

5. Quanto à mudança da Auditoria da 4' Circuns
crição Judiciãria Militar, da cidade de Juiz de Fora para 
a de Belo Horizonte, objetiva a medida fazer com que a 
sede daquela Auditoria funcione em local de maior con
centração de efetivos militares, bem como, em posição 
mais central com relação à distribuição de forças milita~ 
res pelo Estado. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência os_ protestos da _mais alta estima e distinta 
consideração. - Ten.-Brig.-do-Ar Faber Cintra, 
MiÕistro-Presidente. 

-- ·- n 
LEGISLA(/ÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 1.003 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

Lei_ da Organização Judiciária Militar 

TITULO I 

Da Organização e Administração da 
Justiça Militar 

"Art. 1'1 

Parágrafo único. Ressalvado o disposto na última 
parte do § 2'~_ do art. _3<~, a sede da Circunscri_ção Judi
ciária coincidirá com a da Região Militar." 

CAPITULO II 

Das Autoridades Judiciárias 

- . -·············································· 
Att. 39 Cada Circunscrição terá uma Auditoria, ex

ceto a 1' que terá sete; duas com jurisdição privativa da 
Marinha, três do Exército e duas da Aeronáutica: a 2', 
que terá duas, e a 3•, que terá três. 

§ 2<~ Nas circunscrições com uma s6 Auditoria, terá 
esta jurisdição mista; e, nas que houver mais d~ uma, 
com essa jurisdição, caberá à primeira conhecer dos pro
cessos relativos à Marinha e à Aeronâ11-tiça, coinçidindo 
sua-sede com a da Região Militar. Quanto às demais, te
rão sua sede e jurisdição ciete.cmhladãs--Po-r d-eCreto, de 

_acordo com os limites que este fixar, 
. '_. ' ' ' '.' .. ' . ' . ' . ' . ' .. ·-~ ~-· .... ' ........... "---" . 
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LEI No 5.661 
DE 16 DE JUNHO DE 1971 

Cria a 3• Auditoria da 2• Circunscrição Judiciária 
Militar, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber _que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1<~ Fica criada a 3' Auditoria da 2~ Cjr~uns

crição Judicíâría Militar, no Estado de São Paulo, cuja 
sede coincidirá com a da respectiva Região Militar. 

Art. 2<~ O art. 39 e seu§ 2<~ do Decreto-lei_n'l l .003, de 
21 de outubro de_l969 (Lei de Organização Judiciária 
Militar), passam a ter a seguinte redação: 

,, "Art. 3~ Cada Circunscrição terá uma Audito
ria, exceto a 1', que terá sete: duas com jurisdição 
privativa da Marinha, três do Exército e duas da 
Aeronáutica; e as 2' e 3•, que terão tr.ês, 

§ 2'1 Nas Circunscrições com uma ou mais Au
ditoriaS-na mesma sede, terão estas jurisdição mista 
ressalvada a jurisdição privativa esfabelecida em lei; 
e, nas em que houver mais de uma, com sedes dife
re-ntes, caberá à primeira conhecer dos processos re
lativos à Marinha e à Aeronáutica. da Circuns
crição, e aO ExércítO nós limites de sua jurisdição, 
coincidindo sua sede com a da Região Militar. 
Quarifo -às demais, terão sua sede e jurisdição deter
minadas por decreto de acordo com os limites que 
este fixar," 

Art. 3<~ Para a composição do quadro funcional da 
Auditoria de que trata o art. 1'1 desta Lei, são criados na 
Justiça Militar da _União os seguintes cargos: 

I de Audüor _de 1' Entrâocia; 
1 de_Audit.or Substituto de l•. Entrância; 

_ l de Procurador de 3• Categoria; 
1 de Advogado d~ Ofício de l• Entrância·. 
Parágrafo único. Haverá na Auditoria, para cida 

um dos cargos de Procurador, de advogado_de Oficio e 
de OJíCiar de Justiça~ dois substitUtos, que funciorlãrão 
nas faltas, 1'êriaS ou Impedimentos do titular, perceben
do, nestes casos, vencimentos equivalentes aos do substi
tuid_o. Esses substitutos não terão garantias de estabili
dade, 
_ Art. 4'1 O preenchimento dos cargos de que tr~ta o 

artigo anterior e seu parágrafo único será feita na fOrma 
da legislação expecífica em vigor. 

Art. 5<~ Ficam criados, no Quadro de Pessoa da Jus~ 
tiça Militar -da União, destínados à 3• Aud_itoria da 2' 
Circunscrição Judiciária Militar, 15 (quinze) cargos das 
séries de classes d_e Assistentes de Administração, Oficial 

"-de Administração e Escritutârio e das Classes de Auxi
liar de Portaria. Escrevente-Datilógrafo, Oficial de Jus
tiça e de Servente, de conformidade com o Anexo. 

Parágrafo único. Os vencirileritos dos cargos de que 
trata este artigo e a gratificação adicional por tempo de 
serviço são os fixados na sistemática do Poder Executivo 
para cargos da mesma denominação e classificação. 

Art. 6<~ Somente após i verificação, junto ao órgão 
central do Sislema de Pessoal Civil do Poder Executivo, 
àa inexístência de servidores das correspondentes cate
gorias funcionais postos em disponibilidade e em con~ 
dições de serem imediatamente aproveitados na respecti
va jurisdição poderá ser feito o provimento dos Cargos 
criaOos pelo artigo anterior por candidatos habilitados 
em conCl,_Jrso púbii_co de provas._ 
~Parágrafo únicO. O aprOveitamento far~se-á median

te a seleção pelo Superior Tribunal Militar, dos servido
res que revelarem aptidão para o exercício dos novos 
cargos. 

Art. 79 Na promoção o acesso dos oc;.upantes dos 
cargos de provii:nento efetivo criados pelo art. 5<~ desta 
Lei serão observadas as normas estabelecidas na sistemá
tica de classificação do Poder Executivo. _ 

Art. 8<~ );; permitido o acesso à classe inicial da série 
de classes de Oficial de A~ministração c)e ocupante de 
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cargo de Escriturário, nívellO-B; à classe inicial da sêrie 
de classes de Escriturárío de ocupante de cargo da classe 
singular de Escrevente~Datilógrafo, nível 7; e à classe de 
Auxiliar de Portaria de ocupante de cargo da classe sin
gular de Servente, nível 5. 

Art. 99 Para atender às despesas com a execução da 
presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
ao Poder Judiciário - Superior Tribunal Militar, à con
ta do Fundo da Reserva Orçamentária, crédito suple
mentar até o montante de Cr$ 570.000,00 (quinhentos e 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. (Seção II) 

setenta 1nil cruzeiros), sendo Cr$ 370.000,00 (trezentos e 
sc:teri-ia mil cruzeiros) para: as despesas de custeio de Pes
soal Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) para as Despesas 
de outros custeio e Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) 
para as Despesas de Capítal - investimentos. 

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. li. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 16 de junho de 1971; 15()1' da Independência e 

839 da República. 

ANEXO A QUE SE REFERE O ART. 3• 

JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO 

QUADRO DE PESSOAL 

3• Auditoria da 2• Circunscrição Judiciária Militar 

CLASSE OU S~R!E 
DE CLASSES NúMERO DE CARGOS 

Nível ____ Observações 

Denominaçio 

Assist. de Administração 

a2. 

Oficial de Administração 

Escriturário 

Escrevente-Datilógrafo 

Oficial de Justiça 

Auxiliar de Portaria 

Servente 

16.8 
14,A 

1õ.e 
!4.8 
12.A 

10.8 
S.A 

14 

7.A 

Fi:r~:os 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 87, DE 1983 
(N9 1.372/79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a regulamentação das profissões de 
Oficial Cabeleireiro, Manicura, Maquilador, Esteti
cista Facial, Depilador e Pedicuro, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 O exercício das profissões de Oficial Cabelei
reiro, Manicura, Maquilador, EsteticiSta Facial, Depila~ 
dor e Pedicuro, com atribuições estabelecidas nesta lei, 
só será permitido: 

I -aos_formados no Brasil, por escolas de qualifi
cação profissional reconhecidas na forma da lei; 

II- aos formados no exterior, cujos certificados se
jam revalidados no Brasil na forma da lei; 

Ex~ Provi-
dentes sórios Vagos 

O total de cargos providos 
nesta série de clitsse, 

íncluslve o provisório, 
não poderá ser superior 

O cargo provisório será su
primido quando for pro

vido o vago da classe 
superior. 

Õs cargos provisórios se~ 
rão suprimidos à medida 
que forem sendo providos 

os vagos das classes su-
--l periores. 
l -O total de cargos providos 
2 nesta série de classes, in

clusive os provisórios, não 
3 __ poderásersuperioraJ, 

O cargo provisório serâ 
suprimido quando for 
provido o vago da clas-

se superior. 

{À ComiSsão d~ CoJistittii(ão e "Justiça.) 

III - aos profissionais práticos que, na data da publi~ 
cação desta lei, já exerçam a profissão a mais de_3 (três) 
anos, comprovados através da Carteira de Trabalho. 

Parágrafo único. O certificado de qualificação técni
ca profissional só será válido se concluir que o seu por
tador recebeu treinamento específico e técnico em cursos 
ministrados pOr entidades, credenciadas pelo Conselho 
Federal de Mão-de-Obra do Ministério do Trabalho 
que mantenham escolas_ de ensino técnico profissional n~ 
gênero. 

Art. 29 São atribuições dos Oficiais Cabeleireiros: 
r- cortar cabelo com noção, desembaraço técnico e 

responsabilidade; 
II -executar penteados e qualquer arrumação dos 

cabelos em tratamento; 
III- tinturar, massagear, rinsar, alisar, executar per

manentes e_todos f:?S tratamentos c_ongêneres com abso
luto acertÕ e conhecimento de causa. 
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Art. 39 À Manicura compete: 
I - cortar as unhas das mãos; 
II -cortar as cutículas; 
III -embelezar as md.os. 
Art. 49 Ao -Mãquílador-compete: 
I- preparar a pele para receber a maquilagem; 
II -maquilar os contornos faciais; 
III --embelezar o rosto. 
Ait.- 59-- -AO Esteticista Facial compete: 
I - retirar da pele os cravos e. outras impurezas; 
11- nutrir a pele com produtos apropriados; 
III -rejuvenescer a pele. 
Art. 69 Ao Depilador compete depilar, através de 

processos de hig:iCne," todas as partes do corpo onde o 
pelo não fique bem. 

Art. 79 Ao Pedicuro compete: 
I - cortar as unhas dos pés; 
II - cortar as cutfculas; 
III -embelezar os pés. 
Art. 89 O exercido das profissões de que trata o art. 

19 desta lei depende de registro no sindicato de classe lo
cal. 

Parágrafo úníCo'. Nas cidades onde não exista qual
quer representação sindical da classe, o registro poderá 
ser feito no órgão competente da Prefeitura Municipal, 
ou na cidade mais próxima onde exista representação 
~indicai, Cãbendo recursos ao Ministério do Trabalho, 
através das Delegacias Regionais. 

Art. 99 O 'enSino básico profissional para formar o 
Oficial Cabeleireiro ccins"tarâ de 2 (dois) anos de estudos 
da matéria específica~ com exames eliminatórios qtie as
segurem a p-romoção e a aProvação final. 

Parágrafo único. As demais especialidades profiSsio
nais de que trata o art. )9 desta lei, aplica-se, na sua for
mação profisSional, o critério das escolas especializadas 
no ensiõo da profissão. 

Art. lO. A profisSão de cabeleireiro, artes correlatas 
e similares, definidas no art. )9 desta· lei, são disciplinas 
sociais sujeitas a vínculo empregatício em todo o- terri
tório nacional. 

§ 19 O profissional que trabalhe por conta própria, 
prestando serviço_a domicílio ou de outra qualquer for
ma que não se caracterize com estabelecimento comer
cial, constitui-se, desde que devidamente habilitado, 
num trabalhador autônomo, sendo necessário, para 
legalizar-se e prestar serviços, filiar-se ao Sindicato e 
cumprir todas as formalidades que lhe sejam próprias. 

§ 29 Estará sujeitO às penalidades previstas em lei 
todo aquele que, por qualquer razão injustificável, dei
xar de cumprir a legislação em vigor. 

Art. II. Nenhum profissional, em qualquer especia
lidade das referências, após a publicação desta lei, pode
rá ser 'admitido como empregado ou contratado para 

-·prestar serviçoS de natureza técnica, sem apresentar o 
Certificado de Formação Básica e QUalificação Técnica 
Profissional, expedido por escolas dentro dos critérios 
estabelecidoS nesia lei, ein qualquer parte do território 
nacional, e reconhecido pelo órgão sindical da base terri
tOrial onde pretenda trabalhar, salvo o disposto no inci
so I li do art. )9 desta lei. 

Parágrafo único. Fica inteiramente a crêdito _do en
tendimento entre as entidades representativas da classe a 
definiçào de competência para reconhecer os documen
tos de habifitaçào, profissional, cabendo recurso aQ _Mi
nistério do Trabalho através das Delegacias Regionais. 

Art. 12. A remuneração do Oficial Cabeleireiro e 
dOs oUiros p·rofissfonais dtil.dos nesta lei, quando empre
gados ou contratados, constará de todos os ganhos que 
lhes sejam pagos, a qualquer título, que legalmente sejam 
objeto de entendimentos convencionais ou-dissfdios cole
ti vos de trabalho, sobre os quais se cumpram a legislação 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
descontos para o Instituto Nacional de Previdência So
cial - JNPS e outros encargos sociais, sujeito às penali~ 
dades legais qualquer ato de infração. 

§ ]9 Fica mantida a instituição do salârio normativo 
da categoria, onde o exista; e instituído nas regiões do 
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País, onde não o exista, coriigido periodicamente como 
vem acontecendo com os_ que estão em vigor. 

§ 2"' Após a public::ição desta lei, prevalecerá como 
salário normativo da categoria _o _mais alto em vigência, 
bem como o regime de_ comissão em vigor, podendo os 
mesmo ser alterados de acordo com as con.yení~ncias e 
acordo entre as representações da classe. 

Art. 13. A classe de cabeleireiros e similar~s_em tQd9 
o território naclonaLé_ representada por dois -Síndicatos 
de class_e:_ 

I - o que â:presentará a classe económica; 
II- o que representará a classe de trabalhador~_ em

pregados no ramo e agentes autônomos. 
Parágrafo único .. Os sindicatos de classe se.r~o auxi

liados na organização social, cultural, recreativa, artísti
ca etc., pelas associações de Cabeleireiros; nessa ativida
de, procurar-se-ã ativar e desenvolver o espírito de criati
vidade da dasse, sem distinção ou discriminação de cate
goria, gênero, sexo, taça, cor, reli~ião, e reprimir qual
quer ato incompatível com a solidariedade huinana e o 
regime de igualdade. _ _ _ 

Art. 14. Todo estabelecimento do ramo de cabelei
reiro e similares está sujeito aõs efeitos de fj~_Calização 
competente, estando impedido de funcionar quandO não 
se enquadrar nas normas técnicas e não ofereç:er con_
dições mínimas de atendimento no_ nível de sua c_ate&o-
ria. 

Parágrafo úniCo. Para o seu funcionamento será ne
cessário o ... Cettilk:ãd_o-qe Habilitação.Comercial, Nor
mas Técnicas e Condições para a Prestação de Seryiços 
Especializados", expedido pelo órgão sindical da classe, 
bem como a aprovação de- qualificação _do responsável 
pela _organização administrativa e planejamento _s_OciaL 

Art. 15. As exigências naturais ao desenvolvimento 
social e a_o progresso geral da classe de cabeleireíros e si
milares, que não estejam previstas nesta lei e riem cons
tem na legislação complementar ou espectfica, passa à 
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VII- a remuneração recebida por serviços de arreca
dação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros; 

VIII- as doaçõesJegadas, subvenções e outras recei
tas eventuais; 
IX-~ as demais r_eceitas dasoentidades de.previdêncía e 

as,sistê_ncia social integranteS __ do SJNPAS. 
§ _]9 Os recu_rsos que traÍ; o item II destina_m-se â.o 

pagamento de pessoal e às despesas de adminiSi-;aÇão -ge
ral do INPS, do INAMPS e_ do lAPAS, b_em _como cobrir 
eventuais insuficiências financeiras vefifiçQ.d4"s na exe
cução -das atividades a cargo -do SINPAS, hjpó-tese em 
que deverão ser suplementados na forma da leg.islação 
em vigor. 

§ 29 . Nas dotações a que se refere o item III deste ar
ügo, a União incluirã recursos para a complementação 
do custeio dos benefícios em dinheiro e da -assistê:nda 
médica prestada aos funcionários públicos civis federais, 
inclusive aos membros e funcionários do Poder Legislati
vo e do Pod~r_ Judiciãrio. 

(Às Comissões de Constituição e Justl'çã e- de Le~ 
gislação Social.) - --

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO .N• 10, DE 
1983 

(N9 7/83, na Câ.Mra doS DePutadoS) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural 
e Educacional entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República do Iraque, 
concluído em Brasflia, a 25 de março de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

esfera da Consolkia'çãQ das Leis Q_Q T.rabalho, ajuizad~s __ _ 

Art._ l9 ~_Fica aprovado o texto do AcordQ~de Coope
ração CulturaLe E._ducacional entre o Governo da Re
pública Federativa- do Brasil e o Governo da República 
do Iraque, cõncluído em Brasília, a 25 de março de 1982. na estância competente. 

§ 19 São bastante competentes para encaminhar pro
cesso neste sentido, ao Ministério do Trabalho, os sindi
catos da classe, cabendo recurso a_quem de direifõ._ 

§ 29 o·profissi0i1al-da classe que coinprove delibera
da falta de atendiriü:nto .ami seus le_gítimós direitôs· ou 
seja vítima de procedimentoSTncorretos, õu de qualquer 
fórina assim configUtada, pOde impetrar recuso ao órgão 
competente do Ministério do Trabalho, através sa seção 
protocolar nas Delegacias Regionais. 

Art. 16. Esta lei _será regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da ·aatã de s:ua vigência: 

Art. 17. Esta lei entra em Vig-or da data de-Sua publi
cação. 

Art. 18. Revogam~se as disp-osições ·em contrário. 

LEG!SLAÇÀO CITADA 
LEI N• 6.439, DE I• DE SETEMBRO DE 1977 

Institui o Sistema Nacional de Previdência e Assis~ 
tência Social, e dá outras providênclas. 

TITULO UI 
Do Património e dos Recursos 

Art. 17 .. Constituem receita:. das entidades do SIN
PAS: 

I -as contribuições previdenciárias dos_ seg;uradps e 
das empresas, inclusive as relativas ao seguro do acidente 
de trabalho, e as calculadas sobre o valor d~ produção_e 
da propriedade rural; 

II- a contribuição da J.Jnlã.o~d~sti11ª-da ao Fundo de 
Liquidez da Previdência .Social - FLPS; 

III- as dotações orçamentárias específi9as; 
IV- os juros, c_qrreção monetária, multa e outras 

acréscimos legais devidos à previdência so_cial; 
V- as receitas provenientes da prestação de _serviços 

e fornecimento ou ·arrendamento de bens; 
VI - as receitas patrimoniais, industriais e financei

ros; 

Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N• 404, de 1982 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

De confofiiiídade com o disposto no artigo 44, inciso 
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Esposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de 
Cooperação Cultural e Educacional e_ntre o GoVerno da 
Repúbl~c_a Federativa.do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Iraque, concluído em Brasília, a 25 de março d_e 
1982. 

Brasília, 20 de setembro de 1982. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO .DE MOTIVOS N• DC/NT/DAI/
DOP/204/640(846) (E27), DE 15 DE SE
TEM.BRO DE 1982, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇOES-EXTER!O
RES. 

A Süa EXcelência o Sellhor 
JOão-Bip(iSta~de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República, 

s-~. PreSidéntC.: ________ _ 
. CorÔoo·ê d_o cOnhedirieritO de VoSSa ~ExCeiênÇii~_r~i iiS

sinad.o, em 25 de março_de 1982, -o Aco!O.o- de CooPe
raçãOLUJtuial e -EdUCação entre o _Oçverrtoda Rc;:gúbli
ca F00á3.tíVa do Bi'aSiJ e o Governo da """República do 
Iraquê. -

2~ O Acordo Visa a criar instr\uijeritQ:io capazes de dis
ciplinar e orientar a cooperaÇão entre o" Brasil e O IraqUe 
nos domínios cultur-al e educacionaL -

3. O objetivO básico do Acord9_~9 ~~t_ímulo ao inter~ 
câmbio cultural e educacional entre as eartes, por ~eio 
da mútua cõnces-são de bolsas de estudo, do intercânl.bio 
de.. professores e de técnicos e conferencistas. Dispõe, 
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ainda, o instrumento, sobre a realiza-ção de exposições 
artísticas e sobre a co_operação nos domínios da arqueo
logia- e ~Preservação de documentos hist6ricos. 

4. Em face do exposto, permito-me encarecer a Vos· 
sa Excelência ã éÕi1veniêncla de ser ratificado o preSC:fltC 
Acordo. Sendo para tanto necessária a pi'éVia aprOVI.lÇSo 
dÕ Ci:n1&resso Nacio-nal, coilfOrine_ os termos do artigo 
-4,ç lnds_o_ (, da Constítú.(çãO Fedefãl, tenho a honra de 
submeter o _anexo Projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional, para que Vossa Excelência, se assim houver 
p--:-od)êm, encain.inhi o·texío do Acordo à aprovação do 
Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor President~. os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Ramiro Sá.ralva Guerreiro. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL 
E EDUCACIONAL ENTRE O GOVERNO 

}lA REPúBLICA FEDERATIVA DO 
_ ~!IJl.AS.IU_Q GOVERNO ÇlA REPÚB.Ll.CA 

DO IRAQUE 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go
-_ -verno da República do Iraque, 

Desejosos de estreitar os laços de amizade existentes 
entre Os dois países, e desenvolver suas relações por meio 
da ccmpe'ração cultural, educacional e científica, e esta
belecer as bases para essa cooperação, 

Acordaram no seguinte: 

Artigo I 

As partes contratantes se esforçarão para ampliar a 
cooperação e a troca de e~periências entre instituições 
cultui'ais-, educacionais e científicas de ambos os países, 
facilitaiidO, com esse ftm, o intercâmbio de professores, 
leitores, cientistas, peritos, técnicos e outros especialistas 
nos campos da educação ciência e cultura. 

Artigo ll 

As Partes Contratantes encorajarão o intercâmbio de 
estudantes de cursos técnicos, de graduação e de pós
graduação, oferecendo-lhes as facilidades necessárias, in
clus_ive _bolsas de estudo, na medida das suas respectivas 
p_ossibilidades e de acordo com as leis e regulamentos de 
cada país. 

Artigo UI 

As Partes Contratantes, por meio de Grupos Espe
ciais, no âmbito da Comissão Mista mencionada no Ar
tigo XVI, e d~ acordo com suas respectivas legislações, 
procurarão propiciar condições pela quais diplomas e 
certificados concedidos por instituições educacionais de 
ambos os países possam ser mutuamente rec_onhecidos. 

Artigo IV 

As Pãrtes Contratantes encorajarão visitas de dele
ga-Ções técnicas, educacionaís e culturais com o propósi
to de trocar informações e experiências nos respectivos 
campos de _cenhecimento. 

Artigo V 

Cada Parte Contratante esforça-se-á para informar a 
outra Parte dos sistemas e métodos, tradicionais e não
tradfCionãis, aplicados nas suas escolas técnicas e de 19 e 
29 Graus, bem como sobre programas de alfabetização 
de adultos;_ com essa finalidade, propiciarão a troca de 
matetjal ~_1_9~tic_9, inclusiv"e currfculos, recursos audiovi
su~-is -~ e~blicações--educacionais. 

Aitlgo vi 
Cada Parte Contratante esforçar-se-á para participar 

de todas as conferências culturais, educacionais e cieritíM 
ficas de âmbito internacional, para as quais haja sido 
conv~cado pela outra Parte. 

Artigo VII 

As_ Partes Contratantes esforçar-se-ão para estreitar e 
desenvolver, na medida do previsto pelas leis e regula
mentos nacionais, a cooperação cultural, de maneira a: 

a) facilitãr o· iriti!rcâmbio de publicações culturais e 
educacionais e a realização de exposições de livros; 
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b) estimular a cooperação entre_ as bib_liotecâ.s nacio· 
nais de amb_os os países, por meio -do intercâmbio de li
vros, boletins e periódicos; 

c) trocar informações e experiências relacionadas 
com a preservação de arquivos e documentos históricos; 

d) estabelecer um centro cultural em cada país. 

Artigo VIII 

As Partes Contratantes cooperarão, de ac_urdo com as 
leis em vigor em cada país, nos campos da arqueologia e 
da preservação e restauração de monumentos nacionais 
e obras de arte. 

Artigo IX 

Cada Parte Contratanfe facilítará a_ prõmoção, pela 
outra Parte, em seu território, de exposições de arte e ar
tesanato, concertos, exibições folclóricas e conferências 
culturais e educacionais. 

Artigo X 

Cada Parte Coritratante trocará iilformaçõeS sobre 
monumentos históricos e artísticos e. pontos naturais 
considerados de interesse para visitantes da outra Parte. 

Artigo XI 

As Partes Contratantes esforÇ<ir~se-ão por estreitar a 
cooperação entre as redes de rádio e televisão educativas 
de cada país, por meio do intercãm bio de programas e 
informações, e oferecendo Tacilidades. a peritos de modo 
a habilitá-los a tomar conhecimento das têcnicas de pro
dução empregadas. 

Artigo XII 

Cada Parte Contratante facilitará a promoção em seu 
território, pela outra Parte e de acordo com sua legis
lação, de festivais de cinemas e teatro. 

Artigo XIII 

As Partes Contratantes esforçãr-se-ào para apoiar: 
a) visitas de equipes esportivas amadoras e organi

zação de jogos entre as mesmas; 
b) intercâmbio de grupos esportivos -e- desportistas 

para treinamento no outro país; 
c) intercâmbio de visitas de pessoal têcnico paia ob

servar o treinamento e desenvolvimento ocorridos em 
atividades esportivas. 

Artigo XIV 

As Partes Contratantes, no âmbito dO preSente Acor
do e com o propósito de implemantá-lo, esforçar-se-ão 
para facilitar a celebração de Ajustes visando a criaçã.o
de programas de trabalho entre Universidades, insti
tuições de ensino superior e áilfroSUepesquisas,-ou ou
tras organizações de ambos os países menciOnados neste 
Acordo, que desejem cooperar nos· campos da cultura, 
educação e ciéncíã.- -

Artigo XV 

As Partes Contratantes podem ãSsinar-AfU.stes Com
plementares a respeito de qualquer aspecto no relaciona
mento cultural, educacional e científico mencioriadO nes
te Acordo. 

Artigo XVI 

A fim de assegurar a implementação ordenada deste 
Acordo e a promoção de cooperação _entre os· dois paí
ses, as Partes Contratantes concordam em estabelecer 
uma Comissão Mista Composta por (eprésentantes de 
ambos os Governos. A Comissão d_everá reunir-se alter
nadamente em Brasília e Bagdá, a cada dois anos, ou de 
acordo com a conveniência de ambas as partes. A Co
missão Mista terá a seu cargo-aS seguintes tarefas: 

I) acompanhar a execução do presente Acordo e 
propor medidas adequadas para superar as dificuldades 
que porventura surjam durante a referida execução; 

2) submeter aos respectivos GõVernos propostas vi
sando a melhorar e expandir as relações culturais, educa
cionais e científiCas entre oS dois países; 

3) elaborar programas de intercâmbio cultural, edu
cacional e científico. 
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Artigo XVII 

O presente Acordo poderá ser modificado por mútuo 
conse.tlrnento das. Partes, entrando as modificações em 
vigor na data da segunda notificação. 

_A!tig_o X VIII 

O presente Acordo terá a valldade por um período de 
cirico anos e reiwvar-se-á tacitamente por períodos su
cessivos de igual duração. 

Artigo XIX 

-1. O presente Acordo poderá ser denunciado por 
qualquer das Partes Contratantes e seus efeitos cessarão 
seis meses após a data do recebimento da notificaçãO res
pectiva. 

-z:- _A denúncia ou expiração do Acordo não afetará o 
Cúniprimento dos programas e projetas em execução, 
-aih'da não concluídos, salvo se as Partes Contratantes 
convierem o contrário. 

Artigo XX 

Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra 
da conclusão dos_ requisitos legais internos, se existentes 
necessários à aprovação do presente Acordo, o qual en
trará em vigor na data da segunda notificação. 

Feito em Brasília, aos 25 dias do mês de março de 1982 
(29, Jamadi AI Awl 1402), em três exemplares originais, 
em portuguêS, árabe e inglês, sendo todos os textos igual
mente autênticos. Em caso de dúvida, fará fê o texto em 
inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 
João Oemente Baena Soares. 

Pelo Governo da República do Iraque: Abdul Razzak 
Kassénl 81-Hashimi. 

(Ás Comissões de Relações Exteriores e de Edu
cação e Cultura. J 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• !I, DE 
1983 

(N~> 8/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Resolução n~' A 450, da XI As
sembl~ia _Geral da Organização Marítima Consultiva 

- Intergovemamental- OMCI, que aprovou Emendas 
à Convenção da Organização, concluída em Londres, 
a 15 de novembro de 1979. 

O_ Congresso Nacioilal decreta: 

_ Art. 1~' Fica aprovado o texto dã. Resolução n"' A 
450, da XI Assembléia Geral da Organização Mã.rítima 
Consultiva lntergovernanlental, que aPToVou Emendas à 
CollVellçàO-da dfgailliaÇão, con_cluída em Londres, a 15 
de novembro de 1979. 

Art. 21' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de_ sua poblicação. 

MJ;NSAGBM N• 418, DI; 1982 

EXcelentissiffios Senhores Membr()s do Corigresso Na
cional: 

Em conformidade com o disposto no artigo, 44, -inciso 
1, da Constil:uiçãO Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Sellhor Ministro_de 
Estado das Relações Exteriores, o texto da Resolução n~' 
A 450, da XI Assembléia Geral da Organização Múíti· 
ma Cól:ISü.ltiva Intergovernamental. (OMCI), que apro
vou __ Emendas à Convenção da Organização, concluída 
em Londres, a 15 de novembro de 1979. 

Brasília, t l de outubro de 1982 . .:....__João Figueiredo 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOÇDTC/DAI/177(680.3 
(013) DE 20 DE AGOSTO DE 1982, DO SBNHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇ0ES EX
TIRIORES. 

A Sua Excelência o Senhor João Baptista de Oliveira Fi
gueiredo. Presidente da República. 

Sexta.:feira 24 2687 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Ex

celência que, a 15 de novembro de 1979, em Londres, a 
Assembléia da Organização Maritima Consultiva Inter
governamental -- OMCt em sua 1211 Sessão, aprovou 
texto de emendas à ConYenção da referida Organização, 
através da Resolução nll A 450 (XII). 

2. Importa salientar que as emendas em pauta são de 
procedimento e modificam dispOSições da Convenção da 
OMCI quanto ao número de componentes do Consdho 
da Organi:ZãÇã"o, aos crhêiiõs de escolha do Presidente- e 
à constituição de quorom, à processualística referente às 
emendaS a serem proposta-s e às normas relativas ao fun
cionamento do Conselho. 

3. Vale- recordar que o Brasil ê membro do Conse
lho, desde_seu ingresso na Organização, e integra o gru
pci de pãíses da Categoria 8, reservada aos países com 
maior interesse no -comércio in-ternaciOnal marítimo: 

4. Em virtude da ativa atuação do Brasil na Organi
zação como membro do Conselho, a aceitação das emen
das em apreço é conveniente, uma vez que permitirá seja 

-aun'leil.fada a participação dos países em desenvolvimen
to no referido órgão executivo. 

5. À luz do exposto submeto à alta consideração de 
Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao Le
gislativo, que propõe a aprovação, pelo Congresso Na
cional, do texto das Emendas de 15 de novembro de 1979 
à Convenção da OrganiZação- Mã.rítima Consultiva In
tergovenamental, acompanhadó da Resolução da As-

- sembléia que as aprovou. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce

lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - R. S. Guerreiro. 

RESOLUÇÃO A 450 (XI) 

Aprovada em 15 de_ novembro de 1979 

EMENDAS A CONVENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
" - ~- --- MARITIMA CONSULTIVA 

INTERGOVERNAMENTAL 

A Assemblêia, 
A Recordando a Resolução nll A 401 (X), aprovada 

em seu décimo período de sessões, pela qual decidiu reu
nir em 1979 um Grupo especiar de tfâb3.iho aberto a to
dos os Governos-membros, paTa estudar e apresentar à 

_Assembléia, no décimo primeiro período de sessões da 
mesma proposta _de emendas à Convenção da Organi
zãção Marítima Consultiva Intergovernamental, levan
do em conta as proposta~ apresentadas durante a dêcima 
sessão pelos Governos da França, Itália e Nigêría, bem 
como. outras propostas submetidas pelos Governos
membros, 

Tendo Examinado o relatório do Grupo especial de 
trabalho, inclusive as recomendações _do Grupo sobre as 
propostas visando a modificar a Convenção constitutiva 
rlaOMCI, 

Considerando que a ador:aç_ào das emendas propostas 
concluirá o processo de modificação das Conv_enção 
constitutiva da OMCI, iniciado no guinto período de 
sessões extraordinárias da Assemblêia em 1974, 

Registrando com satisfaçãO que as ne-cessárias revisões 
da Convenção constitutiva da OMCI foram todas inicia
das no âmbito da Organização e foram examinadas den
tro do espfrito de boa vontade e compreensão recíproca e 
aprovadas com o consenso geral dos Membros: 

I. Aprova as emendas aos artigos 17, 18, 20 e 51, da 
Corrvenção da Organização Marítima Consultiva Inter~ 

-g-õVernamental, cujos textos se encontram em anexo à 
presente Resolução: 

-.-2: Sçdici'ta -aÕ-SeCretárÍo-Geral da Organização que 
deposite--as emendas aprovadas junto ao Secretário-

- Geral das N2ções Unidas, de conformidade com o art. 
52 da Convenção da OMCI e receba os instrumentos de 
aceitação e as declaraç-ões na forma do art. 53 da Con
venção, 
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3. Insta os Membros a que, dada a importância ·espe
cial destas emendas, tomem as medidas necessárias para 
aceitá~las o mais breve possível após o recebimento do 
texto das referidas emendas, mediante envio ao 
Secretãrio-Geral dos instrumentos de aceitação __ apro
priados, de conformidade com o disposto no art. 53 da 
Convenção. 

ANEXO 
EMENDAS A CONVENÇÃO MA~1TIMA CON

SULTIVA INTERGOVERNAMENTAL 
Artigo 17 

O texto atual do art. 17 (renumerado como art. 16 e,m 
virtude das_ emendas de: 1977) é substituído pelo seguinte: 

O Conselho será integrado por 32 membros eleitos 
pela Assembléia. 

Artigo 18 

O texto atuaJ do art. 18 (renumerado comq art._l7 em 
virtude das emendas de 1977) ê substituído pelo seguinte: 

Na eleição dos membros do Conselho, a Assembléia 
observará os seguintes critérios: 

a) oito serão Estados com maior interesse n·a pres~ 
tação de serviços _rn_aritimos internacionais; 

b) oito serão_ Estados com maior interesse no comércio 
marítimo internaCiOnal; 

c) Oezesseis serão Estados não eleitos na forma das 
alíneas a) ou b) acima citadªs, que tenham especial ínte
resse no transporte marítimo ou na navegação, e cuja 
eleição para o Co_ns_~lbQ garanta a representação -de to
das as regiões geográficas do rhundo. 

Artigo 20 

O texto atual do art. 20 (renumerado como art. 19 em 
virtude das emendas de 1977) é substituído pelo seguinte: 

a) O Cons~l_h_o designará seu Presidente e estabelecerá 
seu próprio Regulamento, salvo disposições _em con
trário na presente Convenção; 

b) vinte e um membros do Conselho constituirãç) quo
rum; 

c) O Conselho ,se reunirá tantas vezes qUanto seja ne
cessário- para o- eficiente dese_mpenho de suas funções, 
mediante c_onvocação do Presidente ou por solicitação 
de pelo menos quatro de seus membros com antecipação 
de um mês. O Co_nselho reunir~se-á no local que julgar 
conveniente. 

Artigo SI 

O texto atual do art~ 51 (renumerado_ como art. 66 e.m 
virtude das emendas de Í977) é substituído pelo seguinte: 

Os textos de projefos de emendas à presente Con
venção serão com-uo_icado-s aos-membros pelo Secretário
Geral, com pelo menos seis meses de antecipação à sua 
apreciação pela Assembléia. As emendas serão adotadas 
pela Assembléia por maioria de dois terços de votos. 
Doze meses após à aceitação por dois terços_ dos 
membros da Orgariização, à exeeção dos membros asso
ciados-, a- emenda entrará em vigor para todos os 
membros. Se no transcurso dos seSsenta ptitfieiros dias 
deste período de doze_~s~s. um membro notificar sua 
retirada da Organização em virtude de uma emenda, a 
retirada surtirá efeito, não o_bstante o disposto no arL 58 
da Convenção, na data em que tal emenda entrar em vi
gor. 

Cópia autêntica certificada da Resolução A 450 (XI) 
em cujo anexo figuram emendas à Convenção da Orga
nização Marítima Consullíva Intergovernamental, a pro~ 
vadas a 15 de novembro de 1979 pela Assembléia da Or
ganização em seu déCimO- primeiro período de_sessõ_es .. 

Pelo Secretário~Geral: (ass.~ 
Londres, 23-11-79 

(Às Comissões de Relações EXteriores, de Trans
portes, Comunicações e Obras Públicas.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 12, DE 
1983 

(n<:> 9/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprola o texto do Acordo sobre Navegação 
Marítima Comercial, celebra doentre os Governos da 
Repúbfica Federativa do Brasil e da República 

1 

Popular. da Bulgâria; assinado e"nl Sófia, a 19 de 
agosto de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo sobre 
Navegação Marítima Comercial, celebrado entre os 
Governos da República Federativa do Brasil e_ da 
República Popular da Bulgária, em Sófia, a 19 de agõs"to 
de 1982. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 421, de 1982 

Exce1entísslmos Senhores- Membros do Congresso 
- Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, 
da- Cõristitilição Federal, tenho a honra de submeter à 
etev-Jfda cOnsideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores; o texto do 
Acordo sobre Navegação Marítima Comercial entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Popular da Bulgária, asSinado em Sófia, a 
19 de agosto de 1982. 

Brasília, li de outubro de 1982. -João Figueired". 
Expos;ção de Moüvos DIE/DAL/DE-11/220/680.3 
(846) (F39), de 5 de outubro de 198_2, do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores. 
A Sua Excelência o Senhor 
JOão Baptista-de oúvei~i-Fi&:uelredO, 
Presidente.Q.a República. 
Sr. Presidente: 

Te~ho a honra de levar ao conhecimerito de Vossa 
Excelência que foi assinado em Sófia, a 19 de agosto do 
corrente ano, ,o Acordo .sobre Navegação Marítima 
Comercial entre o Gov_erno da República FecJerativa c!_o 
Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária. 

2. O referido Acordo prevê a prestação de assistência 
mútua, com vistas ao estabelecimento d_e_conta,tps mais 
amplos entre os organismos das Partes Contra antes 
responsáveis pelos respectivos setores de ti·ªnsportes 
marítimos e o encorajamento à participação de navios de 
bandeira brasileira e búlgara no transporte de 
mercadorias originadas pelo comércio entre os dois 
países. 

3. Importa ressaltar que será concedido, nos termos 
do presente Acordo, aos navios de cada Parte 
Contratante, no território da outra, o mesmo tratamento 
que é concedido aos navios nacionais utilizados no 
transporte internacional marítimo, no que respeita a 
entrada e saída, e pagamento de taxas e utilização de 
serviços nos portos_ de ambas as Partes. 

4. No âmbito do presente ato internacional, cada 
Parte Contratante reconhecerá os documentos de bordo 

- - e os docu-mentos de identidade dos membros das 
tripulações dos navios da outra Parte Contratante, 
expedidos pelas autoridades competentes. Em caso _de 
acidente, serão estendidas ao navio e à sua carga as 
mesmas proteção e garantia concedidas aos navios 
nacionais. 

5. -N_o que se refere espec_ificamente ao tratamento 
dos interesses comerciais das Partes Contratantes o 
Acordo prevê o estabelecimento de_ agências de uma 
Parte no território da outra, bem como a realização de 
consultas periódicas para discussão e aperfeiçoamento 
do Acordo, e estudo de problemas específicos e de 
possíveis emendas ao ato internacional que se acaba de 
firmar. 
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6. Â luz do exposto, submeto à alta consideração de 
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao 
Legislativo, que propõe a aprovação, pelo Congresso 
Nacional, do texto do referido A-cordo sobre_Navegação 

Marítima. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa, 
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais 
profundo respeito. 
...;.. Ramiro Saraiva Guerreiro. 

ACORDO SOBRE NAVEGAÇÃO MARITIMA 
COMERCIAL ENTRE O GOVERNO DA 

REPÚBLICA FEDERATl'IA DO BRASIL E 
O GOVERNO DA REPÚBLICA 

POPULAR DA BULGÁRIA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da RepúbliCa Popular da Bulgãria, 

Desejosos de desenvolver a navegação marítima co
mercial entre os dois países, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

A cooperação entre os dois países, no campo da 
navegação marítima comercial, será baseada nos 
princípios de igualdade de direitos, respeito à soberania 
nacional e assistência e vantagem mútuas. 

Art~go II 

As partes Contratantes prestarão assistência mútua 
para o-estabelecimento do mais amplo conta to entre seus 

·respectivos organismos responsáveis pelas atívidades no 
setor de transportes marítimos, de conformidade com o 

- Artigo I do presente Acordo. 

Artigo III 

O presente Acordo terã apliCação no territOrió da 
República Federativa do Brasil e no território da 
República Popular da Bulgária. 

Artigo IV 

Para efeitos deste Acordo, a expressão "navio de uma 
Parte Contratante" significa "Qualquer embarcação 
.mercante, matrfcuíada e navegando sob bandeira desse 
país, de acordo com a legislação nacional de ca_da uma 
das Partes Contratantes", exceto: 

a) navios de guerra; 
b) outros navios quando em serviço exclusivo das 

forças armadas; 
c) navios de pesquisa (hidrOgráfica, oceanográfica e 

científica); 
d) -barcos de pesca; 
e) embarcações exercendo funções não comerciais 

(embarcações_ governamentais navios-hospitais, etc.) 

Artigo V 

l. Cada Parte Contratante prestará a outra todo o 
auXI1io possível para o desenvolvimento da navegação 
marítima ~mercial entre os dois países e se absterã de 
tomar quaisquer medidas que possam vir a prejudicar o 
progresso normal da livre navegação internacional. 
Nesse sentido, as Partes Contratantes concordam em: 

a) encorajar a participação_ dos navios de bandeira 
brasileira e búlgara no transporte de mercadorias entre 
os portos dos dois países, conforme as disposiÇões de 
contratos comerciais, e cooperar para a eliminação de 
eventuais obstáculos que possam prejudicar o 
desenvolvimento desse transporte; 
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b) não críar obstáculos aos navios da outra Parte 
Contratante quando estiverem transportando 
mercadorias entre os portos desta e os de terceiros 
paises. 

2. O disposto no Parágrafo I do presente Artigo não 
afeta o direito que têm os navios de terceira bandeira de 
participar do tráfego" marítimo- entre os portos das duas 
Partes Contratant~ e os portos de terceiros países. 

Artigo VI 

l. Cada Parte Contratante concederá aos navios da 
outra Parte Contratante, em Seus portos e ãgoas 
territoriais, o mesmo tratamento que conCede aos navios 
nacionais empregados em transporte internacional 
marítimo, no tocante a:: 

-entrada e saída das águas territor1als e dos portos; 
-utilização dos portos para carga e descarga de 

mercadorias ·e para embarque e desembarque de 
passageiros; 

- pagamento de taxas e à utilização de serviços 
relacionados com a navegação co'lnercial marftima e as 
operações comerciaiS- costufue1ras __ dela deCOrrentes. 

2. As disposições contidas no parágrafo do presente 
Artigo não se aplicarão~ 

- às atividades que, de acordo com a legislação de 
cada Parte Contratante, sejam · resen:ãdas às suas 
próprias empre-sas, coritpãithlas e organizações, tais 
como o comércio costeiro, cabotagem, operações de 
salvamento, reboque e outros _serviços portuârios: 

-aos regulamentos referentes à administração e 
estada de cidadão.s estrangeiros no território de cada 
uma das Partes Contratantes; 

-aos regulamentos de praticagem obrigatória pa:ra 
navios estrangeiros; 

-aos portos não abertos a: navios estrangeiros. 

Artigo VII 

As Partes Contratantes tomarão, n-os limites de sua 
legislação e regulamentos portuários/ fOdas as medidas 
necessãrias- para facilitar e encorajar os trarisportf:s 
marítimos, para impedir demoras desnecessâria:s dos 
navios de suas bandeiras nacionais em seus portos e para 
acelerar e simplificar, taittO quail.to possível, o 
atendimento de formalidades alfandegárias e outras em
vigor nos respectivos portOs. 

Artigo Vlll 

1. Os certificados de nacionalidade e arqueação de 
navios, bem como outros documentos de bordo, 
expedidos ou reconhecidos pelas autoridades 
competentes de uma das Partes Contratantes, serão 
reconhecidos pelas autoridades correspondentes da 
outra Parte Coritratante. 

2. Os navios de cada Parte COntratante, providos de 
certifiCãdo de arqueação expedido de acordo com as 
normas Vigentes e reconhecido cOmo vâ_lido_ de ac_ordo 
com o parâgrafo 1 deste artigo, serão dispensados de 
nova medição nos portos da outra Parte COntratante. 

1. O cálculo e o pagamento de tarifas portuárias 
serão efetuadps çom base nos certificados de_arqueação 
dos navios mencionados np _ parágrafo 1 do presente 
Artigo, observando-se os regulamentos locais e ~ 
condições idênticas às vigentes para os navios da Parte 
receptora. . ___ ~-- _ 

Artigo IX 

1. A expressão .. membros da tripulação" r:efere-se a 
.. qualquer pessoa a bordo do navio durante a viagem, 
que desempenhe funções ligadas_ à exploração ou 
manutenção do mesmo, e seja incluída no rol de 
equipagem" 

DIÁRin DO CONG RE:iSO NACIONAL(Seção II) 

2. As Partes Contratantes reconhecerão os 
documentos de identidade dos membros da tripulação, 
expedidos ou reconhecidos pelas respectivas autoridades 
Coinpeténtes: Os referidos documentos de identidade 
são: 

...... para os tripulantes da RepúbliCã Federativa do 
Brasil:_ a "Caderneta de Inscrição e Registro"; 

- pafa os tripulantes da República -Popular da 
Bulgária: a .. Caderneta de Tripulante". 

3. As partes Contratantes concordam em cumprir o 
disposto na Convenção n9 108 da Organização 
Internacional do Trabalho no que concerne ao 
reconhecimento dos documentos de identidade e de 
nacionalidade dos tripulantes, para efeito de entrada e 

-· estada dos mesmos em seus respectivos territórios_! 

Artigo X 

1. ""Os portadores de documento de identidade, de 
acordo com o Artigo· IX -do presente- Acordo, e os 
"tripulantes de navio -da Pirrte Contratante que tenha 
expedido tais documentos, poderão descer à terra sem 
visto e permanecer na cidade em que o porto se situa, 
durante o terilj:Jo em que o naviO estiver atracado, desde 
que estejam incluídos na lista de tripulantes constantes 
do Rol de ECJ.uipagein -SUbmetido pelo Capitão às 
:autoridades portuãrias. 

2. Desde sua _descida à terra até o retorno_ ap n'ªvio, 
.os tripulantes deverão obedecer aos regulamentos 
vigentes no país que visitam. 

Artigo X~ 

1. Os portadores de documentQ de identidade 
conforme o Artigo IX do presente Acordo terão o 
direito, independentemente do meio de trasporte que 
utilizarem de entrar no território -da: outra Parte 
Contratante ou ·atravessá-lo com o objetivo de retornar 
ao navio, de serem transferidos para outra embarcação 
ou viajar por qualquer outro motivo previamente 

__ aprovado pelas autoridades competentes da Parte 
receptora. 

2. _ Em todos os casos mencionaóoi IJ9 parã_grafo l 
deste Artigo, os documentos de identidade i:ie:yerão 
incluir visto de enttada no país por cujo território seus 
p~~iadores passarã-o. O ti_sto _em questão serâ eXpedido 
pelas autoridades competentes do pais receptor dentro 
do menor tempo possíveL 

3. Quando um tripulante de uma das Partes 
Contratantes, portador de documento de ide.ntidade 

-conforme o- Artigo IX deste Acordo, desembarcar em 
porto da outra Pa.J:"tj;: Contratante por motivo de doença 
ou por outras ra:z;ões reconhecidas como aceitáveis e 
válidas pelas autoridades competentes no referido porto, 

-·-·estas deverão expedir, dentro do menor tempo possível, 
-a -permissão necessãria pã.ra que o tripulante em questão 
possa permanecer em seu território durante o período de 
hospitalização ou possa retornar ao país de origem, 
utilizando qualquer meio de transporte, ou dirigir-se a
o~tro. porto para embarcar em ou~ro _navio 

Artigo XIT 

Cada Parte Contratante prestarâ assístência médica à 
tripula-ção dos navios da -outra Pà.rte Co.ô.tfatante, de 
aéofdo--Com-sua legislaÇão: -

Artigo XIII 

Não obstante as disposições -dos Artigos IX, X, XI, 
-~ _XIL~te Acordo, _serãp aplicâveis os_ regulamentos 

válidos no terrltório d.e c;ada Parte Contratante a 
re'speito da entra~ a, permanência e saída de estrangeiros. 
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Artigo XIV 

l. Se um navio de uma das Partes Co_ntratantes 
encalhar, der à praia ou sofrer qualquer outrO acidente 
na costa da outra Parte Contratante este navio e sua 
carga gozarão da mesma proteção garantida às 
embarcações nacionais e sua carga. Ao comandante, à 
tripulação e aos passageiros a bordo do navio que sofreu 
avaria serão dispensadas, em qualquer tempo a mesma 
assistência, ajuda e proteção que seriam asseguradas aos 
nacionais do país em cujãs águas territoriais ocorreu o 
acidente. Nenhuma provisão do presente Artigo 
impedirâ ã. formulação de quaisquer reivindicações 
concernentes à ajuda e assistência prestadas ao navio que 
sofreu avaria, a sUa tripulação, passageiros, carga e 
propriedades. 

.. _ -=2-. -0 navio que --tenha sofrido acidente, suas 
propriedades e carga a bordo, não estarão sujeitos à 
cobrança de direitos aduaneiros impostos ou outros 
gravames de qualquer natureza que indicam usualmente 
sobre as importações, desde que os mesmos não sejam 

, destinados ao uso ou consumo no território da outra 
Parte Contratãnte onde ocorreu o acidente. 

3. Nenhuma dispo-sição do parágrafo 2 do presente 
Artigo poderá ser interpretada como eliminando a 
observação e a apricação das leis e dos regulamentos em 
vigor rtos territórios das Partes Conti'atantes cOm 
respeito à armazenagem temporârí~ de mercadorias. 

Artigo XV 

As- partes Contratantes concederão uma à outra, 
sempre que n_ecessário, através das respectivas 
companhias de navegação e organizaçõeS maríti~~. o 
direito de estabelecimento, em seu território, de agência 
para -tratar dos respectivOs iriteresses corriifciais 
marítimos, observando~se a legislação do país ri:ceptor. 

Artigo XVI 

l. As rendas e lucros"auferidos,_ como resultados das 
atividades de transporte marítimo pelos navios e 
companhias de navegação de uma das Partes 
Contratantes no território da outra, estarão isentos de 
impostos- sobre a rerida e o lucro no território dessa 
outra Parte. 

2. As Partes Contratantes tomarão as me_didas 
necessárias para a rápida IiQ.uidação e transferência das 
importâncias resultantes do pagamento de fretes aos 
armadores autorizados. 

Artigo xvn 

L As Partes Contratantes concordam em cooperar 
para o solução amigável de eventuais disputas que 
possam surgir entre as respectivas pessoas tisicas e 

. jurfdicas a respeito da navegação marítima comercial. 
Caso tal não seja possível, as disputas serão resolvidas 
por arbitragem, desde qtie as-partes assim convenham. A 
soluç-do de disputas por arbitragem dispensará a 
jurisdição dos tribunais. 

2. As Partes Contratantes garantirãO o cumprimerito 
da sentenÇa arbitral, desde qu_e: 

a) a sentença esteja em vigor de acordo com 
legislação do país onde foi pronunciada; 

b) _ a sentença não contradiga a ordem pública do 
acusado. 

A sentença arbitral serâ cumprida de acordo com a 
legislação do acusad-o. 

A:rtig~ XVIII 

L AS autoridades competentes de cada uma das 
Partes Contratantes não -levarão em consideração as 
diferenças e disputas que possam surgir ã bordo ou em 
porto de seu território entre_ Q armador, o Capitão, os 
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oficiais e os_ tripulantes a respeito de satârios, objetos de 
uso pessoal e, em geral, trabalho a bordo de navio de 
bandeira da outra Parte Contratante. 

2: AS autoridades competentes de uma das Partes 
Contratantes não interVirão a bordo de navio de 
bandeira da outra Parte Contratante quando em portos 
de seu território: 

a) a pedido da Autoridade Consular, ou com 
autorização desta; 

b) quando houver ameaça à segurança ou à ordem 
pública na costa ou no porto; 

c j quando pessoas alheias à tripulação estiverem 
envolvidas. 

3.As disposições do presente Artigo não afetam os 
direitos das autoridades locais quanto à ap1icação das 
leis e regulamentos aduaneiros ao zelo pela sai1de 
pública e outras medidas de controle e prevenção 
atinentes à segurança dos navios e portos, à salvaguarda 
da vida humana no mar, à segurança das mercadorias e à 
admissão de estrangeiros em seu território. 

Artigo XIX 

1. Em espírito de estreita cooperação, as Partes 
Contratantes consultar~se-ã.o periodicamente com vistas 
a: 

a) discutir e aperfeiçoar as condições de aplicação do 
presente Acordo; 

b) estudar problemas específicos que, a seU -ver, 
requeiram atenção imediata; 

c) sugerir e. cOOrdenar eventuais emendas ao 
presente Acordo. 

2. As Partes Contratantes terão o direito -de propor 
reuniões de consulta entre as autoridades marítimas 
competentes dos dois países. As refCfidas reuniões de 
consulta serão realizadas dentro de não mais de 60 
(sessenta) dias a partir da data de sua propOsta. 

3. Para os efeitõS -do presente Artigo, as autoridades 
marítimas competentes são: 

-na República Fe.derativa do Brasil - a 
Superintendência Nacional da Marinha Mercante 
(SUNAMAM); 

-na República Popular da Bulgária- O Ministério 
dos Trn·asportes. 

4. Se, por alteração da legislação de alguma das 
Partes Contratantes, for modificada a competência da 
autoridade marítima, mencionada no parágrafõ 3- do 
presente Artigo, a designação de nova autoridade ser_á 
comunicada à outra Parte Conír-at3.ii:te-, por via 
diplomática. 

Artigo XX 

1. Cada uma das Partes Contratantes -notificará à 
outra do cumprimento das respectivas formalidades 
constitucionais necessárias à aprovação do presente 
Acordo, o-qual entrará em vigor na data do recebimento 
da segunda dessas notificações. 

2r- -As alterações ao presente Acordo entrarão em 
vigor na forma indicada pelo parágrafo I do presente 
Artigo. 

3 O presente- Acordo permanecerá em vigor no 
período ilimitãdo, a menos que uma das Partes 
Contratantes o denuncie, por via diplomática. A 
denúncia surtirá efCito seis meses após a data de 
recebimento da respectiva notificação. 

FeitO ·em Sófiã, a0s-f9 dias de mês de aÊ:osto de 1982, 
em dois originais, -nos idiomas português, búlgaro e 
inglês, sendo todos os textos igualmente autêrlticOS. -Em 
caso de divergências da interpretação, preva!Ccerá o 
texto em inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 
Carlos Alberto Pereira Pinto. 

Pelo Governo __ da _República Popular da Bulgária: 
Nikolai Youchev. 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de 
Transportes, Comunicação e Obras Públicas e de 
Econorriia.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECERES 

PARECERES N•s 616, 617 E 618, DE 1983 

Projeto de Lei da Câmara n9 s. de 1983 (n9 1-A, de 
1983, na origem) que "reajusta os valores de venci· 
mentos, salariais e proventos dos servidores da Câma
ra -dOS-De-putados e dá oUtras providêiiciils ... 

PARECER N• 616, DE 1983 

Da Comissão de Constituif;ão e Justiça 

- Relator: Senador Guilherme Palmeira 

O projeto sob exame, de autoria da calenda Mesa da 
Câmara dos DeputadOs, reajusta os ·valores de veõci
mentos, salários e proventos dos servidores daquela 
Casa do Congresso Nacional. 

2. Najustific_ação,_aduz-se: "O_bjetiva-se, com a pro-
- posição, ·estender aos servidores-da Câffiara dos Deputa

dos o ri!a}ustani.e-Õ.to de vencimenios, salários, gratifi
cações e proventos concedido no âmbito do Poder ExeR 
cutivo através do Decreto-lei n9 1.9_84, de_ 28 de de·_ 
zembro de 1982". 

- 3,-- Compete à Câmara dos Deputad~s .. propor pro· 
jetos de J~i _que criem ou extingam cargos de seus serviços 
e fixem os respectivos ve_ncimentos" (art. 40, item III, da 
Constituição). _ 

Por outro lado, mantendo-se- d-entro dos índi~e~- dO 
Decreto-lei" riQ 1.984, de 28 de dezembro de 1982, que 
"reajusta os atuais- valores de vencimentos, salários e 
proventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem 
como os das pensões e dá outras providências". O proje· 
to dá cumprimento ao disposto no art. 98 da Consti-_ 
tuição, que dispõe: "os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativ_g e c_:!o Pode_r Judi_ciário não poderão ser supe
riores aos _pagos pelo_ Poder Executivo, par;! cargos de 
atrib~.~:ições iguais ou ass~melhados" ~ 
- Reza: ainda, o art. 14 do Regimento Interrio da CâmaR 
ra dos Deputados, item IV: "Art. 14. Ã Mesa compete: 
... IV - propor, privativamente, à Câmara a criação e 
_extinção _de cargos_~ _funções_ relatiVos_ a seus serviços, 
bem como a fixação de vencimentos, concessão de quais
quer vantagens aos seus servidores". 

O projeto é irrepreensível sob os ângulos da óonstitu
cio~ali~açfe, d_ajuri_dicidade, daregimentalidade e da téc
nica legislativa. 

Quanto ao mérito, é a proposiçãO oportUna e obedece 
à tra4!çãQ jâ consagrada de reajuste anual dos vencimen
tos, salários e proventos dos servidores de todos os pode
res, em vista de nosso jâ crônico processo inflacionário. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pro
jeto, por ~onstitucit?nal, jurfdico1 regirriental, de boa 'téc
nica legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente. 

Sala Da Comissão, 15 de junho de 1983.- Murilo Ba
daró , Presidente- Guilherme _Palmeira, Relator- Pas
liOS P.éit~Q.~ Hélio .G!I_e.irºs_:7._Atfr~.~-ÇQmpos- Mar
condes Gadelha --Carlos Chiarelli - José lgnácio. 

PARECER N• 617, DE 1983 

J?a COmissãO De Serviço Públic(_) Civil 

Relator: ·senador Alfredo Campos 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, vem 
a exame desta Casa, após ter sido examinado na Câmara 
dos Deputados, projeto de lei reajU:stalido os valores de 
vencimentos, salárioS e proVentos dos servidores da Câ
mara dos Deputados e dando outras providências. 

O prõjefo Õbjetiva estender aos servidores da Câmara 
dos Deputados o reajustamento de vencimentos, sa
lários, gratificações" e -proventos, concedido no _âmbito 
do Poder Executivo, através do Decreto-lei n9 1.984, de 
28 de dezembro de 1982. 

Assitn, eleva o projeto os valores_de vencimentos, sa
lários e gratificações dos se-rvidores em atividade na Câ
mara dos Deputados, decorrentes da aplicação da Lei n9 
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6.992, de 1982, em 40% (quarenta) por cento, a partir de 
}9 de janeiro -de 1983, e 30% (trinta) por cento, a partir de 
)9 de junho corrente, sendo que a 29. parcela do reajusta
mento incidirá sobre o valor encontrado com a incidên
cia da )9 parcela. 

Reajusta o salário-família para Cr$ 1.200,00 (um mil e 
duzentos cruzeiros) por dependente. 

Considerando que a proposição estende o reajusta
mento proposto à classe dos aposentados; que encontra 
respaldo constitucional; e que as despesas decorrentes de 
sua aplicação correrão ã conta das dotações constantes 
do Orçamento Geri!.! da União para o presente exercício, 
somos, no âmbito desta Comissão, pela sua aprovação. 

Sala Da Comissão, 22 de junho de 1983.- Fâbio Lu~ 
cena, Presidente -Alfredo Campos. Relator - Passos 
Pôrto - Carlos Alberto. 

P.ARECER N• 618, DE 1983 
Da Comis_são de Finanças 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Sab exame a Projt;to de Lei de iniciativa da Mesa Di
. retoca ~a Câmara _dos Deputados. que reajusta os valo

res de vencimentos, salários e proventos dos servidores 
da Câmara dos Deputados e dá outras providências. 

Ao justificar sua proposição, afirmam os dirigentes 
daguela Casa do Congresso Nacional: 

"Objetiva-se, com a proposição-, estender aos ser
vidores da Câmara dOs Deputados o reajustamento 
de_ vencimentos, salários, gi-àtificações e proventos 

·-concedido no âmbito_do Poder Executiyo através do 
J?ec!t;:t_~:-_lei _n9 __ 1.984, de 28 de dezembro de 1982. 

A proposta inscreve-se nas competências privati
_vas da Câmara (a.rt. 40, III, da CoflStituição Fede~ 
ral) e da Mesa (art. IV, do Regimento Interno), ver
bis: 

.. Art. 40. (CF) - Compete privativamente à 
Câmara; 

III- propor prÕjetos de lei que criem ou ex
tiniani carias de seus serviçoS e_ fiúffi os respecti

- vos vencimentos." 
"Art. 14. (RI) --À Mesa compete: 
IV- propOr, privãtivamente, à cânlara a 

criação e extinção de cargos e funções relativos a 
seus serviç-os bem como a fixação de vencimentos 
e concessão de quaisquer vantagens aos seus ser
vidores." 

Na Câmara dos Deputados a proposição recebeu pa
recer favorável do iluStre Deputado Furtado Leite, apro-
vado unanimemente. Em Plenário, a matéri_a foi aprova
da em sessão de J4 de abril último. 

MaiiífestOU-se Yav_oravelmente, no_ Senãdo Federal, a 
douta Comissão de Constituição e Justiça. 

Sob o aspecto financeiro -que nos cabe analisar- vale 
ressaltar qu_e são mantidos os índices do Decreto-lei n9 
1.984, de 28_de dezembro de 1982 e o artigo 7Q do projeto 
prevê que a despesa decorrente da Lei correrá à conta 
das dotações constantes do Orçamento Geral da União 
para o exercício de 198]. 

9 au~ento é de 40% (quarenta por C~?nto) a partir de 
l9 de janeiro de 1983 e mais 30% a partir-de )9 de junho 
ele _19,83, fica11do ~o s~láriQ famfljil. afüàJii.ido para CrS 
1.200,00 (hum mil e duzentÕs cruzeiros). 

São t.imbêm reajustados os proventos de inatividade 
nas mes_mas bases. 

Está assim_ aSsegurada a paridade de vencimentos nos 
três Poderes da República e o reajuste anual é um fmpe
rativo -da elevada inflação em nosso País. 

Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1983. 

Sala da Comissão, 23 de junho de 1983. ~Itamar 
Franco, Presidente- Gabriel Hermes, Relator- José 
Fragelli - Lourival Baptista - Carlos Lyra - Guilher
me Palm~ira- Jorge Bornhausen- Pedro Simon- Ju
tahy Magalhães. 
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PARECER N' 619, DE 1983 
(Da Comissão de Redação) 

Redação do vencido para o segundo turno regimen
tal do Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 1983 (n9 
80 j83, na Casa de origem). 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Coritissão apresenta a redação do vencido para o se-

gundo turno regimental do Projeto de Lei da Câmara nv 
7, de 1983 (n'~ 80(83, na Casa de origem), que altera a 
composição e a organização interna dos Tribunais Re
gionais do Trabalho que menciona, cria cargos, e dá ou
tras providências. 

Sala das Comissõ~s. 23 de junho de 1983. - João Lo-
bo., PJesidente- Alberto Silva, Relator- Passos Pôrto.-

ANEXO AO PARECER N• 6I9, DE I983 

Reda~ão do vencido para o segundo turno regimen
tal do Projeto de Lei da Câmara nl' 7, de 1983 (nY 
80 j83, na Casa de origem), que altera a composição e 
a organização interna dos Tribunais Regionais do 
Trabalho que mendona, cria cargos, e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'i' É alterada a composição dos Tribunais Re
gionais do Trabalho das 1", 2•, 3•, 4" e 6' Regiões, nos 
termos seguintes: 
I- o Tribunal Regional do Trabalho_ da I' Região 

compor-se-á de 27 (vinte e sete) Júízes; sendo 17 (dezes
sete) togados, vitalícios, e 10 (dez) classi_st~!>. tempo
rários; 

II- O Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região 
compor-se-á de 44 (quarenta e quatro), Juízes, sendo 28 
(vinte e oito) togados, vitalícios, e 16 (dezesseis) classis
tas, temporários; 

III- o Tribunal Regional do Trabalho da .3• Região 
compor-se-á de l7(dezessete) Juízes, sendo II (onze) to
gados, vitalícios, e 6 (seis) classistas, temporários; 

IV- o Tribunal RegionaL do Trabalb_o_ da 4• Região 
compor-se-á de22 (vinte edois)Juíus, sendo 14 (quator
ze) togados, vitalícios, e 8 (oito) classistas, temporários; 

V- O Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região 
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por Juizes do Trabalho Presidentes de Junta, e 2 (duas) 
funções de Juiz dassista, temporárío, sendo uma parare
presentante dos empregados e outra para representante 
dOs empregadores; 

II- no Tribunal Regional do Trabalho-da 2~ Região, 
9 (nove) ·cargOs de Juiz togado, vitalício, a serem proviM 
dos 5 (cinco) por Juízes do Trabalho Presidentes de Jun
ta, 2 (dois) por membros do Ministério Público da União 
junto à JustiÇa do Trabalho e 2 (dois) por advogados. e 6 
(seis) funções de Juiz classista, temporário, sendo 3 (três) 
para "!"epreSenta_n~es dos empregados e 3 (três) para repre
sentantes dos empregadores; 

III- noS Tribunais Reg·íoniis do Trabalho das-3• e 4• 
Regiões,- .3-(trêsj cargos de fulz togado, Vitalício, a serem 
providos l (um) por Juiz do Trabalho Pre_sidente da Jun
ta, I (um) por membro do Ministério Público da União 
junto à Justiça do Traba1ho e I (um) por advogados, e 2 
(dois) funções de Jui:?: classista, temporário, sendo uma 
para representante dos empregados e outra para repre
sentante dos empregadores~ e 

IV- no Tribunal Regional do Trabalho da 6•, l (um) 
cargo de Juiz togado, vitalício, a ser provido por Juiz do 
Trabalho Presidente de Junta, e 2 (duas) fun-ções de Juiz 
Classista, temporário, sendo uma para representantes 
dos empreiados e outra p~ua representante doS emprega
dores. 
- Att.-39 Para o provimento dos ;;-argos de Juiz toga.-

-· do, vitalício, bem como das funções de Juiz ClassiSta, 
tempo_rârio, criados por esta Lei, será observado o dis~ 
posto n-a Jêgislacão-vigente. · · 

Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz 
classista. 

Art. 411 Os Tribunais Regionais do Trabalho com· 
_postos de 4 (quatro) ou mais Turmas serão obrigatoriaM 

mente_ divididos erri GrUpos de Turma~. 
~~ I~' Na composição dos Grupos de Turmas será res

peitada, sempre, a paridade da representação de empre
gados e empregadores. 

§ 29 Os juízes- classistas quê não integrarem a com
_posição efetiva dos Grupos de Turmas funcionar~o 
como substitutos em quaisquer delas. 

compor-se-á de 12 (doze) Juízes, sendo 8 (oito) togaaos-;-
vitalícios, e 4 (quatro) classistas, temporários. 

§ 39 Os Grupos de Turmas terão a competência 
atüalmente atribuída ao Tribunal Pleno, excluída a apre
ciaÇão de inatéria de natureza administrativa, que conti
nuará reservada _ _ao_Tribunal Pleno. 

Art. 29 Para ate_nder à nova composição a que sere
fere o artigo anterior, são criados os seguintes cargos e 
funções de Juiz: 
I- no Tribunal Regional do Trabalho da 1' Região, 

3 (três) cargos de Juiz togado, vitalício, a serem providos 

REGIOES 

I• 
2• 
3• 
4• 
6• 

Xrt. 59 0- Presidente do Grupo de Turmas será um 
dos _seus membros efetivos, eleito_ entre seus pares, na 
form~ do que dispõe a Lei Orgânica da Magistratura 
Nãcion,al e o Regimento Interno do Tribunal Regional 

~- respectivo-.- -

ANEXO I 
CARGOS EM COMISSÃO 

TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO 

DENOMINAÇÃO CÚDIGO_ 

Assessor de Juiz TRT-l•DAS-I02 
Assessor de Juiz TRT-2•DAS-I02 
Assessõr de JuiZ TRT-J•DAS-102 
Assessor de Juiz TRT-4•DASC[02 
Assessor de Juiz TRT-6•DAS-i02 
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Art. 69 Os Grupos de Turmas funcionarão com a 
presença de, no mínimo, a metade mais um do níimero 
de Juízes que os compõem. 

Art. 79 São criados, na forma do Anexo I da presen
te Lei, 33 (trinta e três) cargos em comissão de Assessor 
de Juiz, nos Tribunais Regionais do Trabalho das 1•, 2•, 
3•, 4• e 6• Regiões, todos do Grupo-Direção e Assessora
menta Superiores -Código DAS-102. 

§ fi' A classificação dos cargos que figuram no Ane
xo I, na escala de níveis do Grupo-Direção e Assessora
menta Superiores, far--se--á por ato da Presidência dos 
Tribunais, observados os níveis de classificação conStan~ 
tes do art. (9 da Lei n9 5.843, de 6 de dezembro de 1972, 

·conl-oS v},llores-reajustados na forma da legislação vigen
te. 

§ 29 Os cargos em comissão de Assessor de Juii, pri
vativos de Bacharel em Direito, serão preenchidos me
diante livre indicação dos magistrados junto aos quais 
forem servir. 

Art. 811 Em nenhum Tribunal Regional do Trabalho 
os cargos ern comissão poderão ultrapassar o nível dos 
DAS atribuídos, no Tribunal Superior do Trabalho, aos 
cargos correspondentes. 

§ J9 Nas Juntas de Conciliação e Julgamento, nível 
do Chefe da Secretaria não poderá ser superior ao pa
drão DAS-101.3. 

§ 29 Enquanto não dispensados, os atuais ocupantes 
_ de cargos em _comissão a que se tenha atribufdo padrão 

incompatívt:l Com o dispoSto nesta Lei te-rão preservada 
:Sua Situação pessoal. 

Art. 99 São criados, nos Quadros Permanentes dos 
Tribunais Regionais do Trabalho das I •, 2~, 3•, 4~ e 6• 
Regiões, os cargos de provimento efetivo constantes dos 
Anexos II a_VI da presente Lei. 

Parágrafo íiníco. Os cai"gos de que trata o caput des
te artigo serãO distribuídos pelas classes das respectivas 
categorias funcionais, em número fixado por ato da Pre
sidência -de cada Tribunal, observando-se o critério de 

- lotação aprovado pelo Sistema de Classificação de Car
gos, na área do Poder Executivo, e o preenchimento dos 
mesmos serã feito de acordo com as normas legais e re

- gulamentares em vigor. 

Art, \0, _ A despesa decorrente da aplicação desta Lei 
correrã por conta das dotações próprias da Justiça do 
Trabalho. 

Art. II. Esta Lei entra em vigor na da~ de sua 
publicação. 

Art. 12. ReVogam-se as disposições em contrário. 

N• DE 
CARGOS 

05 
I5 
05 
05 
03 
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ANEXO II 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA I• REGIÃO 

GRUPOS CATEGORIAS 
FUNCIONAIS 

Atividades de Apoio Téc. Judiciário 
Judiciário Aux.. Judiçiário 

(TRT-1• AJ-020) Ag. de Seg.Judiciário 
Atend. Judiciário 

Serviço de Transporw 
te Oficial e Porta- Agente de Portaria 

ria (TRT-I•TP-1200) 

CóDIGO 

TRT-I•AJ-021 
TRT-I•AJ-023 
TRT-I•AJ-024 
TRT-I•AJ-025 

TRT-I•TP-1202 

ANEXO III 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2• REGIÃO 

GRUPOS CATEGORIAS 
FUNCIONAIS 

Atividades de Apoio Téc. Judic1áf1ó 
Judiciário Aux. Judiciái:'i6 

(TRT-2' AJ-020) Ag. de Seg. JudiciáriO
Atend. JudiCiário 

Serviço de Transpor-
te Oficial e Porta- Agente de Portaria 

ria (TRT-2•TP-1200) 

CÓDIGO 

TRT-2•AJ-021 
TRT-2•AJ-023 
TRT -2•AJ-024 
TRT-2•AJ-025 

TRT-2•TP-1202 

ANEXO IV 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3• REGIÃO 

GRUPOS CATEGORIAS 
FUNCIONAIS 

Atividades de Apoio Téc. Judiciário 
Judiciário -~Aux. }L,ld(çíário 

(TRI-3• AJ-020) Ag. de Seg. Judiciário 
Atend. Judiciário 

Serviço de Transpor-
te Oficial e Porta- Agente de Portaria 

ria (TRT-3•TP-1200) 

ANEXO V 

CÓDIGO 

TRT-3•AJ-021 
TRT-3•AJ-023 
TRT:3•AJ-024 
TRT-3•AJ-025 

TRT-3•TP-1202 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4• REGIÃO 

GRUPOS CATEGORIAS 
FUNCIONAIS 

Atividades de Apoio Téc. Judiciário 
JudiCíãrio AUx. Judiciário 

(TRT-4~ AJ-020) Ag. de Seg. Judiciário 
Atend. Judiciári"o 

Serviço de Transpor-

CÓDIGO 

TRT-4•AJ-021 
TRT-4•AJ-023 
TRT-4•AJ-024 
TRT -4•AJ-025 

N• DE 
CARGOS 

09 
06 
03 
03 

03 

N• DE 
CARGOS 

15 
10 
05 
05 

05 

N• DE 
CARGOS 

03 
02 
01 
01 

01 

N~> DE 
CARGOS 

09 
06 
03 
03 

te Oficfal e Porta- Agente de Portaria 
ria (TRT-4•TP-1200) 

TR T -4•TP-1202 . 03 
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ANEXO VI 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6• REGIÃO 

GRUPOS CATEGORIAS 
FUNCIONAIS 

CÓDIGO 

Atividades de Apoio Téc. Judiciário TRT-6•AJ-021 
TRT-6•AJ-023 
TRT-6•AJ-024 
TRT-6•AJ-025 

Judiciário Aux. Judiciário 
(TRT-6• AJ-020) Ag. de Seg. Judiciário 

Atend. JudiciáriO 

Serviço de Transpor~ 
te Oficial e Porta- Agente de Portaria 

ria (TRT-6•TP-1200) 
TRT-6•TP-1202 

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

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
!"'-Secretário. 

E: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 706, DE 1983-

Nos termos do art. 387, inciso-II, do Regimento Inter
no, requeremos a extinção da urgência concedfd8. para o 
Projeto de Lei da Câmara n"' 7, de 1983, que altera a 
composição e a organização interna dos Tribunais Re
gionais do Trabalho que menciona, cria car&os, e dá ou
tras providências. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 198_3. -Aloysio Cha
ves. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
requerimento, fica extinta a urgência e a matéria retorna 
ao seu rito normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n9 13, de 1979 (n9 11/79, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Econômica, Científica- e-Técnica entre 
0 Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo Militar Fe~eral da República Federal da 
Nigéria, assinado em Brasília, a 10 de janeiro de 
1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 573 a 
575, de 1983, das Comissões: 

-de Relt~ção Exteriores; 
-de Economia; e 
- de Educação e Cultura. 

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

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam permanecam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Corilissão de Redação. 

b. o seguínte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 13, DE 
1979 - . -· 

(N<:> 11/79, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Econô
DiiCa, Ciéntífica e Técnica entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo Militar Fe
d.:::r.al da República Federal da Nigéria, assínado em 
Brasília, a 10 de janeiro de 1979. 

O c:_on&iesso ~Nacional decreta: 

--Art. J9 Fica aprovado o t_exto do Acordo de Coope
raÇão Económica, Científica e Técnica firmado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
Miliia_r_E~~d._tÚ:aL da Repóblica Federal da Nigéria, em 
Brasilia, a lO de janeiro de 1979. 

Art. 2'< Este decreto legíslativo entrará em vigOr na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 2: 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Res_a~ 
lução n9 56, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n~"' 478, de 
1983), que autoriza a Prefe1tura-Muli.iciPal de Ma
·chado __ (MG), a elevar em CrS: 160.494.131,56 (cento 
e sessenta milhões, quatrocentos e noventa e quatro 
mil, cento e trinta e um cruzeiros e cinqUenta e seis 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 479 e 480, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-
dade e juridicidade; e 

-~ --~ ·de-MuriidPios, favorável 
Ern discussão o projeto. (Pausa.) 

Não ha,vendo qrrem _qu~elra discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votaÇão.' 
_ Qi Sr. Senadores __ que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa~) 
Aprovado. 

-O projeto vai à Coinissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

No DE 
CARGOS 

06 
04 
02 
02 

02 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 56, DE 1983 

Au-toriza a Prefeitura Municipal de Machado (Mi
nas GeiaíS),-ã elevar em Cr!i 160.494.131,56 (Ceilto e 
sessenta milhÕe5, quatrocentos e noventa e quatro mil 
e ce-nto e trinta e um cruzeiros e cinqüenta e seis cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Se-nado Feder~] re5olve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Machado (MG), 
nos termos do art. 2<:> da Resolução n9 93, de II de ou
tubro de 1976, do S~.n:adq Federal, autorizada a elevar o 
montante de sua dívida consolidada interna em CrS 
160.494.131,56 (cenlo e sessenta milhões, quatrocentos e 
noventa e quatro mil e cento e trinta e um cruzeiros e cin
qUenta e seis centavos), correspondente a 95,354 UPC de 
Cr$ 1.683,14, vigente em abril de 1982, a fim de que pos
sa contratar um emprêstimo de igual valor,junto à Caixa 
Económica do Estado de Minas Geims, esta na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado à execução de obras de saneamento 
básico, iluminação,· asfaltamerito -e outras prioritárias, 
na periferia da cíâade, obede_cidas as condições admiti
das pelo Banco Cen1ral do Brasil, no respectivo proces-
so. 

__ Art. 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O_ SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. ConCedo -a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista, 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. PreSidente, Srs. Senadores, a Compa
nhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) realizará, 
amanhã, dia 24 de junho de 1983, às 14 horas, solenidade 
destinada a assinalar o início de operação da 6' Unidade 
Geradora da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV, no 
Município de PaulO 'Afonso, EStado da Bahia. 

Além das personalidades especialmente convidadas, 
deverão comparecer: os Governadqres do Nordeste, o 
Ministro das Minas~ Energia, Cesar Cais, e o Presidente 
das Centrais Elétricas B_rasileiras S/A - ELER 
TROBRÃS, General Costa Cavalcanti. 

Em seguida, _às 15horas e trinta minutos a CHESF 
promoverá uma homenagem especial de reconhecimen
to ao_ seu in~igne ex-~residente Apolonio Jorge de Faria 
Sales, na Usina de .Moxotó, que passará a denominar-se 
"Usina Apolonio Sã.les". 
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As solenidades programadas pela CHESF- o magno 
complexo gerador de energia que se transformou na 
principal força propulsora do desenvolvimento ec_onômi~ 
co do Nordeste- evidenciam a plena consolidação,_am
pHação e eficiência do processo deflagrado pelo aprovei
tamento das potencialidsades energêticas da SãO Fran- _ 
cisco. 

Para esse fim nin-guém teria cOrlti'ibuído mais do_que o 

do Grupo-Polícia Federal, constante do anexo IV do 
Decreto-lei n"' 1.820, de t l de dezembro de 198.0, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n9 935. de 1982, da 
Comissão 

-de Scn-iço Público Civil. 

saudoso ex-Ministro da Agricultura e Senador da Re- Discussão em turno único do Projeto de Resolução 
pú_blica p~lo Esta~o de Pernam~uco, Apolonio_ Sales~- _n!_l23, de t9st (apres_entado,pela Comissão de Ec_ono- • 
C~Ja_ energta, tenacidade e excepclo~.al .c?mpetêncJa ~ro- mia como conclusão de seu Parecer n' 1.25_3, de 1981), 
f1ssronal asseguraram a exequJbthdade téc_m_ca, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista (MS) a 
e:onô~i~o-financeira e administrativa do aglomerado elevar em Cr$ 16.315.900,00 (dezesseis milhões, trezentos 
h1dreletnco de Paulo Afonso. e quinze mil e novecentos Cruzeiros), o mOntãrite de sua-

Desnecessário se torna enum~rar as conseqüências be-- dívida cons_olidada, tendo 
néficas dos múltiplos empreendimentos da CHESF que, PARECERES, sob n9s 1.254 e 1.255, de 19-81, das Cc-
através das unidades geradoras das suas usinas, viabili- missões: 
zou a execução de um vasto elenc_o de projetes interliga- -de Constitui~ão e Justi~a, pela constiiucioniliidade e 
dos nos domínios da eletrificação rural, da iluminação juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra-
das cidades, da irrigação -=-- em síntese, a industriali- IDos; e 
zação, o-desenvolvimento econômico e o bem estar do -de Municípios, favorável. 
Nordeste. 

Finalizando estas ligeiras conSideraÇões~--aesejo 

congratular-me, através do Presidente da CHESF, o ilus
tre economista e administrador Rubem VaJ:_Costa, com 
a sua brilhante equipe de técnicos e dedicados servido_res, 
pelo inícío de operação da 6• Unidade Geradora da Usi
na de Paulo Afonso IV, bem como pelas justas homena
gens prestadas a Apolonio Sales - incontestavelmente 
um dos mais eminentes técnicos e administradores que 
honraram a nacio_nal_idade, prestando ao Nordeste e ao 
Brasil os mais assin~:~lad_os S~rviços. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moac_yr Dalla)- Nada mais 
havendo a tratar, encerrar a presente sessão, desigrlando 
para a sessão ordinária d!! am_anhã a seg_uinte 

ORDEM DO DIA 

DiscUssão, em turrio úniCO; da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n., 557, de 
1983), do Projeto de Resolução n., 57, de 1983, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Araranguá, Estado de 
Santa Catarina, a contratai operãção -de Crêdito no v a· 
lar de Cr$ 29.847~909,39""Tvül:tee nove milhões, oitocen
tos e quarenta e sete mil, n·ovecentos e nove cruzeiroS e 
trinta e nove centaVos) .. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (apre
sentada pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
577, de 1983), do Projeto de Resolução_n9 66, de 1983, 
qu~ autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapora, Estado 
de Minas Gerais, a Contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões, 
noventa e quatro mil cruzeiros). 

3 

Discussão, em tufrio único, da Redação Final (ofereci
da pela ComiSsão de Redação em seu Parecer n"' 578, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 67, de 1983, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Ataléia, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
70.691.880,00 (seteilta milhões, seiscentos e noventa e 
um mil, oitocentos e oitenta cruzeiros). 

Discussão, em turno únko, do Projeto de Lei da Câ
mara nY 95, de 1982 (n9 6.058/82, na casa de origem), de 
iniCiativa do Senhor Presidente da República, que altera 
a estrutura da categoria funcional de Técnico de Censura 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 229, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusãO de seu Parecei: no?-1:"?97, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura-Municipal de Angélica (MS) a 
elevar em Cr$ 2.394.000,00 (dois milhões, trezentos e no
venta e quatro mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n"'s 1.298 e 1.299, de 1981, das Co
missões; 

-de Constituição e Justi~a. pela_constitucionalidadee 
juridicidade_,___com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Municípios, favorável. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 40, de 1982 (apres-enfado pela ComisSào de Economia 
c-omo cOnclusão de seu Parecer_ nY 273, de 1982), que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Anaurilândia (MS) a 
elevar em CrS 4.890.000,00 (quatro milhões, oitocentos e 
noventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob n9s 274 e 275, de 1982, dasComis-
sões: 

-de Constitui~ão e Justi~a. pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 
--de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encer
rada a sessão. 

( Levanta-!e a sessão -~s IB_horas e 45 mi~utos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITA
MAR FRANCO NA SESSÃO DE 22-6-83 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Srs. Senado
res, disse o industrial Antônio Ermírio de Moraes, em 
entrevista, ontem, o seguinte: 

ERM!RIO: ACORDO COM O 

FMI LEVA AO FECHAMENTO 

O iridustrial Antônio Ermfrio de Moraes disse, 
ontem, que os compromissos assumidos pelo Brasil 
junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) 
não têm condições de serem Cumpridos. "Nos le-Va
rão à falência", disse o empresário acresCentando: 
"Precisamos de credibilidade para pedir dois anos 
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de carência e juros baixos, após o que começarfa
mos a pagar a nossa conta". Quanto à atual política 
econômica, disse Ermfrio: "A estratégia ortodoxa 
está gerando desemprego, que é o problema número 
um do momento nacional, e aumentando a inflação 
pelo aumento dos juros e da restrição do crédito". O 
industrial expressou sua preocupação, afirmando: 
"Recessão é _igual a desemprego, igual a fome, igual 
a agitação social, igual a fechamento de direita ou 
de esquerda". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, perguntamos nós: e os 
Senadores, __ e os Deputados? Onde o Congresso? 

Preâendeu o Brasil adotar, como forma de Governo, 
isto é, como modalidade de organização política da so
ciedade, a democracia representativa. 

- A precisa conceituação deste último vocábulo dem~n-
9aria uma longa e exaustiva análise comparativa dos sis
temas vigenteS em outros países que também proclamam 
segui-lo. 

Poder-se-ia, para os limitados fins que aqui nos propo
mos, defíní-la como o regime em que todo poder político 
emana diretamente do povo, sendo ele exercido em seu 

· nome por representantes eleitos. 
Vê-se desde logo que, em semelhante contexto, assume 

capital importância a entidade que corporifica a vontade 
nacional, aquela que congrega mandatáriOs populares 
vindos de todas as regíões do País. 

Seria o Congresso Nacional, dentro da perspectiva 
acima apontada, o poder político por excelência, aquele 
dotado de legitimidade para decidir sobre os rumos futu
ros da nacionalidade. 

Dá-se, entretanto, no Brasil, de resto como em outras 
tantas repúblicas Sul-americanas, uma dicotomia entre a 
realidade e aquilo que foi proposto em termos ideais. 

É_ que o poder decisório efetivo, o comandO do pro
gresso político, o exercido da faculdade de iniciativa foi, 
de fato, deslocado. 

Nenhum momento seria mais prop[cio para a retoma
da dos direitos e prerrogativas inerentes à Instituição do 
que o atual, porque marcado por uma profunda crise 
que está a abalar a sociedade e ameaça destruir um patri
mônio material e espiritual, construido ao longo de sécu
los de existêti.cia. 

- Seria iluSório im8.ginar~se que a chefia dos executivos 
estaduais, porque eleitos popularmente, estaria havilita
da sozinha a desempenhar a missão de salvação nacional 
que o momento exige. 

É que a FederaçãO fOi de tal fofma mutilada, os pode
res constitucionais dos Estados a tal ponto restringidos, 
que dificilmente poderiam enfrentar as forças que mono
polizam o poder central sem o risco- de comprometer se
riamente a viabilidade das respectivas administrações. 

Em qualquer hipótese, tem sido o Congresso N acío
nal, e possivelmente continuará a sê-lo por longo tempo, 
o único mecanismo institucional capaz de agasalhar e 
dar proteção aos reclamos vindos dos segmentos popula
res da sociedade. 

Impõê-se ·a seus membros, por dever de fidelidade às 
correntes de pensamento que aqui representam, assumir 
a plenitude de suas prerrogativas, inclusive no tocante ao 
pesado encargo de participar das formulações de uma es
tratégia para sair da crise em que o Brasil fOi envolvido. 

Visto como Instituição, o Congresso encerfa três gran
des ordens de atribuições: a primeira e mais importante é 
a legislativa; a segunda, tradicional e que esteve na pró
pria origem de sua gênese, é a de autorizar despesas e 
prover receitas; finalmente, a terceira, de natureza emi

, nentemente poHtica, ideiltifica-se com o controle do 
exercício da administração pública. 

Seria desnecessário enfatizar o qUanto foi diminufda 
ou limitada a primeira das atribuições inerentes à Insti
tuição. Qu~r pelo cerceamento da capacidade de iniciati
va, quer pela amplitude que foi dada ao instrumento 
normativo executivo (decreto-lei); reduziu-se a função 
parlamentar neste ponto a proporções diminutas. 



Junho de 1983 

A ftScalização da receitâ. e despesa públicas tornou-se, 
em larga medida, meramente formal. Saliente-se qúe a 
culpa exclusiva por tal fenômeno não pode- ser atri6uída 
à ConStituição de 1967. Já ni viE:ênciã di Lei Fundamen
tal de 46, o desrespeito pela lei orçamentária, tal como 
votada, era ampla. 

A liberdade reconhecida à-instítuiçãO parlamentar não 
correspondia a um efetivo poder decisóriO, Porque no 
curso da execução da Lei de Meios violentava-se aberta
mente suas disposiçõeS sem que daí advieSse qualquer 
sanção. 

E o resultado, Sr. Preside-rife, era- que a Lei de Meios 
sequer era cumprida pelo próprio Executivo. 

Em sendo vital para o processo democrático a: efetiva e 
eficaz fiscalizaÇão sobre as finançaS -públicas, urge criar 
mecanismos riovOs que possibilitem um adequado en
quadramento jurfdico dos poderes atinenles acis recursos 
púlbicos. 

E, finalmente, o poder de vigilância política sobre a 
administração pública, embora reconhecido cOm grande 
amplitude pelo texto da Carta, não tem se ti-iduzido em 
termos concretos com a mesma intensidade. A faculdade 
existe do ponto -de vista institucional, conquanto ainda 
não regulamentada. É o que diz o Artigo 45 da Consti
tuição FederaL 

E aqui,- Sr. Presidente e Srs. Senadores, me permito, 
particularmente V. Ex•, Sr. Presidente, buscar alguns 
pronunciamentos dos mais eminentes homens públicos 
que recentemente ocuparam a Presidê_ncia do Legislati
vo. 

Lembrando, inicialmente, o_ saudoso Senador Portella; 
quando voltava ao posto maior do Congress_o Nacional 
disse o seguinte, sr. Presidente: 

••senhores Congressistas: 
Por sobre nossas fraquezas, indecisões e temores 

individuais, q.lteia-se a Nação, no império dos seus 
mandamentos soberanos, na inspiração de sua His
tória, fontes de nossa meditação, a impor-nos fide
lidade ao escolhermos as alternativas do presente, 
certos de que o que estamos a realizar importa em 
inafastãveis compromissos com o amanhã." 

E continuava o ilustre Senador Petrônio Portella: 

"Releguemos o eventual que abriga nossos inter
resses e façamos triunfar sempre o-intereSse geral da 
Nação. Fixemos-a hierarquia dos valores e salvemos 
o primado dos princípios basilares do regime demo~ 
crático, -aCiD:ul das facções.- Não se afirmem ·as indi
vidualidades, em prejuízo das instituições, eis a úni
ca renúncia que honra e engrandece." 

Palavras do Senador Petrônio Portella, Sr. Presidente. 
Que disse, em seguida, o Senador Luiz Viana, ao assu

mir a Presidência do Congresso Nacional? Entre outras 
coisas o seguinte, Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Se nossas responsabilidades são grandes pelo que 
de nós espera o Brasil, não são menores pelo que tem 
sigriificado o Senado na vida pública nacional. Na 
Monarquia e na República, aqui tiVeram aSSento os 
maiores vultos de nossa Históría. Precisarei~ -por
ventura, lembra, entre tantos q'ue ilustraram esta 
Casa, os DOmes de Montezuma, Abrantes, Olinda, 
Cotegipe, Zacarias, N abuco, Caxfas, Paranã, Ota
viano, Silveira Martins e Afonso Celso no curso do 
lmpêrio? Não menos brilhante foi_a__fas_e republica
na, quando freqUentaram a tribuna do Senado Rui 
Barbosa, Epitácio Pessoa, FrancisCõ- Sá, Pinheiro 
Machado, Afonso Pena, Leopoldo de Bulhões, Mi· 
guel Calmon Rodrigues Alves e Otávio Mangabei
ra. Precede-nos assim século e meio de uma pre
sença luminosa e patr[aca dos fastos da nossa His
tória: Tudo a nos ensinar que se: foram calorosos e 
eloqUentes os debates que deram vida e glória ao Se
nado, sempre foi possível aos ilustres representantes 
das províncias e dos Estados manter um entendi
mento, decorrência de mútuo resPeito, muitas vezes 
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até da admiração, que nãu exclui diVergências,-a fiin 
---oe-encontrar, quando neCessário, sáflíaS e hoflrosas 

transações que a conduzem a soluções patrióticas." 

Nessa linha de pensamento-sr. Presidente, Srs. Sena
dQJ't<S_assim dizia o -então Presidente do Congresso Na
cional, o Senador Jarbas Passarinho: 

.. Por isso mesmo, o papel que nos cabe desempe
nhar a· todos é da maior relevânciã~-especialmente 
nesta quadra de transição da vida brasileira, em que 
o racional deve sobrepor-se, sempre, ao emocional, 
e em qUe-o sectarismo deve ser bandeira sem segui
doreS: 

E continuava ele, Sr. Presidente: 

-Os próximos dois anos serão tão fascinantes 
quanto os dois pretéritos. O Congresso téra papel de 
significativo relevo a desempenhar contando certa
mente com o desvelo com que profissionais _da im
prensa, do rádio e da televisão se desnicumbem de 
sua importante missão de formar a opinião pública. 
Sem ele, o Senado e os Srs. Senadores mal poderiam 
fugir ao anonimato e livrar-se do silêncio que amor
talharia a vibração de suas lutas, a ebulição de suas 
idéias e propósitos e a exposição de suas virtudes e 
defeitos. 

Imgressamos (e aqui vale a pena, Sr. Presi®nte, 
chamar mais uma_ vez a atenção do Senado daRe
pública) ingressamos na fase decisiva para a consoli
dação do píocesso democrático em curso. 

Cito,-Sr. Rr.esidt;p.te, os nossos Presidentes do S~nado, 
via de c.onseqaêtlcía, do Congresso Nacional, justamente 
para no desenrolar do meu discurso, mostrar que esta 
Casa não pode continuar a ser, para alguns deste Brasil, 
a casa de mudos. 

Vamos agora ouvir o que diSse o Presidente Nilo Coe
lho, ao assumir a Presidência desta Casa: 

.. Ao assumir a Presidência do Senado Federal, 
-ponto culminante de minha vida pública e parla
mentar, desejo, em primeiro lugar, agfadecCr a V. 
Ex• o honroso apoio, expresso na unanimidade dos 

- votos, graças aos quais me vejo aS:oi-a alçado a tão 
elevada posição, sentando-me na cadeira antes ocu
pada por notáveis homens públicos que tanto engra

- -deceram e enriqueceram as tradições desta augusta 
casa~" 

E aqui, Sr. Presidente, ao que parece, o Presidente 
~--NilO CoelhO ]a adivinh"ava,_já antevia o-qUe acoriteceria 

com o -Brasil de nossos dias, mormerlte -nos dias atllais. 
Diziao"efe: 

"Estou consciente de que assumo a Presidência 
do Seilado Federal num dos momentos crucias da 
nacionalidade. A 47Y Legislatura se inicia sob o sig
no de crise serii Procedentes." 

Não é a palavra do representante de Minas Gerais, Si: 
Presidente, não é a palavra do Senador pelo Estado de 
Minas diúais e- da Oposição; é a palavra do Presidente 

___ do Congresso Nacional quando dizia que esta legislatu
-- ia, nossa legislatura, se iniciava sob o si8:no de crise sem 

procedentes. -

E ia mais além o Presidente Nilo Coelho: 

.. Para enfrentá-la e vencê-la o Poder Legislativo 
deve aproveitar a força reriovadora que hauriu no -
último pleito e, ao realizar uma revolução de com
Po"rtãmento, ali"mentar um permanente e aceso de
bate de todos os problemas, promovendo um diálo
go capaz de influir nas decisões-dos rumos definido
res do d~tino d:O País. 
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Não há barreira políticas insuperáveis, quando se 
trata de atender aos anseios do povo aos interesses 
da Pátria. 

O bem comum, que nos cabe promover, exige a 
fertilidade do diálogo, da negociação e do entendi
mento." 

E foi por isso, Sr. ·presidente, que iniciei a- minha fala 
perguntando: E os Deputados? E os Senadores? Onde o 
Congresso Nacional, nesta hora de crise? Não a crise ar
tiftcial a que daqui a pouco irei me ieferir, mas a crise 
verdadeira que está nas ruas, na injustiça da ordem eco
nómica e social que ai esta. E a pergunta cabe, Sr. Presi
dente: Onde o CongreSso Nacional? 

A crise que entendemos deve ser enfrentada e vencida 
não é aquela forjada nos gab!netes_com fins inconfessá

_y_eis, mas sim a crise real, que com muita propriedade e 
sensibiHdade política colocou o Senhor Presidente, Sena
dor Nilo Coelho, na sua fala citada. 

Não, Sr. Presidente, aquela crise a que assistimos se
mana passada, em que se falou em golpe, em que se pro
moveu o apoio a sua_ Excelência o Senhor Presidente _da 
República. Nós falamos da crise real, esta perceptível. 
Preocupa-nos o drama cotidiano do desempregado, - e 
aqui faço um corte, Sr. Presidente, se V. E:\• me permite -
- o drama de um Engenheiro do meu Estado, quando 
ele vem a público dizer o seguinte- e vejam a gravidade 
do que estamos assistindo neste País, porque não é um 
homem sem qualificação profissional:_ é um homem for
mado em minas e metalurgia, engenheiro, colega nosso 
-de profissão, formado em 1962 pela Universidade Fede
ral de Minas Gerais, filho de famHia ilustre da Capital 
mineira que, além do seu mérito como engenheiro, fala 
cinco idiomas: o inglês, o francês, o alemão, 9 e~panhol e 
o italiano; hoje um desempregado, ganhando em Belo 
Horizonte a quantia de setenta mil cruzeiros, porque de
sempregado, afastado do emprego depois de vinte anos, 
foi obrigado a_dar aula, Possivelmente de matemática, 
para sobreviver._ Ess_e é o drama desse engenheiro e de 
milhares de brasileiros que estão a[ afora. E voltamos a 
perguntar: Onde o Congresso Nacional? 

Preocupa-nos, portanto, Sr. Presidente, o drama do 
desempregado; do mutuário do sistema financeiro, que a _ 
todo o momento ê enganado, que a todo momento tem 
de voltar a fazer Os seus cálculos aritméticos para pagar a 
cãsa piópriã; dO tfãbalTiãdor que não consegue Suprir as 
sUas necessidades básicas com o fruto do seu trabalho; 
do trabalhador, Sr. Presidente, que vê com preocupação 
o chamado "expurgo" e que sabe que vai sofrer no seu 
salário,- maS" que-saoe·aa impotênCia do -Governo para o 
controle dos preços, sobretudo, dos gêneros de primeira 
_necessidade; do atreiament_o à ordem econômica interna
cional injusta que nos ê impingida, e não dita também 
pelo Senador da Oposíção, é o próprio grande empresa
riado brasileir9 que reclama do atrelamento a essa or
dem internacional. 

O Congresso Nacional, Sr. preSidente, nestas círcuns
tãncias, de se passar a ter um papel ativo na condução 
dos negócios de Estados. Não podemos mais nos limitar 
a ser uma Casa onde todos falam e poucos escutam, se é 
que escutam. :t: preciso que o diálogo se estabeleça em 
bases concretas sobre temas específicos, de sorte a permi
tir que se conclua por proposições adequadas a realida
des capazes de serem implementadaS:. 

Retornando à postulação -do ilustre Senador Nilo 
Coelho, gostaríamos de propor a S. Ex• que, com sua au
toridade de Presidente desta Casa, convocasse as lide
ranças partidárias para um debate em torno dos grandes 
tema_s que afligem a nacionalidade, que afligem o nosso 

-Brasil. 
Seria imperdoável, Sr. Presidente, que na hora presen

te, quando tantos esperam tanto de nós, viéssemos a fa
lhar na nossa missão, ou viesse apenas o Congresso Na
cional, com a crise instalada, apresentar fórmulas e so
luçÕes, às vezes sõb as forças poderosas do momento e, 
na maíoria dos casos, soluções que não condizem com o 
interesse da Nação brasileira. 
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As divergências políficas, ideológiéas ou filosóficas 
que nos separam não devem impedir que busquemos 
identificar, congresSuãlinCnte~-pontos em comum a- bem 
do futuro de nossa gente. 

O Sr. José Lins - Permite Y. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR Fl~.ANCO- Com muito prazer, Se
nador José Lins. 

O Sr. José Lins- Seria dificil, nobre Senador Itamar 
Franco, deixar de concordar com V. Ex•, quando retrata 
as dificuldades que a atual crise acarreta para o País, tan
to do ponto na área económica quanto na social. O 
problema do desemprego a que V. Ex• se referiu, citando 
o caso de um engenheiro com e:s.celente _çurriculum, é 
exemplar. Mas difícil seria, entretanto, deixar de reco
nhecer que V. Ex• demonstra um sadio bom senso, quan
do defende o entendimento dentro do Congresso Nacio
nal entre as várias correntes políticas para um posiciona
mento em torno dos grandes problemas nacionais. t:: o 
próprio Presidente da República que também faz refe
rência a atitudes como essa num campo mais amplo da 
política nacional. V. Ex• analisa muito bem alguns pon
tos, dentro dos quais esses objetivos poderiam ser canali
zados para o aperfeiçoamento da contribuição que o 
próprio parlamento pode dar ao desenvolvimento nacio
nal e a busca de um caminho mais amplo dentro do qual 
possa correr a grande esperança do povo brasileiro. V. 
Ex• se refere a atribuição legislativa da Casa, atribuição 
relativa à aprovação da despesa pública e também a 
questão do controle da administração. Todos três cam
pos da maior relevância, inclusive, no que tange ao orça
mento. Eu acho que V. Ex• tem toda razão. E, tem razão 
até quando diz, e se não me engano V. Ex• fez referência 
a isso, com quanto a experiência do passado não seja o 
melhor espelho da retomada da posição do Congresso 
com relação a aprovação da despesa pública, ou Seja do 
Orçamento da União, Orçamento fiscal ou mais ampla
mente do Orçamento consolidado. E. muito importante 
que se encontre uma nova fórmula, um novo posiciona
mento, que traga atribuições também novas para o Con
gresso nesse campo. E nesse ponto, estou de absoluto 
acordo com V, _Ex• Eu acho que é possível encontrar 
uma legislação, conforme as atribuições do Congresso 
no que tange a aprovação do orçamento, sem se chegar 
aquele casuísmo da legislação anterior, que devirtuava 
praticamente a lei de meios. E assim cOmo eu falo sobre 
esse asssunto, eu certamente também concordo com V. 
Ex• de há outros campos, e muitos, em que um trabalho 
de lideranças unidas aqui dentro, poderia ser de grande 
utilidade para a revalorização do Congresso Nacional. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a_ inter
venção de V. Ex•, Senador José Lins, digno-Vice-Lfder 
do GoVerno, e veja que há pontos comuns. Eu apenas te
nho certeza que V. Ex• talvez não tenha feito referência, 
por que fez análise geral do meu pronunciamento, não 
tenha se referido, quando eu proponho que o Presidente 
do Congresso Nacional convoque as forças partidárias. 

Poderia parecer, Senador José Lins, que isso seiia-difi
cil, seria uma coisa de realização-duvidosa, porque evi
dentemente nós falamos linguagem diferentes, mas há 
um momento em que essa linguagem diferente tem que 
ceder aos interesses maiores do Brasil. 

O Sr:. Carlos Alberto - Permite V. Sx• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Corii muito piazer, Se
nador Carlos Alberto, só vou terminar de responder ao 
Senador José Lins. 

V. Ex•, por exemplo, se referiu aí ao orçamento, esse 
orçamento que, por incrfvel que pareça, Senador José 
Lins, e V. Ex• sabe tão _bem quanto eu, o Congresso exa
minou, como examinou o do ano_ passado, apenas o cha
mado orçamento fiscal da ordem de 12 trilhões de cruzei
ros, quando sequer examinou e sequer examina o orça
mento das empresas estatais, que atinge a quase 30 tri
lhões de cruzeiros, e não a examinam o orçamerito da 
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Previdênclã Social. Nós particularmente defendemos a 
unificação do orçamento para que o Congresso tenha 
um melhor campo de ação. 

Mas, de qualquer forma, agradeço a intervenção de V. 
Ex• e mesmo como voz isolada aqui nesta Casa, vamos 
continuar a perguntar: onde o CongresSo Nacional na 
grande crise nacional? 

Com muito prazer ouço V. Ext, ilustre Senador Carlos 
Alberto. 

O Sr. Carlos Alberto - Senador Itamar Franco, V. 
Ex• que na verdade tem sido nesta Casa_ uma das expres
sões rle maior grandeza, porque V. Ex• tem tratado dos 
assuntos que tocam a Nação com muita profundidade. E 
hoje, V. Ex• faz um discurso analisando a crise, os 
problemas econômicos, os problemas sociais. Mas V. 
Ex~ faz a interrogação: onde o Congresso Nacional? O 
Congresso é isso, esta beleza de assistir V. Ex•, ouvir V. 
Ex• falando em nome do povo mineiro, V. Ex• fazendo 
colocações na defesa dos problemas nacionais, é V. Ex~ 
levantando questão, é V. Ex~ questionando o GOverno, é 
V. Ex• procurando, acima de tudo, com a sua contri
buição, tentar dar soluções aos problemas da Nação. Eu 
acho que o Con.gresso é isso. 1:: o debate, é a discussão 
mais franca, é a procura de soluçõeS, são os discursos em 
nome do povo e V. Ex• traz hoje para o tabuleiro das dis
cussões um assunto que certa vez aqui tive oportunidade 
de abordar- o diálogo. Acho que a classe política, ago
ra, precisa, mais do que nunca, agir com competência. 
Competência que está sendo exigida de to_dos nós, por
que, na verdade, ficou patehteado, provado que os tec
nocratas falharam. Agora, ·quem não pode falhar somos 
nós, políticos. Eles estão_ passando. O período tecnocra
ta, este já se foi e vai_ ficar exatamente para nós políticos, 
nós que estamos aqui chegando e sendo trazidos pelo 
voto popular, pela força popular. O povo haverá de exi
gir sempre mais de todos nós, e nós, mais do que nunca, 
precisamos dar prova de competência. V. Ex• me toca, 
como joVem Senad_or que aqui estou e que cheguei nesta 
legislatura, quando propõe o diálogo, diálogo que pode
rá ser travado através das lideranças, uma proposta que 
considero da mais alta significãção para esta Nação, por
que todos nós, hoje precisamoS dialogar, Oposição, Go
verno, porque o momento exige. Mas, dis-corôo quando 
V. Ex• sugf'!re- desculpe-me Sf'!nador ... 

O SR. ITAMAR FRANCO-bum prazer ouvir V. 
Ex• 

O Sr. Carlos Alberto - ... que, para que s_e iriicie esta 
discussão, seja necessário que o Presidente do Congresso 
Nacional convoque as lideranças. Não, esta convocação 
deve ser feita por nós mesmos. Que V. Ex•, eU, o Senador 
Carlos Alberto, o Serlador Mário Maia, o Senador Fá
bio Lucena, todos nós que aqui estamos possamos discu~ 
tir os problemas nacionais, possamos nos reunir e nos 
unir, para a solução dos problemas que estão nos desa
fiando. Tenho absoluta çerteza de que, no momento em 
que a Nação brasileira passar a assistir aos debates entre 
os Senadores _d~ .OposiÇão e oS-Senadores do Governo 
qUe viesem a dar, realmente, subsfdios ·para a solução 
dos problemas que estão nos desafiando, seremos enalte
cidos pelo povo.- Porque a verdade é que o momento está 
a exigir muito, e-Inuito, de nós. ~preciso, nobre Senador 
Itamar Franco, e digo isso como Vice-Lfder do Governo, 
é preciso que se diga a verdade; os tecnocratas estão pas
sando; o momento é da classe política. E nós, mais do 
que nunca, precisamos trabalhar e agir com_ competên
cia. Era este o meu aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me dá a honra de um 
aparte, nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Responderei ao nobre 
Senador Cilflos Alberto e em seguida ouvirei V. Ex• com 
muita alegria. 
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Primeiro, quero agradecer a V. Ex• as colocações gen
tis em relação a minha pessoa. 

Mas, jovem Senador Carlos Alberto, temos um ponto 
de discordância, quando V. Ex• diz que este é o Gongres
so. O Congresso Nacional que eu imaginei, quando aqui 
cheguei; ao deixar a prefeitura da minha_cidade, era dife
rente do _que pensava. Sempre imaginei, nobre Sena-dor 
Carlos Alberto, e tive o prazer de verificar isto quando 
dispute[ a reeleição pelo Estado de Minas Gerais- sem
pre imaginei que um homem escolhido para exercer o 
mandato federai, ele deveria exercê-lo em Brasília, e não 
fazer de Brasília um campo de pouso, em que desceria às 
terças-feiras aqui e às quintas-feiras regre"SSãria ao meu 
Estado. Tive a felicidade de, tão logo aqui cheguei, e 
aqui cumprindo esta missão para exercer o mandato em 
Brasília, temia que o povo de Minas Gerais não tivesse 
compreendido a minha presença na Capital Federal, 
mas, ao contrário, o Congresso que nós imaginamos, Se
nador Carlos Alberto, não é este Congresso a que esta
mos assistindo, não é este o Senado da República que 
g~-Súriamos Que fosse: b por isto que estou tentando 
chamar a atenção, com a minha voz isolada ... 

Q Sr. Carlos Alberto - Mas o Gongresso é V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - ... com a minha voz de 
fraco representante de meu Estado, para que nesta hora 
- e aí não é discordância, é apenas uma- colocação de 
ponto de vista - quando eu preconizo que o Presidente 
do Congresso, não ·só porque S. Ex• detectou a crise que 
aí está, mas sobretudo pela sua autoridade, S. Ex• pode
ria convocar as lideranças partidárias, congressualmen
te, para um entendimento em torno da grande temática 
nacional que aí está. Permita-me, então, Senador Carlos 
Alberto, que eu continue perguntando - e nem quero 
valer-me da expressão '"sonhos", usada outro dia aqui 
pelo Senador Roberto Campos, na sua chamada "'gaveta 
de sonhos", que não é minha gaveta, a gaveta de S. Ex• é 
uma e meu sonho é outro- que eu continue perguntan
do, repito, até que me responda: onde o Congresso Na
cional? 

Com muito prazer, ouço a V. Ex•, nobre Senador Fá
bio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Itamar Franco, 
a pergunta de V. Ex• é deveras procedente: onde o Con
gresso? E a resposta do Senador Carlos Alberto é inten
cionalmente procedente. Na intenção, procede a respos
ta: o Congresso seria n6s, os representantes do povo e do 
Estado, aqui discutirmos os problemas nacionais em 
nome do povo e do Estado que nós representamos. Isto, 
na intenção, nobre Senador, porque, na realidade, o 
Congresso é estesubpoder manietado e manipulado pelo 
Palácio do Planalto. O Congresso, lamentavelmente, 
ainda é a .. copa", para não dizer a "cozinha", do poder 
Execu-tivo.~ dessa situação vergonhosa, que não foi bUs
cada, que não foi procurada pelo Congresso, que o Con
gresso precisa sair, mas precisa sair Po"r sua própria 
força, por sua autopropulsão, por imposição de sua Pró
pria vontade ao sistema de poder q~e domina o País, e 
:hão por benesse, por beneplácíto, por mão dadivosa ou 
caridosa desse mesmo sistema de poder. Imagine V. Ex• 
Que TI-o di? J9 de fevereiro _deste ano o Senhor Presiden~e 
da República declarou que o Congresso Nacional deve
ria criar vergonha. V. Ex• se recorda, os jornais bublíca
ram. Mas o que é criar vergonha? 

O Sr. Carlos Alberto - Não é verdade. 

o·sr. Fábio Lucena- 1:: verdade, os jornais-pUblica
ram ... 

O Sr. Carlos Alberto -Os jornais publicaram ... 

O Sr._ Fábio Lucena- ... e o Presidente declarou que o 
Congresso _precisa criar vergonha. Agora, quem precisa 
criar Vergonha é o Poder Executivo, nobre Senador, de
mitindo os Ministros da área económica, demitindo to-

- dos os responsáveis pelo marasmo em que se encontra a 
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Nação. S_e.alguém há que criar vergonha neste Páis não é 
o Congresso_ Nacional, nem os Senadores, nem os Depu·· 
tados. São os responsãveis -pelo c"aos,- pela situáção de 
desgraça, elucidada no caso desse engenheiro que V. Ex* 
menciona. Esses sim, não vod nomeâ-los, não vou dar
lhes nomes, porque a Nação infeira os-Conhece. veja_ o_ 
que publica hoje o jornal O Globo em sua primeira pã&i

na: 

"De um milhão setecentos ~ cinqaenta mil jo
vens, oscilando entre 18 e 20 anOs de idade, 750 míl 
foram rejeit:idos para o serviço efetivo das Fo.rças 
Armadas, por motivo de saóde." 

Quem o declara é o Chefe do Esta.do-Major d.as 
Forças Armadas, com a sua autoridade. 750 mil jovens, 
recrutados para o serviço da Pátria, não puderam ingres~ 
sarno Exército, na Marinha e na Aeronáutica porque es
tão doentes. Essa doença ~ nacioil-al, Senador Itamar 
Franco, que precisa, de fato, ser debatida por sob o co
mando_do Presidente do Congresso Nacional, que, com 
sua autoridade, como bem o diz V. Ex•, tem força, tem 
condições de convocar as lideranças partidárias p-ara um 
amplo debate nacional. Não para que o Congresso crie 
vergonha, porque o Congresso tein vergonha. Lamenta
velmente as lideranças não rechaçaram essa agressão do 
Presidente da República ao CongressO Nacional. Nós a 
rechaçamos, porque este COn&resso é quem vai impor 
um comportamento ético ao Governo que ãí está, faze-n
do com que o Governo respeite os representantes do 
povo e lhes permita restabelecer as prerrogativas deste 
poder, prerrogativas no sentido de restaurar_ a soberania 
popular que daqui foi derrogada, daqui foi banida, da
qui foi extirpada, porque ó Congresso não" é apenaS V. 
Ex• discutindo com o Senad_or Carlos Alberto, trocando 
idéias: Não. O Congresso Nacional é, sobretudo, o po
der de decisão do povo brasileiro. E lamentavelmente 
este Congresso ainda não existe, mas vai eXistir, porque 
não existia a anistia, não existiam elefç~s diretas-pãi'a 
governadores de Estado, e tudo isto agora existe_,_ Por 
quê? Porque, neste Congresso, homens como V. _Ex•, ho
mens como o Senador Carlos Alberto e tantos pares ilus
tres de todos os partidos resistiram àquele túnel escuro, 
até que a Nação pudesse vislumbrar um pouco de luz, 
luz que virá,-Senador Itamar Franco, dependendo de que 
homens como V. Ex~ continuem a segurar o archote da 
resistência. Desculpe-me tê-lo interrõmpido. 

O Sr. Carlos Alberto- Permite V._ Ex• um aparte, 
nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Yó!Snão. Ouço o apar
te de V. Ex• e, em seguida, responderei à iilterveilção do 
nobre Senador F.ábio L_ug:na. 

O Sr. Carlos Alberto - Nobre Senador Itamar Fran
co, é demais salutar este nosso debate nesta tarde de ho
je. Respondo indiretamente ao Senador Fábio Lucena e 
também à indaga-ção feítã-por V. Ex•, Sefiador Itamar 
Franco: onde o Congresso?_ O Congresso é isto. Está af: 
povo nas galerias. Esta é uma demonstração de que o 
Congresso existe, de que o Congresso tem força. Este 
povo aqui está PorqUe, na verdade, existe Senado Fede
ral, existe Câmara dos Deputados, existe Congresso. 
Aqui está este povo, porque está lutando por suas reivin
dicações, por seus anseios. Se este põvo aqui se faz pre
sente - bioquímicos, farmacêUticos - buscando os se
nadores, buscando _os deputados federais, se aqui está 
nas galerias, é porque o Congresso existe, é porque o Se
nado existe. E todos estã_o ouvindo atentamente o Sena
dor Itamar Franco, como ouviram o nobre representante 
do Amazonas e me estão ouvindo. Aqui se fazem presen
tes porque querem a resposta do Congresso, quereril a 
resposta do Senado Federal. O Senado existe, a Câmara 
dos Deputados existe. Nobre Senador_[tamar Franco, se 
V. Ex• me permite, gostaria de dar um depoimento sobre 
a viagem do Presidente João Figueirc;do a Na tal. Gosta~ . 
ria de_ expor esta passagem aqui para que sé ten-ha idéia 
do que se fala, do que se coloca na boca do Presidente da 
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República. Tive oportunidade de conversar com o Presi
dente João Fi_gueiredo na viagem, s.aindo de _!3;~:is~lia __ 
para Natal. Exatamente um jornal, não me lembro agora 
seu nome, dava uma nota, alguém dizendo que o Presi
dente;.ter\a dito .. O P.residente leu a nota e disse: isto aqui 
estã-~m!.litQ pareclQo_tainbém com aquela nota do Depu
tado Herbert Levy,-que el! niandara o Congresso tornar 
v~gonha. Quer dizer, tudo se coloca na boca do Presi-

- dent~ O Presidente está lá no Palácio do Planalto e, se 
Sua ExCeU:n_cia for responder e dar satisfação a todas as 
notas que saem do Palácio do Planalto co_mo sendo elo 
Presidente Figueiredo, não vai fazer mais nada. Sua Ex
celência vai ter que todo dia só dizer: não falei isso, não 
falei aquilo ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. -Fa?-endÜ sÕar a 
campainha.) 

O Sr. Carlos Alberto- Vou terminar, Sr. Presidente. 
Este, õ depoimento que coloco no seu discurso, Senador 
Itamar Fran_co, discurso da maior importância, porque 
V. Ex• toca em assunto que deve ser debatido nesta Casa 
- o problema econômico~social, a nossa crise, a crise 

· -q-ue estamos_~iviT~-d9- O Congresso é isto, é V. Ex• discu
tindo- quando digo V. Ex' é porque o nobre Colega, 
como representante do povo, faz o Congresso Nacional 
.,... desta o Congresso é V. Ex• discutindo os problemas 

---desta Nação. 

- O_ SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Faz soar a 
campainha.) 

()_SR. ITAMAR FRANCO _:-Sr. Presiden"te, peço a 
__ V. Ex• mais cinco minutos para encerrar o meu 
_pron~nci~}nento. 

Reporto-me ao_ aparte do Senador Fábio Lucena. S. 
Ex• tem inteira razão quando diz o que é o CongreSso 
Nacional, um Congresso ainda manietado na sua açã_o, 
inclusive na sua ação fiscalizadora. S. Ex• captou bem o 
meu pensamento. 

O ilustre Senador Carlos Alberto olha hoje- para as 
galeri3.s~ vê os moços e as moças aqui e diz: "Este é o 
Congresso. O povo aí está". É possível que os que aqui 
estão-__ h_oje tenham resposta às suas indagações. No 
entanto, Senador Carlos Alberto, queremos muito mais. 
Queremos re-ãlmente que também aquele homem que 
está lá fora, aquele_ homem que vive uma crise 
econômico-s.ocial injusta, na qual não teve participação, 
crise que lhe foi iinposta, que também esse homem tenha 
resposta. S. Ex!_ disse que os tecnocratas estão-se 
afastando do Governo. Eu diria o contrário, Senador 
Carlos AlbCrto. Eles continuam mandando no Governo. 
Basta ver o atrelamento à ordem internacional, a que o 

-Brasil assiste a cada momento e a cada instante. 
Portanto, Senador Fábio Lucena, tenho que 

perguntar: onde o Congresso Nacional? V. Ex• disse, e 
disse muito bem: -é "este Congresso, somos n'ós, Senador 
Carlos Alberto,... -

= _ O Sr. Carlos Alberto - Exatamente. 

O SR_- ITAMAR FRANCO - ... deputados e 
senadores que temos que nos libertar da ação normativa 
que o Executivo quer dar ao Congresso Nacional. 
Precisamos ter vontade parlamentar, precisamos ter 
~ção livre. Nós é Que somos o poder político da Nação, ... 

O Sr. Carlos Alberto - Concordo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - ... particularmente 
nesta fase em que nós, pelo menos a maioria que aqui 
chegamos através ... 

O-Sr. José Fragelli - Existência física é umã -COisa; 
existência política é outra. Esta é ·que não temOS. Física, 
nós a temos, e_estamos aqui. A política, esta não temos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalfa. _Faz soar a 
~ampanhia.J 
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O Sr. Carlos Alberto - Existe a físi~a e a polftica, 
Senador José Fr~gelli. 

O Sr. José Fragelli - Esta é corri amplos poderes·. 

O SR. ITAMAR FRANCO - SL Presidente, vou 
exatamente buscar o fecho do meu discurso, 
questionando que nós, aqui quer gostemos ou não, para 
grande maioria do povo brasileiro continuamos a ser o 
grande mudo _da Nação. Não por culpa dos Srs. 
Deputados e Senadores. É porque não temos a vontade 
de nos_libe_rtar, de uma vez para sempre, da ação que o 
Executivo, na sua hipertrofia, quer estabelecer para o 
Brasil. 

Terminç, Sr. Presidente, dentro do enfoque da minha 
tese -inicial, e que insisto junto ao Presidente do_ 
Congresso Nacional. 

Há temas específicos da atualidade que demandam 
tratamento urgente e nada impede, diríamos mesmo -que 
tudo recomenda, o pronto debate a respeito entre todas 
as forças que aqui se fazein representar. 

E por que não poderia - pergunto - um novo pacto 
social ser o epílogo deste processo? 

Não me refiro, -sr: Presidente, aos entendimentos de 
elite que visam preserVar- o po-der,- e para este ponto 
s_olicíto a gentileza da atenção do nobre Fábio Lucena
negociando a sucessão, mas sim aqueles versando sobre 
os interesses diretos da população, tais como: salários, 
inflação, desemprego, recessão, dívida externa e iriterna, 
necessidades básicas da população, retomada do seu 
desenVolVimento; ofdem jurídica, educação, entre outros 
iie!ls. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prãzer, 
nobre Senad9r Fragelli. 

O Sr. José Fragelli- Sou relator _d_e_ projeto de V. Ex• 
que dispõe, com muita oportunidade, a respeito do 
endividamento externo que hoje é feito~ Contra toda a 
tradição do Direito Constitucional brasileiro, contra as 
nossas tradições democráticas, o endividamento externo 
é feito apenas, e tão~somente, pelo Poder Executivo. O 
projeto de V. Ex• dispÕe sobre a questão, fazendo 
retornar ao CongressO ,.N_.i.cionãl aquela competência, 
que lhe era privativa; de autorizar previamente o 
Governo a efetuar esses empréstimos. Este é um dos 
pontos a que me referi, quando falei em existência 
política, e não apenas· física, do Congresso. Essa 
atribuição, que nos vem pelo menos desde a 
Constituição de 1891, da Reforma de 1926, das 
Constituições de 1934 e de 1946, não existe hoje na Carta 
Magna da República. I! um poder inerente _a todo 
Congresso democrático no mundo inteiro, nobre 
Senador Carlos Alberto, e esse poder nós não o temos. 
Por isso que êu me permiti num aparte, digamos assim, 
atravessado, dizer que nós temos existência flSicã, 
porque aqui nos encontramos, mas existência política, 
com as atribuições próPrias do CongreSso Nacional, essa 
existência nós não a temos. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente,_ vou 
encerra-r--'o ·meu discurso, mas antes vou~ me reportar ao 
que lembrou o nobre Senador José Fragelli. V. Ex' tem 
inteira razão, Senador José Fragelli. Aí está o acordo do 
Brasil com o Banco de Compensações, um acordo 
inclusive com os banqueiros internacioiiais, que-permite 
-que o Banco de Compensações arbitre uma taxa de juros 
de acordo com o mercado internacional, e mais ainda: 
que esse Banco de Compensações fosse ao Fundo 
Monetário Internacional e de lá retirasse as cotas a que o 
Brasil teria direito através do seu empréstimo, e o que 
sobrasse seria enviado ao Governo da República. 

Sr. Presidente, agradeço, como sempre, a V. Ex• o 
cavalheirismo. Quando a sessão é presidida por V. Ex•, 
esse cavalheirismo se faz presente, quando V, Ex• não 
está presente, outros colegas costumam usar aqui o 
te~p(1 dUfãnte três horas, evidentemente com uma 
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grande cobertura da imprensa, com os focoS da tdevlsão 
sobre seus rostos. Mas tudo isso não importa neste 
momento. Agradeço a V. Ex• a colaboração ao meu 
pronunciamento, permitindo-me terminar,- dizendo O 
seguinte: 

Aceitemos o desafio do presente momento histórícO, 
antes que a população, oprimida e à beira do desespero, 
grite, como· nos- tempos dos nossos antepassados: "Aqui 
del-rei!", e outras forças não colnprometidas com as 
reivindicações populares, mas- que as utilizam como 
massa de manobra, façam uso das circunstâncias pa-ra · 
fins próprios; - - --

E recordo, Sr. Presidente, que, de acordo com o 
Presidente Nilo Coelho, n"6S eStamos sob o signo de uina 
crise sem precedentes, e o Congresso Nacional precisa 
estar presente para resolvê-la. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSQ PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 22-6-83 
E QUE, ENTREIJUE À REVISÃO oo_ Oi!ADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
declaração de voto.).:-.Sr. PI_esTdente, Srs. Senadofe-5: 

Como Líder do PMJ::58 no Senado eu havia tomado 
uma posição contrâriil ao artigo-8., deste projeto que~no 
original, tem a seguinte_redação: 

Art. 81' Em nenhum Tribunal Regional do-Tra
balho os cargos_ em c_o_missão poderão -ultrapassar o 
nível DAS im-ediata.nlt!nte inferior ao atribuído, no 
Tribunal Superior do Trabalho, aos cargos corres
pondentes. 

Entretanto, segundo me informou o nobre Líder Aloy
sio Chaves, do PDS e d::~ Maioria nesta Casa, teria havi
do um consenso em torno do parecer emitido sobre o as
sunto na ComissãO -de Constituição e Justiça, ficãrido o 
artigo 81' com uma redação que não causará preJuízo aos 
servi-dores dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

PARECER 

Da Comissão Diretora, sobre a Prestação de Con
tas do CEGRAF e FUNCEGRAF, referente ao 
Quarto Trimestre de 198Z. 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
De conformidade_ com a Lei n~' 4.320./--64, legislação 

complementar e Ato nl' 10/79-, da Comissão DiretOrá do 
Senado Federal, foram elaborados os Balancetes e De
monstrativos CoiitáhêíS que representam a Prestação de 
Contas do- CEGRAF -e FUNCEGRAF i-c::fefente àõ 
Quarto Trimestre cfe- 1982. 

Submetida ao Consélho dt! Supervisão do CEGRAF, 
tendo sido constatada a perfeita concordância com os 
princípios legais que regem a matéria, a presente Pres
tação de Contas reéebeu parecer favorável à sua apro
vação; 

Da mesma forriui. o Senhor Auditor do Senado Fede
ral, ao proceder o exame do processo, sob o prisma da 
Auditoria de Contis Públicas, entendeu que as demons
trações ofereCidas obedecem aos princípios de contabífi
dade geralmente aceitos sendo, portanto, de parecer fa
vorável à sua aprovação. 

Diante de todo o exposto, somos de parecer favorável 
à aprovação da Prestação de Contas do CEGRAF e 
FUNCEGRAF referente ao QuartO Trímestre de 1982. 

Sala da Comissão Diretora, 23 de junho de_ 1983. _-,
Nilo Coelho, Presidente - Moacyr Dalla, Relator -
Jaison Barreto --Henrique Santillo. 

PARECER 

Da Comissilo Diretora, sobre o Balanço Geral do 
CEGRAF e FUNCEGRAF, relativo ao ano de 1982. 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
O Balanço Geral do_Centro Gráfico do Senado Fede

ral é o resultado da consolidação dos Balancetes Trimes-

trais, jâ exãminados pela Audítoría do -Senado, aprOva~ 
dos Pelo Conselho de Supervisão daquele Orgão e devi
damente homologados pela Coffiissão Diretora. · 
· blãnte de todo "ô eXPosto, considerando os elementos 
oferecidos pelo Diretor-Executivo do CEGRAF e o teor 
das -conclusões apresentadas pelos diversos órgãos-técni
cos _que examinaram a matéria, sã moS de parecer favorã
vel à aprovação do Balanço Geral do CEGRAF e FUN
CEGRA"""F referente ao eX.ercício"-de 1982. 

Sala da Comissão Diretora, 23 dejimhó dt! 198.3.
Nilo Coelho, Presidente - Moacyr Dalla, Relator -
Jaison Barreto - Henrique Santillo. 

GRUPO BRASILEIRO DA~ UNIÃO Ii\iTERPARLA
MENTAR 

Sessão Plenária, realizada em 19 de abril de 1983 

As dez horas do dia dezenove de abril do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, reúne-se, em sua Sede, a Ses
sâo Plenária do GrupO Bras-ileiiÕ da TJrliãO Illtefparla
mentar, presentes os Senhores Membros Deputados Edi
son Lobão, Presidente, Senador José Uns, Primeiro
Vice·Presidente, e Deputados Sebastião Rodrigues Jú
niof, SecretáriO; ·seri8.dores Adei-balTufema, Almir Pin· 
to, Dinarte Mariz, Saldanha Derzi, Murilo Badaró e 
Lourival Baptista, e Deputados FranciscO Benjamim, 
Jos_é _Moura, Albérico Cordeiro, Marcelo Unhares, 
Humberto Souto, Homero Santos, Daso Coimbra, Celso 
Peçanha, Ruben Figueiró, Fernando Lyra e Paes de An~ 
drade. Presente também o Senhor Deputado Amaury 
MU:ller. Ausentes, por motiVo justificado, os Senhores 
Senador Humberto Lucena, Segundo-V ice-Presidente, e 
Deputado Afrísio Vieira Lima, Tesou;reiro. Havendo nú
mero legal, o Senhor Presidente declara abertos os traba· 
lhos e _esclarece que por se achar, nesta data, ausente de 
BraSllia, o ariti8o Secretário não pudera entregar o Rela
tório referente às atiVidades do Grupo durante o ano fm

-do, mas que este ficaria à disposição dos Senhores 
Meinbros, na Secfetaria, antes do prazo regimental de 
dez de maio. Em seguida, Sua Excelência submete à 
apreciaÇão dos- presentes os pedidos de filiação formula
dos pelos Senhores Senador José Ignácio e Deputados 
Amaury Miiller, Anselmo Farabulini Júnior, Arnaldo 
Maciel, Assis Canuto, Cid Carvalho, Eraldo Tinoco, 
Francisco Erse, Francisco Salles, Francisco Studart, Jar
bas Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Juarez Bernardes, 
Jutahy Júnior, Ludgero Raulino, Orestes Muniz, Os"wal
do Nascimento e Randolfo Bitteilcourt, que são aprova
-dos. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que a 
presente Sessão fora convocada para exame e votação 
das contas relativas ao Exercício Financeiro de mil nove
centos e oitenta e dois. Com a palavra, o Senhor Tesou
reirO, em exercício, passa a ler o Relatório Financeiro, 
que vai publicado ao pé da Ata. A seguir, o 5enhor Presi
dente, ao declarar-se impedido de votar por ter ocupado 
a Tesouraria: do Grupo na gestão anterior, convida para 
escrutinadores os Senhores Senador Saldanha Derzi e 
Deputado Marcelo Unhares. Procede-se_ à votação,_ por 
escrutínio secreto, quando votam_ dezenove Senhores 
Membros. Encerrada a votação e apurados os votos, 
constata-se dezenove votos pela aprovação. O Senhor 
Presidente declara apl-ovadas as ccintas do Exercíciõ Fi
nanceiro do ano de mil novecentos e oitenta e dois. Nada 
mais havendo a tratar, suspende-se a Sessão para que se 
lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, às doze horas, e a 
mesma lida e aprovada. Eu, Sebastião Rodrigues Júnior, 
Secr~tário, lavrei a presente Ata que irá à j:mblicaçào. 

Senhores Membros do Grupo, 
Nos termos do disposto no artigo 15, item IV, dosEs

tatutos, temos a honra de apresentar a Vossas Excelên
cias o Relatório Financeiro do Grupo, referente ao 
exercício de 1982. 

Inicia..rnos o ano com uma disponibilidade de Caixa, 
transferida do exercício anterior, de Cr$ 2.091.432,74. 

O total da dotação orçamentá.ria destinado ao Grupo, 
no orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado, 
foi de Cr$ 13.600.000,00. Dada a desvalorização da moe
da e o aumento do preço das passagens aéreas foi suple
mentado o nosso orçamento de Cr$ 16.930.578,30, sendo 
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Cio$" 7.93Ó.578,30-pel0 SenadO Federal e cr:s 9.000.000,00 
pela Câmara dos Deputados. 

-As. contribuições recolhidas aos cofres do Grupo pelos 
senhores membros filiados atingiram a quantia de Cr$ 
2~651.672,52. Das ajudas~de·CUsto pagas pelo Grupo foi 
recolhida, em obediência ao disposto no artigo 28 do Es
tatuto (3_% sobre o valor pago), a quantia de Crt 
4531124,12. Para atender as despesas de hospedagem em 
Lagos, Nigéria, foi recolhida aos cofres do GrupO, pelos 
meriibros in-tegrantes da delegação brasileira que partici
param da conferência Interparlamentar, que se realizou_ 
naquela Capital, a importância de CrS 1.697_.656,69. 

Assim, a Receita do Grupo totalizou a importância de 
Cr$ 37.424.364,37. 

No mesmo período foram gastos: a) ajudas-de-custo 
pagas- Cr$ 15.100.805,60; b) passagens inWrnacionais 
- Cr$ 13.927.0"96,94; c) pesSoal de Secretaria - Cr$ 
1.744.512,00~- d) p_rOfeSsores (inglês e francês) - Gs 
479.080,00; e) despesas diversas- Cr$ 87.815,80; f) pa· 
gamento de despesas de hospedager.l da delegação brasi
leira _que participou da Conferência Interparlamentar 
realizada na Nigéria e devolução do saldo recolhido -
~Cri 1.707.!72,15. -

Esses valores constituíram a Despesa do Qrupo, tota
lizando CrS 3io4i.582,49. 

O saldo_ transferido para o exercício de 1983 ê de Cr$ 
4.377.881.88, que se encontra depositado no Banco do 
Brasil, Agência Parlamento. 

No ano de 1982 o Grupo participou do seguintes even
tos; 

I) Intercâmbio Parlamentar na Arábia Saudita (so
mente Senadores); 

2) Intercâmbio Parlamentar em Israel (somente Sena
dores); 

3) Reunião para Estudo dos Meios de Luta contra a 
Poluição no Mar Mediterrâneo realizada em Palma de 
Maiorca (Espanha), em março; 

4) Reunião do Conselho Interparlamentar realizada 
em Lãgos, Nigéria, em abril; 

5) 69' Conferência Interparlamentar realizada em Ro
ma, no mês de setembro. 

Anexos encontram-se o Balanço Geral de 1982, os ex
tratos da Conta Corrente mensais, acompanhados dos 
respectivos documentos contábeis num total de 185, 
para exame e deliberação dessa Assembléia Geral. 

Atenciosamente 
A Comissão Diretora.- Senador Murilo Badaró, Pre

sidente-,- Deputado Ubaldo Darem, Vice-Presiderite -
·Deputado 'aOsa Fi..Oí-es, 'vice~Presidente ....:.. Deputado 
João Linhares, Secretário - Deputado Edison Lobão, 
Tesoureiro. 

ATO DO PRESIDENTE N• 83, DE 1983 

O PreSidente do Senado Federal, no uso das atri· 
buiçõeS que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
Ciso_ IV, do" Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Cõm[:S.Sâ:õ Difetora nl'-2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resolução ns> 130, de 1980, resolve conceder dispensa ao 
senhor Aldo de Queiroz do emprego de Assessor Técni
co,- sOb O regime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Sir
viço, a pai-tir de 24 de abril de 1983, do Gabinete do Se· 
TJ"adoi- ~.~;"aldanhã Oerzi. 

Senado Federal, 22 de junho de 1983.- Senado_r Nilo 
Coelho, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 84, DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-
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gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à visfa do disposto na 
Resolução n9 110, de 1980, resolve autoriZar a contra
tação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do 
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Ttabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço, de Aldo de Queiroz para o emprego de Assessor 
TéCnico, com o salário mensal equivalente ao vencimen
to do cargo DAS-3, a partir de 24 de abril de 1983, com 
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lotação e exercício no Gabinete do Senador Marcelo Mi
randa. 

Senado Federal, 22 de junho de 1983. -Senador Nilo 
Coelho, Presidente do Senado Federal. 
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ANO XXXVIII- N• 079 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 103• SESSÃO, 
EM 24 DE JUNHO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofício do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal 

- N• S/19/83 (n' 61/83-P/MC, 
na orig-em), encaminhando ao Se
nado Federal cópias das notas ta
quigráficas- e do acórdão proferído 
pelo Supremo TríbÔnal Federal 
nos autos do Re~.:urso Extraordi
nários n9 97.525-0, do Distrito Fe
deral, o qual declarou a inconstitu
cionalidade do artigo 49 do 
Decre_to-lei n9 57, de 18 de no
vembro de 1966, e do§ 39 do artigo 
85 da Lei n~' 5.172, de 25 de ou
tubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional). 

I .2.2 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

1.2.3- Comunicação 
-Do Sr. Juison Barreto, que se 

ausentará do Pais. 

SUMÁRIO 
1.2.4- Leitura de Projeto-
- Projeto de Ld do Senado n~' 

162/83-Complementar, de autoria 
do Sr. Senador -Nelson Cúneirõ, 
que introduz alterações ná- Le-i 
Complementar nl' II, de 25 de maio 
de 1971, que instituiu o PRORU
RAL 

1.2.5 - Discursos "'o Expediente 

SENADOR LOURlVAL BAP
TISTA - Exposição feita pelo Go
vernador João Alves Filho, de Ser
gipe. ao-s estagiáriOs da ESG-por 
ocasião da visita -~9~ele Estado. 

SENADOR MAURO BORGES 
- Medidus, recentemente adota
das pelo Governo, de ajustãmento 
à -,Ltuul crise econõmicu-ôo Pãís. 

SENADOR HUMBERTO LU
C'El'r'A. como Líder - Gravidade_ 
du utuul crise econômica do País. 

SENADOR ALOYSfO CHA
VES, como Líder- Considerações 
ao discurso do orador Cjue o ante
cedeu na tribuna. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO, ~-como Líder - Apelo em 
prol dos voluntários da Campanha 
de Controle e Erradicação da Ma
lária. 

SENADOR ALMfR PINTO
Posse do Vice-Almirante Ernani 
Aboim na -Presidência dã Acade
mia Brasileira de Medicina. 

1.2.6- Requerimentos 

- N<.> 707/83, de urgência, para 
a Mensagem n<.> 125/83, que autori
za-o Governo do Estado de Santã 
Catarina a elevar temporariamente 
o montante de sua dívida consoli
dada pela contratação de operação 
de crédito no valor que menciona. 

- N9 708/83, de urgência, para 
a Mensagem n9 127/83, -que autori
za o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro_a elevar o montante de sua 
,divida consolidada no valor que 
menciona. 

SEÇÃO 11 

SÁBADO, 25 DE JUNHO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art._44_,_ inciso I, da Constituição, e eu, Nilo 
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1983 

Aprm·a o texto do Acordo Constitutivo do Banco 
Afrkano de Dcsemoh'imento, celebrado em Cartum, 
a 4 de agosto de 1963, emendado pela Resolução 
05/79, adotada pelo Conselho de Governadores, em 
Abdijan, a 17 de maio de 1979. 

Art. 1<.> ~ aprovado o texto do Acordo Constitutivo 
do Banco Afrk:ano de Desenvolvimento, celebrado em 
Cartum, a 4 de agosto de 1963, emendado pela Reso
lução n" 05/79, adOtada pelo Conselho de Governado
res, em Abdijan, a 17 de maio de 1979. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 24 de junho de t983. -_Nilo Coelho, 
Presidente. 

ACORDO CONSTITUTIVO DO 
BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO 

Os Governos em cujo nome este Acordo é firmado, 
Determinados a fortalecerem a solidariedade afriCana 

através da cooperação econômica entre os Estados afri
canos, 

Considerando a necessidade de acelerar o desenvolvi
mento dos vastos recursos humanos e naturais da África, 
a fim de estimular o desenvolvimento e o progresso so
cial nessa região, 

Percebendo a importância da coordenação de planos 
nacionais de desenvolvimento econômico e social, em 
prol do crescimento harmonioso das economias africa
nas, como um todo, e da expansão do comércio externo 
africano e, particularmente, do comércio intra-africano, 

Reconhecendo que a criação de uma instituição finan
ceira comum a todos os países africanos atenderia a esses 
objetivos, 

Convictos de que a associação de países africanos e 
não-africanos facilitàrá -o fluxo adicional de capital inter
nacional através de tal instituição para o desenvolvimen
to econômico e o progresso social da região e para o-be
nefício mútuo de tod9;; que p_articipam deste Acordo, 
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1.3-0RDEM DO DIA 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n'i' 57(83, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Araranguá 
(SC) a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 29.847.909,39. 
Aprovada. A promulgação. 

--Redação Final do Projeto de 
Resolução n'i' 66/83, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pirapora 
(MG) a contratar operação-de cré
dito no valor d~ Cr$ 
218:094.000,00. Aprovada. À pro
mulgação. 

- Reda-ção Final do Projeto de 
Resolução n'i' 67/83, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Ataléia 
(MG) a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 70.691.880,00. 
Aprovada. À promulgação. 

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 
95/82 (n• 6.058/82, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que altera a es
trutura da categoria funcional de 
Técnico de Censura do Grupo
Polícia Federal, constante do ane
xo IV do Decreto-lei n'i' 1.820, de 11 
de dezembro de 198D. Aprovado. À 
Sanção: 
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Aprofado. À Comissão de Re
dação. 

1.4- MATÉRIAS APRECIA
DAS APôS A ORDEM DO DIA 

- Mensagem n~' 125/83, em re
gime de urgência, nos termos do 
Requerimento n~' 707/83, lido _no 
Expediente. AProvada nos-termOs 
do Projeto de Resolução n~' 82, de 
1983, após pareceres orais proferi
dos pelos Srs. Lomanto Júnior e 
Enéas Faria. À Comissão de Re
dação, 

- Mensagem n'i' 127/83, em re
gime de urgência, nos termos do 
Requerimento n9 708(83, lid_o no 
Expediente. Aprovada nos termos 
do Projeto de Resolução n~' 83, de 
1983, após pareceres orais proferi
dos pelos Srs. José LinS e Enéas Fa
ria. Â Comissão de Redação. 

- Redações fimiis dos PrOjf:tOS 
de Resolução n~'s 82 e 83, de 1983, 
apreciados éni regime de urgência. 
Aprovadas. A promulgação. 

1.5 -.DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR BENEDITO FER
REIRA - Ação da indústria 
químico-farmacêUtica no País. 

SENADOR /TA MAR FRANCO 

SENADOR JOSE FRAGELLE 
- Campanha deflagrada pelo Go
verno em defesa do Pantanal 
Mato-grossense. 

SENADOR MARCO MACIEL 
- fmportância para o desenvolvi
mento do País da exploração dos 
recursos do mar e, notadamente, 
da Antártida. _ 
~SENADOR NELSON CARNEI

RO - Reajustamento das pres
tações dos mUtuários dÕ BNH. 

SENADOR GASTÃO 
MVLLER- Reflexos provenien
tes da demissão de servidores da 
CEMA T, Mato Grosso. 

SENADOR HENRIQUE SAN
T!LLO - Gravidade da situação 
financeira do Estado de Goiás. 

2- DISCURSOS P!WFERI
DOS EM SESSÃ:O ANTERIOR 

Do Sr. Almir Pinto, pronuncia
do na sessão de 23-6-83~ 

Do Sr. Gabriel Hermes, pronun
ciado na sessão de 23-6-83. 

Do Sr. Humberto Lucena, pro
nunciados na sessão de 23-6-83. 

Do Sr. Virgílio Távora, pronun~ 
dado na sessão de 23~6~83. 

3-PORTARIA DO SR. !•
SECRETÁRIO 

N• 416, de 1983. 

-Projeto de Resolução n9 
213/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bela Vista (MS) a ele~ 
varem Cr$ 16.315.900,00 o mon
tante de sua dívída consolidada. - Esclarecimentos relativos a 
Aprovado. À Comissão de Re- _ possível homologação da concor-
dação. rência pública de Angra-3. 

4-PORTARIA DO SR. 
DIRETOR-GERAL 

N'í' 20, de \983. 
-Projeto de Resolução ___ n9 

229/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Angélica (MS) a ele-. 
varem Cr$. 2.394.000,00 o montan
te de sua dívida c·onsolidada, Apro
vado. À Comissão de Redação. 

1.6- COMUNICA-ÇÃO DA 
PRESIDENC!A 5-ATAS DE COMISSÕES 

-Projeto de Resolução n9 
40(82, que autoriza a Prçfejtura 
Municipal de Anaurilândia (MS) a 
elevar em Cr$ 4.890.000,00 o mon
tante de sua dívida consolidada. 

-Recebimento de telegrama do 
Sr. Ministro d&s Minas e Energia 
pr_estando _ ~clarecimentos sobre 
remessa de informações solic_itadas 
àquele Ministério, atinentes ao 
programa nuclear. 

6-MESA D!RETORA 

7- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

1.7- DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA (continuaçã9) 

8- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

Concordaram em criar o Banco Africano de De:sen,. 
volvimento (doravante designado Banco), que será regi
do pelas seguintes disposições: 

CAPITULO I 
Finalidade, Funções, Membros 

e Estrutura 

Artigo 19 

Finalidade 

A finalidade do B1;1.nco se:rá contribuir para o desen
volvimento econômico e o progresso social dos- seus 
membros regionais, individual e coletivamente. 

Artigo 21' 
Funções 

I. A fim de alcançar a sua finalidade, o Banco terá as 
seguintes funções: 

a. utilizar os recursos, à sua disposição, p<ira O finan
ciamento de projetas e programas de investlinefitõ-relati
vos ao desenvolviroenJQ __ econômico e social de seus 

membros regionais, concedendo priori_?ade especial pa-
ra: 

L projetas ou programas que, por sua nat_ureza ou 
abrengência, sejam do interesse de diversos 
membros; e 

ii. projetas ou programas que tiverem a finali
dade de aumentar o grau de complementariedade 
entre as economias dos membros e proporcionar 

expansão ordenada de seu comércio exterior; 
b. efet_uar ou participar da seleção, estudo e preparo 

de projetas, empreendimentos e atividades que contri
buam para esse desenvolvimento; 

c. mobolizar e aumentar, dentro e fora da África, os 
recursos necessários para o financiamento de tais prci
grãmas e projetas de investimento; 

d. em geral, promover, na África, o iilVestiffien-to de 
capitais público e privado para projetas e programas 
destinados a contribuir para o desenvo_lvimento econô
miCo e para o progresso social dos seus membros regio
nais;-

e. fornecer a assistência técnica requerida pela África 
para estudo, preparo, financiamento e ex:ecução de pro
jetas e Programas de desenvolvimento; e 

f. empreender outras atividades de fornecer outros 
serviços que possam contribuir para essa finalidade. 

Junho de 1983 

2. No cu'mprimentõ das suas funções, o Banco pro
curará cooperar com as instituições de desenvolvimento 
nacionais, regionais e sub-reregionais da África. Com o 
mesmo intuito, deverâ cooperar com outras instituições 
internacionais que visem a finalidades semelhantes e com 
outras instituições vinculadas ao desenvolvimento da Á
frica. 

3. Em todas as suas decisões, o Banco será orientado 
pelos dispositivos dos artigos I e 2 deste Convênio. 

Artigo 3 
Associa~es e Área Ge_ográfica 

I. Qualquer país africano, que ·detenha a condição 
de Estado independente, poderá tornar-se membro re
gional do Banco. Adquirirá essa posição de acordQ com_ 

os termos do parágrafo 1 ou parágrafo 2 do artigo 64 
deste Convênio. 

2. A área geográfica em que poderão se estender a_ 
admissão de países regionais e as atividades de desenvol
vimento do Banco (designada neste Acordo pelos termos 
África ou Africano) incluirão continente africano ou as 
ilhas africanas. 

3. Os países não-regionais que são, ou que venham a 
ser, membros do Fundo AfriCano de Desenvolvimento 
ou que fizeram, ou que estejam fazendo, contribuições 
para o Fundo Africano de Desenvolvimento, sob termos 
e condições semelhantes aos termos e condições do Con
vênio Constitutivo daquele Fundo, também poderão ser 
admitidos no Banco nas épocas e sob as regras gerais que 
forem determinadas pela Junta de Governadores. Essas 
regras gerais somente poderão ser emendadas atravês de 
decisão da Junta de Governadores, representando uma 
maiotia de dois terços do número total de Governado
res, incluindo dois terços dos Governadores dos 
membros não-regionais, representando, ao todo, não 
menos do que três quartos do poder total de votos dos 
países membros. 

Artigo 41' 
Estrutura 

O Banco terá uma Junta _de Governadores, uma Oire
toria, um Presidente, pelo menos um Vice-Presidente, 
técnicos e pessoal necessários para o cumprimento dos 
deveres que forem determinados pelo Banco. 

CAPITULO 11 
Capital 

Artigo 5~> 

Capital Autorizado 

1. a. o capital autorizado do Banco será represen
tado por 250.000.000 de unidades de conta e dividido em 
25.000 ações ao valor par de 10.000 unidades de conta 
cada ação, que estarão à disposição dos membros para 
subscrição. 

b. o valor da unidade de conta será 0,88867088 gra
mas de ouro fino. 

2. O capital autorizado será dividido em ações reali
zadas e ações exigíveis, Para o fim definido no parágrato 
4.a do artigo 7~> deste Convénio, o equivalente a 
125.000.000 de unidades de conta serã composto de 
ações realizadas e equivalente a 125.000.000 de unidades 
de cOnta será cQmposto de ações exigíVeis. 
- 3. O capital autorizado poderá ser aumentado quan

do e conio ã Junta de Governadores julgar recomendá
vel, sujeito às disposições do parágrafo 4 deste artigo. 
Com e:xceção do caso em que o capital for aumentado 
somente para permitir a subscrição inicial de um 
membro, a decisão da Junta será adotada por uma maio
ria de doiS terços do número total de Governadores que, 
ao todo, representem não menos de três quartos do total 
de votos dos membros. 

4. O_ capital autorizado e quaisquer aumentos do 
mesmo se_rão alocados aos membros regio~ais e não-
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regionais -em proporções tais que cada grupo respectivo 
tenha um número de ações· disponíveis para subscrição 
que, se todas forem subscritas, resultará em dois terços 
do número total de votos em poder dos membros regio
nais e um terço em poder do.s membros não-regionais. 

Artigo 6<:> 
Subscri<;ão de A~;;õcs 

I. Inicialmente, cada membro _subscreverá ações do 
capital do Banco. _A subscrição inicial de cada membro 
será composta de igual número de ações realizadas e 
exigíveís. O número inicial de ações a serem subscritas 
por um Estado que adquira a qualidade rle membro, de 
acordo com o parágrafo 1 do artigo 64 deste Convênio, 
será deterrriin"iido no Anexo A deste ConVEriiO, o o qUal 
formará parte integran-te do mesmo. O número iD.ícial de 
ações a serem subscritas por outros membros serã deter
minado pela Junta de Governadores. 

2. No caso de um aumento de capital para outros 
fins, que não seja subscriç-do inicial de um membro, este 
será feito de acordo com os termos e condiçõeS uriifor
mes a serem estabelecidos pela Junta de Governadores e 
cada membro terá direitO de subscrever uma porção do 
aumento que seja proporcional a suas ações já sUbscritãs 
em relação ao capital total do Banco. 

Nenhum membro, entretanto, será obrigado a subs
crever qualquer parcela do referido aumento. 

3. Um membro poderá soliCitar que o Banco aumen
te a sua subscrição de acordo com os termos e condições 
a serem determinados pela Junta de Governadores. 

4. As ações inicialmente subscritas pelos Estados que 
adquirirem a qualidade de membro, de acordo com o pa
rágrafo 1 do artigO 64 deste ConvêniO, serão emitidas ao 
valor par. 

Outras ações também serão emitidas ao valor par, a 
não ser que a Junta de Governadores, em circunstânciaS 
especiais, resolva, por uma maioria do total de votos dos 
membros emiti-las em outros termos. 

5. O exígfve1 relativõ às ações será limitado à parcela 
não paga do seu preço de emissão. 

6. AS ações não poderão ser caucionadas ou vincula
das de qualquer forma, sendo transferíVeiS Somente ao 
Banco. 

Artigo 79 

Pagamento da Subscrit;;:ão 

I. a. O pagamento da quantia inicialmente subscrita 
do capital realizado do Banco por um membro que ad
quirir a qualidade de membro, d_e_acordo com o parágra
fo l do artigo 64 deste ConVênio Será efetuido em seis 
parcelas a primeira das quais representará cinco por cen· 
to, a segunda trinta e cinco por cento e as quatro réstan~ 
tes quinze por cento cada uma da referida quantia. 

b. A primeira parcela será paga pelo Governo inte
ressado, em seu próprio -nome, antes ou na da-ta de dePó
sito do instrumento de ratificação ou aceite deste convê
nio conforme os termos do parágrafo I do ·artigo 04. 

A segunda parcela vender~se-á no último dia do perío
do de seis meses após a entrada em vigor deste Convênio 
ou no dia do citado depósito, dependendo de qual seja o 
último. A terceíra parcela vender-se-â nO último dia de 
um período de dezoito meses da: entrada em vigor deste 
Convênio. As três-parcelas re-stantes vender-se-ão suces
sivamente no último dia de um período de um ano_ ime
diatamente subseqUente ao dia dO vencimento da pai-cela 
anterior. 

2. Os pagamentos das quantias inicíalmente subscri
tas pelos membros do Banco correspondente ao capital 
realizado serão efetuados em ouro ou em moeda con
versível. A Junta de Govei'i:lãdores determinará o modo 
de pagamento pelos membros das outras quantias subs
critas do capital realizado. 

3. A Junta de Governadores determinará as datas de 
pagamento das quantias do capital realizado subscritas 
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pelos membros da Banco e às quais os dispositivos do 
parâgi'afo 1 deste artigo não se apliquem. 

4. a. O pagamento das quantias subscritas do capi
tal exigível do Banco somente estarão sujeito à ç_hamada 
quando as obrigações- assumidas pelo Banco assim o exi· 
girem, como conseqUência dos termos do parágrafo l.b e 
d. do artigo 14, relativos a empréstimos tomados pelo 
Banco para inclusão nos seus recursos de capital ordi
nário ou como garantias -imputáveis a esses recursos. 

b. No caso de tal chamada, o pagamento poderá ser 
efetuado, conforme opção do membro interessado, em 
ouro, moeda conversível ou na moeda exigida pelo cum
priffiehtb da obrig3ção do Banco para a qual a chamada 
oc-orreu. 

c. As chamadas de subscrição não pagas serão per
centualmente uniformes a todas as ações exigíveis. 

5. O Banco determinará o lugar para qualquer paga
mento efetuado nos termos deste artigo com a condiçàu 
de que, até a realízação da primeira reunl3o da Jun!a de 
GoverfmdOres_estipulã.da no artigo" 66 dfisfe-Convênio, o 
pagamento da primeira parcela citada no parágrafO I 
deste artigo tenha sido efetuado ao fideicomissário men
cionado_no artig0--~6. 

Artigo 89 

Fundos Especiais 

I. O Banco poderá estabdecer, ou ter __ confiados à 
sua gestão, fundos especiais que sejam destinados a ser
vir aos seus propósitos e que estejam conforme às suas 
funções. Poderá receber, reter, usar, c_omprometer ou 
dispor de outra forma dos recursos que pertençam aos 
Fundos Especiais. 

2. De acordo com os dispositivos do artigo 11 deste 
Convênio -os recursos desses Fundos Especiais ·serão 
mantidos sepan1.dos e distintos dos recursos de capital 
Ordinário do Banco. 

3. O Banco adotarâ as regras e regulamentos espe-
ciais que forem necessários para a administração e uSo 
cfe cada Fundo Especial obedecidas sempre-as seguintes 
coõdições: _ __ 

a. As regras e regulamentos_ especiais estarão sujeitos 
-aos termOs do parágfafo 4 do artigo 79-e artigos 99 a-11 e 
aos disPositivos deste Convênio que se-fefirain expressa
m~~e aos recursos de capital ordinário-ou às- operações 
ordinárias do Banco; 

b. Tais regras e regulamentos especiais deverão ser 
coerentes com os dispositivos deste Convênio, e (rue se 
refiram expressamente aos recursos especiais- ou às ope-
rações especiais do BS:nco; e 

c. Quando t~iS regras e regulamentos não forein- apli
cáveis, os Fundos Especiais serão regidos pelos dispositi
vos deste Convénio. 

Artigo 9~' 

Recursos de Capital Ordinário 

Para os fins deste Convênio, a expressão 44recursos de 
capital ordináriO" do Banco incluirá: 

a. O capital autorizado do Banco, subscrito' de acor
dO com os- diSpOsitivos dõ artigo 69 deste ConvêniO; 

b. Os fundos obtidosatra...._.és_ de empréstimos toma
dos pelo Banco, em conseqüência dos poderes que lhe 
são conferidoS no parágrafo a. do artigo 23 deste Convê
nio e aos quais as exigibilidades citadas n6 parâgraJõ" 4 
do artigo 79 deste Convênio se apliquem; 

c:. Os fundos recebidos ni foima de repagamento -de 
empréstirrioS concedidos com recursos citados nos pará
grafos a. e b. deste artigo; e 

d. A renda proveniente dos empréstimos efetuados 
atra_vés da utilização dos fundos acima citados; a renda 
proveniente de garantias às quais as exigibilidades cita
das no parágrafo 4 do artigo 79 deste _Convênio se apli· 
cam, bem como 
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e. Quaisquer outros fundos ou rendas recebidos pelo 
Banco que não faç-am parte dos recursos especiais. 

Artigo 10 

Recursos Especiais 

I. Para os fins deste Convênio, a expressão ' 4 recursos 
especiais" se refere aos recursos dos Fundos Especiais e 
incluirá: 

a. Os recursos que forem fornecidos inicialmente 
pata qualquer Fundo Especial; 

b. Os Fundos tomados por empréstimos para os ob
jetivos de qualquer Fundo Especial, incluindo o Fundo 
Especial citado no parágrafo 6 do artigo 24 deste Convê
nio; 

c. Qs_ fundos recebidos como pagamento de emprés
timos ou garantias financiadas através dos recursos de 
qualquer Fundo Especial e que, sob os termos das regras 
e regulamentos que regem os Fundos Especiais, forem 
recebidos por aquele Fundo Especial; 

d. A renda proveniente de operações do Banco em 
que quaisqUer recursos ou fundo~ citados forem usadOs 
ou comprometidos se, sob os tenTios das regras e regula
mentos que regem o Fundo Especial em questão, tal ren~ 
da reverter ao mesmo Fundo Especial; e 

e. QUaisquer õüt(õs recur-sos à disposição de qual
quer Fundo EspeciaL 

2..- Para os fins deste Convênío, a exPressão "recursOs 
esPec-iais pertencentes a um Fundo Especial" incluirá os 
recursos, fundos e rendas citados no parágrafo anterior e 
que, de acordo como o caso, forem fornecidos a, empres
tados ou recebidos. pertencentes a, ou à disposição do 
Fundo Especial em questão, de acordo com as regras e 
regulamentos que governam aquele Fundo Especial. 

Artigo 11 

Separação de Recursos 

I. Os recursos de_ capital, ordinário do Banco serão, 
sempre e em todos os casos, retidos, usados, comprome
tidos: inveStidOs ou dispOstOs de outra form~, inteira
mente separa-dos dos recursos especiais. Cada Fundo Es
pecfal, os seUs recursos _e as suas contas serão mantidos 
totalmente separados de outros Fundos EspeCiais, dos 
seus recursos e de suas contas. 

2. -Em nenhuma hipótese os recursos de capital ordi
-náriO do Banco serão sujeitos a, ou utilizados para liqui
dação, perdas ou obrigações piovenientes das operações 
ou outras ativídades de qualquer Fundo Especial. Em 
nenhuma hipótese os recursos especiais pertencentes a 
qualquer Fundo Especial estarão sujeítos a; ou serão utí~ 
lizados para liquidação, perdas ou obrigações provenien
tes dis operaçõ-es ou outras atividades do Banco, finan-

--~ ciadis através dOS recUrsOs ·ae ·caPital Ofdínãrío ou cõm 
recursos especiais pertencentes a qualquer outro Fundo 
Especial. 

3. Nas _Operações e outras ativídades de qualquer 
Fundo Especial, a obrigação do Banco será limitada aos 
recursos especiais pertencentes àquele Fundo Especial e 
que estejãm à disposiÇ~õ· dei Banco. 

CAPITULO III 

Operações 

Artigo 12 

Uso de Recursos 

Os recursos e faCilidades do Banco serão utilizados ex
clusivamente para cum-primento da tinalidade e __ das 
funções determinadas nos artigos 19 e29 deste Convênio. 
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Artigo 13 

OperaçÕes Ordinárias e Operações Especiais 

I. As operações do BanGo consistirão e_m operações 
ordinárias e operações especiais. 

2. As operações ordinárias-serão aquelas financiadas 
através dos recursos de capítal ordinário do Banco. 

3.- As operações especiais serão aquelas financíildas 
atravês dos recursos especiais. 

4. Os-demonstrativos finan"ceiros do Banco apresen
tarão, separadamente, as operações ordinárias e as ·ope
rações especiais. O Banco adotará as regras e regulamen
tos que forem julgados necessários, a fim de garantir a 
separação efetiva -dos dois tipos de- operações. 

5. As despesas diretamente provenientes das ope
raçOes ordináriaS s_e_rào debitadas aos recursos de capital 
ordinário_ do Banco; as despesas diretamente provenien
tes das oPerações especiais serão debitadas aos recursos 
especiais respectivos. Outras despesas serão debitadas 
conforme o Banco determinar. 

Artigo 14 

Mutuários e Métodos de Opera~ões 

I. Nas suas operações, o Banco poderá prover ou fa
cilitar a obtenção de financiamento para qualquer 
membro regional, subdvisão política ou qualquer agên
cia do mesmo, ou para qualquer instituição ou empreen
dimento no território de qualquer membro regional, bem 
como para as instituições ou agências internacio"nais ou 
ragionais vinculadas ao desenvolvimento da África. Su
jeito aos dispositivos deste Capítulo, o Banco poderá efe
tuar as suas operações_ de qualquer das seguintes formas: 

a. conceder ou participar de empréstimos diretos, 
utilizando; 

i. os fundos que correspondam ao capital realizado 
subscrito não comprometido e, com exceção--do disposto 
no artigo 20 deste Convênio, as Suas reservas -e saldos 
não distribuídos; ou 

ii. os fundos que correspondam aos recursos espe
ciais; ou 

b. conceder ou participar de empréstimos diretos, 
utilizando fundos tomados sob a forma de empréstímos 
ou obtidos, de outra forma pelo Banco, para inclusão 
nos seus recursos de capital ordináriõ Ou nos seus rectii'
sos especiais; ou 

c. investir os fundos a que se refere o subparágrafo a. 
ou b. deste parágrafo no capital social de um empreendi
mento ou instituiçãQ; ou 

d. garatir integral ou parcialmente, empréstimos 
concedidos por outras_ instituições. 

2. Os dispositívos deste Convênio, que se aplicam 
aos empréstimos diretos que o Banco poderá conceder, 
nos termos dos subparágrafos a. ou b. do parágrafo an
terior, aplicar-se-ão também à s_ua participação em qual
quer empréstimo direto, efetuado de acordo com os ter
mos de qualquer dos subparágrafos citados. Da mesma 
forma, os dispositivos deste convênío,-que se aplicam às 
garantías de empréstimos co_ryce~idos pelo Banco nos 
termos do s_ubparágrafo d.- do parágrafo anterior, 
aplicar-se-ão quando a garantia _do Banco se_ eslender _ 
apenas a uma parte do empréstimo. 

Artigo 15 

Limitações nas Opera~ões 

! . A quantia total devida, relativa às operações ordi
nárias do Banco, nunca poderá exceder a quantia total 
do seu capital subscrito nãO Comprom-etido, reservas e 
saldo positivo incluído nos seu recursos de capital ordi
nário, com exceção feita ao caso da reserva especial de
terminada no artigo 20 deste Convênio. 

2. A quantia total devida, relativa às operações espe
ciais do Banco e relacionada com qualquer Fundo Espe-

cial, nunca poderá exceder a quantia total de recursos es
peciais, não comprometidos, pertencentes àquele Fundo 
Especial. 

3. ~o caso de empréstimos concedidos atravês de 
utilização de fundo, tomados pelo Banco sob forma de 
empréstimo, e aos quais seja aplicada a exigibilidade ci
tada no parágrafo 1. a. do artigo 79 deste Convênio, a 

-- quantia to.tal do principal devido e pagável ao Banco 
__ nyma moeda específica nunca poderá exceder a quantia 
- total do principal devido de fundos tomados pelo Banco, 

sob forma de empréstimos e que sejam pagáveis na mes
ma. moeda. 

4. a. No caso de investimentos efetuados nos termos 
do parágrafo I. c. do artigo 14 deste Convênio, através 
da utilização do_s recursos de capital ordinário do Banco, 
a quantia total devida nunca excederá 10% da quantia 
agregada do capital realizado do Banco junto com as re
servas e o saldo positivo incluído nos seus recursos de ca
pital ordináriõ, com exceção feita à reserva especial, a 
que se refere o artigo 20 deste Convênio. 

b. No ato de ef~tivacão, a quantia de qualquer inves
timento especffico, a que se refere o subparâgrafo, ante
rior não excederá a uma -porcentagem do capital soCial 
da instituição ou do empreendimento em questão que te-
rá sido determinado pela Junta de Governadores para 
qualquer investimento efetuado nos termos do parágrafo 
l. c. do urtigo 14 deste Convênio. Em hipótese alguma, o 
Banco, através do investimento, procurará obter contro
le acionário da instituição ou do empreendimento em 
questão. 

Artigo 16 

Pro,.-i-sào de Mocd~s -para Empréstimos. Diretos 

-Ao conceder emp-réstimos diretos, o Banco fornecerá 
ao tomador moedas que não sejam a do membro em cujo 
território o projeto em questão- será executado (a últinla 
moedu é doravante denominada "moeda local") e que 
são necessárias à liquidação das despesas cambiaiS do 
projeto; com a condiçã-o de que, ao conceder emprésti~ 
mos diretOs, o Banco possa fornecer financiameiito ·para 
satisfuz.er as despesas locais do projeto; 

a. quando puder proceder desta forma, através do 
fornecimento de moeda local sem a necessid:ide de ven
der quaisquer dos seus ati vos em ouro ou em meadas 
conversíveis; ou 

b. quando, na opinião do Banco, as despesas locais 
do projeto Provavelmente levarão a prejuízos indevidos 
ou a um ônus no balanço de pagamentos do país onde o 
projeto será executado, e quando a quantia do financia
mento u ser fornecido pelo Banco não exceder uma par
cela razoável do total de despesas locais provenientes do 
projeto. 

Artigo 17 

Princípios Operacionais 

1. As operações do Banco serão conduzidas de acor
do com os princípios seguintes: 

a. i. exceto em CirCunstâricTãs eSpeciais, aS operções 
dO Banco incluirão o financiamento de projetes específi
cos ou grUpos de projetas, especialmente aqueles que fa
zem parte de programas nacionais ou regionais de desen
volvimento e que são urgentemente necessários aO desen
Volvimerifó econômico e social dos seus membros regio
nais. Entretanto, podem incluir também a concessão de 
empréstimos globais ou garantias de empréstirrlos conce
didos u bancos nacionais de desenvolvimento africanos 
ou a outras inslituições adequadas, para que essas insti
tuições possam financiar projetas de tipos específicos 
que, dentro do campo de atividades desses bancos e insti
tuições, sejam compatíveis com a finalidade do Banco; 

ii. -na sdeção de projetes apropriados, o Banco será 
sempre orientado pelos dispositivos do parágrafo I .a. do 
artigo 29 deste Convênio e pela contribuição potencial 
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que o projeto em questão poderá trazer à finalidade do 
Banco, e não tanto pelo tipo do projeto em si. Entretan~ 
to, atenção especial será dada à seleção de projetas mul
_tinacionais apropriados; 

b. o Banco não fornecerá financiamento para um 
projeto dentrO do território de um membro ao qual este 
se oponha; 

c. o Banco não forriecerá" financiamento a um proje-
to, quando, na opinião do Banco, o tomador poderia ob
ter fina-nciamento ou facilidades de outra origem, em ter
mos e condições considerados pelo Banco como razoável 
para o mutuário; 

d. o produto de qualquer empréstimo, investimento 
ou outro financiamento efetuado através das operações 
ordináriaS do Banco será utilizado somente para a com
pra de bens e Serviços produzidos em um país membro. 
Caso a Diretoria, pelo voto dos Diretores que represen
tam um mínimo de dois terços do total dos votos, permi
ta as compraS dos bens e serviços prOduzidos por um 
país não-membro poderão ser efetuadas num pafs não
membro. São caSos especiais, como quando um país 
não-membro tenha contribuído com quantias significat:r: 
vas _de_ financiamento- para o Banco; entretanto, no caso 
de um au[llento çie _çapital, a Junta de Governadores po
derá determinar que a aquisição de bens e serviços atra
véS da utilliãção-do produtO do aumento poderá serres
trito aos palses que participaram ·ao citado aumento; 

e. ao conceder ou garantir um empréstimo, o Banco 
prestará a devida atenção à situação do tomador e do ga
rantídor, se houver, e a sua capacidade de satifazer as 
obrigações do empréstimo; 

f. ao conceder ou garantir um empréstimo, o Banco 
deverã estar certo de que a taxa de juros e outros encar
gos sejam razoáveis e que, juntamente com o prazo de 
pagamento do princiPal, sejam apropriados ao projeto 
em ciuestãO; -

g. no caso de um empréstimo direto concedido pelo 
Banco, ao tomador será permitido sacar os seus fundos 
apenas para satisfazer despesas diretamente decorrentes 
do projeto, à medida que forem ocorrendo; 

h. atendidos devidamente os fatores de economia e 
eficiência, o Banco deverá tomar as medidas que garan
tam que o produto do empréstimo ou garantia concedi

-dos seja utilizado somente para os fins declarados no ato 
do empréstimo; 

i. o Banco procurará manter uma rezoável diversifi
cação nos seus irivestimentos em capital acionário; 

j_ o Banco se orientará por princípios bancários sóli
dos nas suas operaçõeS e, especialmente, com relação aos 
seus investimentos em capital acionário. Não assumirá a 
responsabilidade pela administração de qualquer insti
tuição ou empreendimento em que tenha efetuado inves-
timentos; e 

k. ao conceder a sua garantia a_um empréstimo con
cedido por outros investimentos, o Banco receberá uma 
compensação adequada pelo risco assumido. 

2. -O Banco adotarâ as regras e regulamentos que fo
rem julgados necessários para a avaliaçãO dos -projetõs 
que lhe forem submetidos. 

Artigo 18 

Prazos e Condições de Empréstimos 
Direitos e Garantias 

I. No caso de empréstimos diretos concedidos pelo 
Banco, o contrato: 

a. De acordo com os princípios -operacionais incluí
dos no pÚágrafo I do artigo 17 deste Coiwênio e· sujeitO 
aos outros dispositivos deste capítulo, determinará todos 
os prazos e condições para o empréstimo em questà_o, in
cluindo os prazos e condições relativos à amortização, 
aos juros e às outras taxas, bem como aos vencimentos e 
às datas de pagamentos; e, especialmente, 

b. Sujeito ao parágrafo 3.c. deste artigo, determinará 
que os pagamentos de amortização, juros, comissões e 
outras taxas devidos ao Banco sejam efetuados na moe-
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da do empréstimo, a não ser que as regras e regulamen
tos determinem de outra forma, no caso de um emprésti
mo direto efetuado de acordo com Os termos de ope-
rações especiais. --

2. No caso de empréstimos garantidos pelo Banco, o 
contrato de garantia: 

a. De acordo com os princlpios operacioilaís incluí
dos no parágrafo 1, do artigo 17 deste Convênio e sujeito 
aos outros dispositivos deste capítulo, determinará todos 
os prazos e condições da garantia concedida, incluindo 
aqueles relativos a taxas, comissões e outros ónus do 
Banco; e, em particular, 

de satisfaZer as obrigações do Banco, de acordo com os 
termos do artigo 21. A reserva 6special será mantida em 
uma forma líqUiCfa, permitida pai e.~-te ConVênio e -oon. 
forme decisão da Diretôria. 

Artigo 21 

Métodos Utilizados para o Cumprimento das 
Obrigações do Banco (Operações Ordinárias) 

i. De aCordo com os termos do parágrafo 4 do arti
go 7Y deste Convênio, o Banco poderá exigir o pagamen

__ to de quantia apropriada do capital exigível subscríto e 
não integralizado, quando for necessãrio para efetuar 
pagamentos contratuais de juros, outros encargos ou 
amortização dos empréstimos tomados pelo Banco ou 
para sªtisfazer as suas obrigações relativas aos pagamen~ 

b. Determinará que, suj6ítõ ao parágrafo 3.c. deste 
artigo, todos os pagamentos ao Banco referente ao con
trato de garantia serão efetuados na moeda do empréSti
mo, a não ser que, no caso de empréstimo garantido 
como parte das operações_ especiais, as regras e regula
mentos disponham diferentemenfe; e 

Cr Determinará que o B:inco possa encerái.r- a sUa 
obrigação com relação aos juros se, devido ao inadim
plemento do tomador ejou do garantidos r, se houver, o 
Banco apresenta uma oferta de aquisição dos títulos ou 
outras obrigações garantidas com o 'olalor -piu" acrescido 
dos juros acumulados até a data estipulada na oferta de 
aquisição. 

-tos semelhantes de empréstimos por ele garantidos com 
Os seus recursos de capital ordinário. 

3. No caso de empréstimos diretos concedidos ou 
empréstimos garantidos pelo Banco, o Banco: 

a. Ao determinar os prazos e condições da operação 
considerará os prazos e as condições S_Ob os quaíS os fun
dos correspondentes foram obtidos pelo Banco; 

b. Poderá, no caso em que o mutuário não for um 
membro ou quando o Banco julgar necessário, exigir que 
o membro em cujo territóriO-õ--projeto se-realiZará ou 
uma agência ou instituição oficial daquele lnembro qu_e 
seja aceitável ao Banco, garanta a liquidação do princi
pal, dos juros e das taxas provenientes- do empréstimo; 

c. Deverá determinar expressamente a moeda em 
que todos os pagamentos ao Banco efetuados sob os ter
mos do contrato deverão ser feitos. Entretanto, à opção 
do tomador, esses pagamentos poderão ser efetuados 
também em ouro ou numa moCda conversível ou em 
qualquer outra moeda, após mútuo acordo entre o Ban
co e o tomador; e 

d. Levando em consideração o interesse do membro 
diretamente envolvido no projeto e os interesses dos de~ 
mais memhros, poderá colocar outros prazos e con~ 
dições que julgar convenientes. 

Artigo 19 

Comissões e Taxas 

I. Como parte das suas operações ordinárias, o Bã.n
co cobrará uma comissào sobre os empréstimos àiretOs 
concedidos e sobre as garantias dadas. Essa comissão, 
pagável periodicamente, será coiripiltadã sob-re" o saldo 
devedor de cada emprêstimo ou garantia e será cobrada 
a uma taxa não inferior a um por cento por ano. O Ban
co, após os primeiros dez anos de suas operações, pode 
resolver modificar a taxa iníriiinã poi uma màiorhi- de 
dois-terços dos seus membros representando não menos 
do que três-quartos do total de votos dos membros. 

2. Ao garantir um emp-rêstlni-0 cOino parte das suas 
operações ordinárias, o Banco cobrará uma comissão de 
garantia, a uma taxa a ·ser determinada pela Diretofia,
pagável periodicamente sobre o valor do saldo devedor. 

3. Outros encargos a serem cobrados pelo Banco no 
âmbito das suas operações ordinárias e as comissões, ta
xas e outros encargos no âmbito das suas operações es
peciais serão determinados pela Diretoria. 

Artigo 20 

Reserva Especial 

O valor das comissões recebidas pelo Banco de acordo 
;om os termos do artigo 19 deste Convênio será destiria-- -
do à formação de reserva especial que será mantida a fim 

_ 2. , No caso de inãd_implemento relativo a um emprés
timo concedido através da utilização de fundos tomados. 
sob a forma de empréstimo ou garantidos pelo Banco 
como parte de suas operações ordinárias, o Banco, se jul
gar que a inad(mpléncia será de longa duração, poderá 
exigir o pagamento de uma quantia adicional de _capitãl 
exigível que, na sua totalidade, não excederá, em qual
quer ano, a um por cento do total das subscrições dos 
membros, para os seguintes propósitos: 

a. Resgatar antes do vencimento ou liquidar de ou
tra forma a sua obrigação relativa ao todo ou parte do 
principal devido de qualquer empréstimo garantido pelo 
Banco e com relação ao qual o devedor esteja ínadim
plentc; e 

b. ReadqUirir ou, de outra forma, liquidar a sua 
obrigação integral ou parcial relativa aos seus próprios 
empréstimos devidos. 

Artigo 22 

Métodos Utilizados para o Cumprimento 
das Obrigações Relativas a Empréstimos 

para Fundos Especiais 

Pagamentos relativos a qualquer obrigação provenien
te de empréstimos de fundos para inclusão nos recursos 
especiais pertêncentes a um Fundo Especial serão debífa-:. 
dos: 

i. Em primeiro lugar, contra qualquer reser_va 
estabt:lecida para esse fim para ou' no Fundo Espe
cial em questão; e 

ii. Posteriormente, contra quaisquer outros ati
-v-o-s-disponiveis nos recursos especiais pertencentes 
ao Fundo Especial. 

CAPITULO IV 

Captação de Empréstimos e 
outros Poderes Adicionais 

_Arti_gO 23 

Poderes Gerais 

Além dos poderes definidos em oUtras partes deste 
Convênio o Banco também terâ o poder de: 

a. Tomar empréstimos em países-membros ou em 
outros mercad_os e_ fornecer as garantias ou outras 
cauções que forem determinadas relativas a esses em
préstimos, cOm as seguintes condições: 

i. Antes de efetuar a venda de suas obrigações 
no mercado de um membro; o Banco deverã obter a 
aprOvãÇão dá-mesmo; 

ii. Quando as obrigações do Banco forem em 
moeda de um dos membros, o Banco deverá obter a 
aprovação do mesmo; e 

iii. Quando os fundos a serem toriiaàos sob for
ma de emprf=stimo forem incluídos nos seus recursos 
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de capital ordinário, o Banco, quando apropriado, 
deve!á obter a-aprovação dos mCmbros a que sere
ferem os subparágrafos i. e ii. déste parágrafo, p-ara 
que o resultado dessas operações possa ser trocado 
por qualquer outra moeda sem restrição algum:!: 

b. Comprar ou vender títulos que o Banco lenha 
emitido ou garantido ou em que o mesmo tenha investi
do com a condição de que seja sempre obtida a apro
vação de qualquer membro em cujo território os tftulo:; 
serão comprados ou- vendidos: 

c. -Garantir ou subscrever título!> em que tenha inves
tido, a fim de fadlitar a stia venda: 
- d. InveStir cm obrigações, a sua discrição, fundos 
qu~ não sejam necessários às suas operações e investir 
fundos retidos pelo Banco. para fins de pensões e simila
res em títulos de_ livre comercialização: 

e. Empreender atividades relacionadas com- as suas 
operações, t_uis com_o, entre outras, u promoção de con
sórcios para financiamentos que sejam compatíveis com 
o propósito do Banco e estejam dentro de suas funções. 

f. i. Fornecer toda a assistência a assessoria técnica 
que sejam compatíveis com o -seu propósito e estejam 
dentro das funções do Banco; e 

ii. Quando as despesas efetuackls por tais ser
viços não forem reembolsadas, o Banco poderá 
debitá-las a sua renda líquida e, durante os primei
ros cinco anos de operação, utilizar até um por cen
to do seu capital realizado para tais despesas, sem
pre com a condição de que o total de despesus do 
Banco para com tais serviços, em cada ano do perio· 
do, não exceda a uma quinta parte dessa porcenta
gem; _e 

g. Exercer os outros poderes que forem julgado~ ne
cessários e desejáveis para resguardar sua finalidade c 

-suas funções, e que-feirem CoerenteS com os dispositivm 
deste-C o n vt:nio. 

Artigo 24 

Poderes Especiais de Captação 
de Empréstimos 

!. -o--Bilnco poderá solicitar <~ qualquer membrO- r'"e
gionUJ Qiú~ lhe empreste quantias em sua moeda, a fim de 
fínanciiir despeSas -relativas a bens e serviços produzidos 
no território daquele membro para um projeto a ser rea
lizado no território -de um outro membro. 

2. A não ser que o membro regíonal invoque moti
vos de ordem econômico-financdra que na su::1 opinião 
poderão ser provocados ou agravados pela concessüo de 
t<.1l empréstimo <JO Banco, o mesmo deverâ atender <l soli
Cüal,!ào do Banco. O prazo do emnréstimo scd determi

-nado de ~:omum acordo com o Banco e será relacionado 
com a duração do projeto que será financiado pelo pro
duto do empréstimo. 

3. A não ser que o membro regional apresente seu 
<H.:ordo em outros termos, a quantia agregada devida re
lativa aos empréstimos concedidos ao Banco nos termos 
âeste af1ig0 não excederá,_em época alguma, o equiva
lente ao valor de suas sub~crições ao capi~~l d_o Bttnco. 

4, Os empr6stimqs concedidos ao Banc~l de acordo 
com os te~mos ~est_e_artigo serão acrescido"s de juros pa
gáveis pelo Baf!cº ao m_embro _emprestador a uma l<lXa 
que corresponderá à taxa média de juros paga pelo Ban
co sobre os seus emprêstimos para Fundos Especíais, du
rante o período de um ano anterior à conclus1io do con
trato de empréstimo. Em nenhuma hipótese, essll taxa 
poderá exceder à taxa máxima a ser determinada perio
dicamente pela Junt<l de Governadores. 

5. O Banco liquidará o empréstimo acrescido dos ju
ros devidos na moeda do membro emprestador ou numa 
moeda aceitável pelo mesmo. 

6. To dos os recursos obtidos pelo Banco em con
SCUêriC!a dos dispositivos deste artigo constituirão um 
Fundo Especial. 
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Artigo 25 
A viso a ser Colocado em Títulos 

Todo título emitido ou garantido pelo Banco terá im
pressa a declaração clara de que não se constitui em o bri
gação de qualquer governo, a não ser que seja de fato 
uma obrigação de um governo específico. Nesse caso, a 
declaração terá esse teor. ----- -- --- -

Artigo 26 
Valorização de Moedas e Determinação de ConversibiU

dade 

Quando, sob os termos deste Convênio, houver neces
sidade de: 

i. Valorizar qualquer moeda em relação a uma 
outra moeda, de acordo com o padrão-ouro ou da 
unidade de conta defmída no parágrafo l.b. do arti
go 59 deste Convênio; ou 

ii. Determinar Se uma--moeda é conversível, tal 
valorização ou determinação, de acordo com o ca
so, será efetuada pelo Banco de uma maneira razoá
vel e após consultas ao Fundo Monetário Interna
cional. 

Artigo 27 
Uso de Moedas 

1. Os membros não poderão impor ou manter quais
quer restrições à posse ou à utilização pelo Banco ou por 
qualquer mutuário do Banco para pagamentos em qual
quer lugar, em se tratando de: 

a. Ouro ou moedas conversíveis, recebidas pelo Ban
co, dos membros em pagamento das Subscrições ao capi
tal do Banco; 

b. Moedas dos membros adquiridas com o ourO ou 
com as moedas conversíveis a que se refere o -si.J.bparágra
fo anterior; 

c. Moedas obtidas pelo Banco através de emprésti
mos nos termos, do parágrafo a. do artigo 23 deste Con
vênio para inclusão nos seus recursos de capital ordi
nário; 

d. Ouro ou moedas recebidas pelo Banco em paga
mento do principal, dos juros, dividendos ou de outras 
taxas relativas aos ernpréstinios- ou aos investimentos 
efetuados através do uso dos fundos a que se referem os 
subparágrafos a a c, ou em pagamento de comissões ou 
taxas cobradas sobre as garantias emitidas pelo Banco; e 

e. Moedas outras que não a sua própria-, recebidas 
por um membro do Banco como parte da distribuição da 
renda líquida do Banco nos termos do artigo 42 deste 
Convênio. 

2. Os membros não poderão impor ou manter quais
quer restrições à posse ou à utilização pelo Banco ou por 
qualquer mutuário do Banco, para pagamentos em qual
quer lugar, da moeda de um membro recebida pelo Ban
co e que não seja incluída nos dispositivos do parágrafo 
anterior, a não ser que: 

a. Aquele membro declare o seu desejo de restringir 
a uttlização de tal moeda aos pagamentos dos bens e ser~ 
viços produzidos dentro_ do seu território; ou 

b. Tal mqeda faça parte dos recursos especiafs--do 
Banco e a sua utilização esteja sujeita a regras e regula
mentos especíaí.S. 

3. Os membros não poderão irilPor ou riuiriter quãisw 
quer restrições à posse ou à utitização_ pelo Banco de 
moedas recebidas pelo Banco como pagamento de em
piéstiril.Os diretos concedidos através da utilização dos 
seus recursos de capital ordinário, para fins de amortiw 
zação_ ou pagamento antecipado ou reaquisição integral 
ou parcial das suas obrigações. 

4. O Banco não utilizará- ci ouro nem as moedas que 
retém, para a aquisição de outras moedas dos seus 
membros, a não ser que: 

a. Seja para satisfazer aS suas-obrigações existenteS;· 
ou 

b. Sejà-em consetlência de uma decisão da Diretofia 
adotada por uma maioria de dois-terços do número total 
de votos dos membros. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Artigo 28 
Manutenção do Valor dos Haveres em Moeda em Poder 

do Banco 

1. QuB:n~o o valor par da moeda de um membro fc:>r 
reduzido em termos de unidade de conta definida no pa
rágrafo l.b. do artigo -51' deste Convênio ou quando, na 
opinião do Banco, o valor cambial da moeda depreciar
se _significativamente, de_ntro de prazo -~~oável, aquele 
membro pagará ao Banco uma quantia em sua moeda 
que for julgada adequada para manter o valor do total 
dessa moeda retida pelo Banco na conta de subscrição 
do membro. 

2: Quando o valor par da moeda de um membro for 
aumentado em termos da cltaâã unidade de conta, ou 
quando, na opinião do Banco, o valor cambial da moeda ___ _ 
aumentar significativamente dentro de um prazo razoá
vel, o Banco pagará àquele membro uma quantia da cita-
da moeda que for julgada adequada para ajustar o valor 
do total dessa moeda retida pelo Banco na conta de subs
crição do membro. 

3. O Banco poderá renunciar ao disposto neste arti
go quando ocorrer uma mudança un!forme e proporcio
nal no valor par das moedas de todos os seus membros. 

CAPITULO V 
Organização e Administração 

Artigo 29 

Junta de Governadores: Poderes 

I. Todos os poderes do Banco emanarão da Junta de 
Governadores. Em termos mais específicos, a Junta em"i
tirâ as diretrizes gerais quanto à política creditícia do 
Banco. 

2. Ã Junta de Governadores poderá delegar à Dire
toriá todos os seus poderes, executando os poderes de: 

a. Recf_u~ir o capital autorizado do Banco; 
b. Est;;~.belecer ou aceitar a administração de Fundos 

Especiais; 
e. Autorizar a conclusão de ne_gociações gerais·s~bre -

cooperação com as autoridades de países africanoS- que 
ainda não alcançaram ·a sua independência ou -de acor
dos gerais de cooperação com governos africanos que 
ainda adquiriram a qualidade de membros do Banco, 
bem como de outros acordos com outros governos e com 
outras instituições internacionais; 

d. Determinar, com base na recomendação da Dire
toria, a remuneração e as condições de serviços do Presi
dente do Banco; 

e. Determinar a remuneração dos Diretores e- dos 
seus suplentes; 

f. Selecionar auditores independentes a fim de verifi
car o Balanço Geral e o Demoristrativo de Lucros e Per
das do Banco e selecionar outros peritos que sejam ne
cessários a fim de examinar e relatar a situação da admiw 
nistração geral do Banco; 

g. A pós analisar o parecer dos auditores, aprovar o 
Balanço Geral e o Demonstrativo de Lucros: e Perdas do 
B_anco; e 

h. Exercer os outros poderes que são expressamente 
atribuídos à Junta nos termos deste Convênio. 

3. A Junta de _Governadores terá plenos poderes 
para exercer a sua autoridade sobre qualquer assunto de
legado_à Diretoria em conseq-tlência_do parágrafo 2 deste 
artigo. 

Artigo 30 

Junta de Governadores: Composição 

I. Cada membro será repres-entado na Junta de Go
vernadores e designará um governador e um governador 
sUPlente. Serão_ pessoas da mais alta com-Petência e larga 
experiência em assuntoS econômico~_fii:tã-ilCeiros ~ serão 
cidadãos dos países membros. Os gÕvernadores e seus 
suplentes terão mandatos de cinco anos, mas poderão ser 
substituídos em qualquer época ou redesignados pelo 
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membro.- Nenhum suplente terá direito a voto a não si::r 
na. ausência do governador. Na sua reunião anual, a Jun
ta elegerá um dos governadores para Presidente, que 
ocupará o posto até a próxima eleição para Presidente na 
reunião anual seguinte. 

2. Os governadores e seus suplentes como' tãis não 
serão remunerados pelo Banco, mas poderão ser ressar
cidos de despesas plausíveis decorrentes de sua partici
pação nas reuniões. 

Artigo 31 

Junta de Gol'emadores: Procedimentos 

I. A Junta de Governadores se reunirá pelo menos 
uma yez por ano e outras vezes a seu critério ou quando 
conv-ocada pela Diretoria. As reuniões da Junta de Gow 
vernadores poderão ser convocadas pela Diretoria quan
do solicitadas por cinco membros do Banco ou por um 
número de membros que representem um quarto do nú
mero total de votos. Todas as reuniões da Junta de Go
vernadores rea1Izar-se-ào nos países membros regionais. 

2. O~ quorum para qualquer reunião da Junta dos Go
vernadores será da maioria do número total de gove_rna
dores ou seus suplentes, que representem não menos do 
que dois terços do número total de votos dos memb.ros. 
Esse quorum incluirá uma maioria dos governadores ou 
dos seus suplentes dos membros regionais e pelo menos 
dois governadores e seus suplentes dos mem bras não
regionais. Se a Junta de Governadores não poder satisfa
zer às exigências do subquorum relativas à presença dos 
governadores ou dos suplentes dos membros não
regionais atê dois dias após a data fixada para a reunião, 
essa exigências para o subquorum poderá ser dispensada. 

3, A Junta de Governadores poderá estabelecer pro
cedimento pelo qual a Diretoria, quando julgar reco
mendável, possa obter o voto _dos governadores relativo 
a uma questão específica sem convocar reunião da Junta. 

4. Oentro dos limites da sua autorida.de, li Junta de 
Governadores e a Diretoria poderão criar órgãos subsiw 
diários e a dotar as regras e regulamentos que forem jul
gados necessários ou apropriados para a condução dos 
negócios do Banco. 

Artígo 32 

Diretoria: Poderes 

Sem prejuízo dos poderes da Junta de Governadores 
definidos no artigo n"' 29 deste Convênio, a Diretoria se
rã responsável pela condução das operações gerais do 
Banco, e para esse fim, além dos poderes que lhe são ex
pressamente reservãdos neste Convênio, exercerá tam
bém todos os poderes que lhe forem delegados pela Jun
ta de Governadores e, i:m particular: 

a. Sob recomendação do Presidente do Banco, desig
nar um ou mais Vice-Presidentes e estabelecer as con
díÇOes da função; 

b. Preparar os trabalhos da Junta de Governadores; 
c. De acordo com as diretrizes gerais da Junta de 

Governadores, tomar as decisões relativas às operações 
específicas de empréstimos diret9s, garantiaS, inveSti,:, 
mentes em _capital social e os empréstimos de fundos a 

-serem_ tQmados-Pelo Banco; 
d. Dete~:minar as taxas de juros sobre empréstimos 

direlos e as comissões a serem cobradas sobre garantias; 
e. Submeter à aprovação da Junta de Governadores 

as cõntas de cada exercício financeiro e-um relatório 
anual, em cada reunião anual; e 

f. Oetenninar a estrutura geral dos serviços do Ban
co. 

Artigo 33 

Diretoria: Composição 

1. A Diretoria será composta de dezoito membros 
que não poderão ser governadores nem suplentes. Doze 
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membros serão eleitos pelos governadores dos membros 
regionaiS-e seis membros serão eleitos pelos governado
res dos membros não-regionais. Eles serão eleitos pela 
Junta de Governadores de acordo com o anexo B deste 
Convênio. Na eleição da Diretoria, a Junta de Governa
dores levarâ em consideração o alto grau de_ competência 
exigido para o posto com relação a assuntos económico
linancciros. A Junta de Governadores somente poderá 
determinar uma niudança ·no número de membros da _ 
Diretoria através de uma maioria de três quartos do nú
mero total de votos dos países membros, respeitando os 
dispositivoS relativos exclusivamente ao número e à 
eleição de diretores pelos países membros regionais, por 
uma maioria de dois terços dos governadores dos 
membros-regionais, e respeitando os dispositiv-os relati
vos exclusivamente ao número e à eleição de diret~res 
pelos países membros não-regionais, por uma maioria de 
dois terços dQs_ governadores dos membros não
regionais. 

2. Cãda diretor designará um suplente que o substi
tuirá em suas ausências. -os diretores e os s~us suplentes 
serão cidadãos dos Estados membros, mas nenhum su
plente poderá ter a mesma nacionalidade do seu diretor. 
Um suplente poderá participar das reuniões da Direto
ria, mas poderá exercer o direito a Votõ sOineiite na au
sência do seu diretor. 

3. Os diretores serão eleitõs para urit mandato de três 
anos e poderão ser reeleitos. Permanecerão nos seus pos
tos sté a eleição dos seus sucessores. Se o posto de um 
dos diretores se tornar vago·mais de 180 dias_ antes do 
fim do seu mandato, um sucessor será eleito de confor
midade com o anexo B deste Convênio pela Junta de Go
vernadores na sua próxima reunião, para completar o 
mandato. Enquanto _o posto permanecer vago, o suplen
te do diretor anterior exercerá todos os poderes domes
mo excetuando o da designação de um suplente. 

Artigo 34 

Diretoria: Procedimentos 

L A Diretoria funcion-ã-rá em sessãO i:õntínua -na 
sede do Banco e se reunirá com a frequência que for exi
gida para a condução dos negócíOs d_o Banco. 

2, O quorum para qualquer reunião da Diretoria será 
constutuído da maioria do número to_tal de diretores que 
representem não menos que dois terços do número total 
de votos dos membros. Esse quorum ini::luirá pelo menos 
diretor dos membros não-regionais. se a Diretoria não 
puder satisfazer as exigênciaS do subquorum rel:itivas à 
presença de pelo menos um dire:"tor dos membros não
regionais, a exigência relativa ao subquorum poderá ser 
dispensada na próxima reunião-. 

3. A Junta de Governadores adotará regulamentos 
de acordo com os quais um membro, se não houver da 
sua naciOnalidade, poderã ser representado numa reu
nião da Diretoria quando uma solicitaçãó, ou assunto de 
importância espl!cíal para aquele membro estiver em dis~ 
cussão. 

Artigo 35 

Votaçio 

1. Cada membro terâ 625 votos e, além desses, mais 
um voto para cada ação de capital do banco possuída 
por aquele membro. Entretanto, com relação a qualquer 
aumento do capital autorizado, a junta de Governadofes 
poderá determinar que o capital autorizado por tal au
mento não gozará de direito :i Voto e que tafaumento de 
capital não estará sujeito aos direitos de preempção de-
terminados no parágrafo 2 do artigo 6' deste Convênio. 

2. Nas votações da Junta de Governadores, cada go
vernado_r poderá utilizar os votos do membro que repre
senta. Se não for expressamente determinado de outra 
forma neste Convênio, todas as questões sob exame da 
JUnta de Governadores serão decididas por uma maioria 
do número de votos representados na reunião. 

3. _ Nas votações da Diretoria, cada diretor poderá 
utilizar o número de votos que lhe foram dados na sua 
eleição e esses votos serão, utilizados como uma unidade. 
Exetuando outros dispositivos deste Convênio, tõdas as 
questões sob exame da Diretoria serão decididas por 
uma ma"ktria do núril-ero de votos representados na reu
nião. 

Artigo 36 
Presidente: Desfgnaçilo 

A Junta de Governadores, com recomendação_ da Di
reteria, elegerá o Presidente do Banco, por uma maioria 
do número total de votos dos membros, incluindo uma 
maioria do número total de votos dos membros regio
nais. Ele será urna pessoa da mais alta competência nos 
assuntos relativos às atividades, à gerência e à adminis
tração do Banco:-será cidadão de um Estado membro re
gional. Enquanto ocupar o posto, nem o Presidente e 
nem qualquer um dos Vice-Presidentes poderão ser go
vernado_res, diretores ou suplentes. O mandato do Presi
dente será de cinco anos, podendo ser renovado. O Presi
dente poderá ser suspenso do posto se assim decidir a Di
_retofiã por uma maioria de dois terços do número total 
de votos dos membros, incluindo uma maioria de dois 
terços do número total de votos dos membros regionais. 
A Diretoria designará um Presidente Interino e imedia
tamente informará a Junta de Governadores da sua decb 
são e das razões da mesma. Se a suspensão ocorrer não 
rllais do que 90 dias antes da próxima Reunião Anual da 
Junta de Governadores, a mesma tomará uma decisão fi
nal quanto ao assunto nessa reunião; alternativamente, o 
Presidente da Junta de Governadores convocará uma 
reunião extraordinária. A Junta de Governadores pode
rá remover o Presidente do seu posto através de uma re
solução adotada por uma maioria do número total de 
votos dos membros, incluindo uma maioria do número 
total de votos dos membros regionais, 

Artigo 37 
Posto do Presidente 

I. O Presidente do Banco também será Presidente da 
Diretoría mas- não terá direito a Voto a não ser em caso 
de empate. Ele poderá participar das reuniões da Junta 
de Governadores mas não terá direito a voto. 

2, --~D-- Presidente chefiará o Pessoal do Banco e, sob a 
orientação da Di reteria, conduziiá os negócios diários 
do Banco. Ele será responsável pela organização dos téc
nicos e do pessoal do Banco, que ele designará e demitirá 
de acordo com os .r~gulamentos adotados pelo Banco. 
De acoi"do com as iegraS de administraç-ão e fmanças, o 
PreSidente determinará as condições de emprego do pes
soal do Banco. 

-3. O -Presidente será o representante legal do Banco. 
4. No caso de ausência do Presidente ou vacância do 

cargo, 0- Banco adotará regulamentos que determinarão 
qUem o representará legalmente e quem desempenhará 
as outras atribuições do Presidente. 
-- 5. _ Ao efetuar a designação dos técnico-s-e do pessoal, 
o critério principB.l do Presidente será o de assegurar os 
padrões mais altos de eficiêricia; cOmpetência técnica e 
integridade e ele os recrutará dentro da maior distri
buição geográfica possível dando plena atenção ao cará
ter regional do Banco. bem como à participação dos es
tados não-regionais. 

Artigo 38 
Proihiçio de Atividades Politicas; o 

Caráter Int~maclonaJ do Banco 

I. O Banco não aceitar~ emprêstimos ou assistência 
que, de qualquer forma, poderiam prejudicar, limitar, 

-desv;.ar ou ãlterar as suas funções e finalidade. 
2. __ O Banco, o seu Presidente, os seus Vice

Presideriles, técnicos e pessoal não interferirão nos as
suntos políticos de qualquer membro, nem serão influen-
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ciados nas suas -decisões -pelo caráter político do membro 
em questão. Somente aspectos econônricos serão rele
vantes para as suas decisões. Tais-aspectos serão devida
mente considerados, imparcialmente, a fiin de permitir 
que o Banco alcance a sua finalidade e cumpra as suas 
funções. 

3. No desempenho de suas funções, o Presidente, os 
Vice·Presidentes, os técnicos e o pessoal do Banco deve
rão a sua lealdade ao Banco e a nenhuma outra au-torida
de. Cada membro do Banco respeitará o caráter interna
cional dessa responsabilidade e evitará qualquer tentati
va de exercer influência específica: no desempenho de 
suas funções. - · 

Artigo 39 
A Sede do Banco 

1. A sede do Banco será localizada em território de 
um Estado membro regional. A escolha da localização 
da sede do Banco será feita pela Junta de Governadores 
na sua primeira reunião, levando em consideração a dis
ponibilidade de condições gerais adequadas ao funciona
mento do Banco. 

2. Não obstante os dispositivos do artigo 35 deste 
Convênio; a escolha da localização da sede do Banco se
rã. feita pela Junta de Governadores, de acordo com as 
condições aceitas na adoção deste Convênio. 

3. O Banco poderá estabelecer escritórios ou agên
cias em outras localidades. 

Artigo 40 
Canais de Comwlicaçio; Depositários 

l. Cada membro designará uma autoridade própria 
com a qual o Banco poderá comunicar-se com relação a 
qualquer assunto proveniente deste Convênio. 

2. Cada membro designará o seu Banco Central ou. 
em comum acordo com o Banco, uma outra instituição, 
como depositário no qual o Banco poderá manter as 
suas reservas de moeda daquele membro assim como os 
outros ativos do Banco. 

3. O Banco poderá manter os seus ativos, incluindo 
ouro e moedas conversíveis, com os depositários que fo
rem determinados pela Diretoria. 

Artigo 41 
Publicação do Acordo, Idiomas Oficiais, 

Dispositivos Relativos à Informação 
e aos Relat6rios 

I. O Banco se empenhará em fornecer o texto deste 
Convênio e todos Os seus documentos irriportantes nos 
idiomas principàis utilizadOs na África. OS idíolnas ofi
cias do Banco serão, se possível, idiomas africanos, o in-
glês e o- francês-_-- -· · 

2. Os membros fornccerã.o ao Banco toda infor
mação que lhes for solicitada a fim de facilitar o cumpri
mento das funções do mesmo. 

3.. O Banco publicará um relatório anual contendo o 
seu balanço, já verificado por auditoria e transmitirá. o 
mesmo aos seus membros. Trimestralmente também 
transmitirá aos membros um resumo da sua posição fi
nanceira e utn demonstrativo de lucros e perdas que 
apresente os resultados das suas operações. O Relatório 
Anual e os Demonstrativos Trimestrais serão- elaborados 
de acordo com os dispositivos do parágrafo 4 do artigo 
13 deste Convênio. 

4. O Banco poderá tambêm publicar outros rela
tórios que forem julgados necessários ao cumprimento 
das suas funções e fmalidade. Esses relatórios também 
serão transmitidOs aos membros do Banco·. 

Artigo 42 
Destinação da Renda Liquida 

I. Anuã.lmente, ajunta de Governadores determina
rã que parcela da renda liquida do Banco, incluindo a 
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renda líquida dos seus Fundos Especiãi.S, deYeiá Serdes
tinada - após as deduçõ_es para -reservas- ao ... supeiã:
vit" e que parcela, se existente, deverá ser distribulda.-- -

2. A distribuição a que se refere o parágrafo antáiO"r 
será efetuada na proporção do número de açôes possuí
das por cada membro. 

3. Os pagamentos serão efetuados na forma e na 
moeda que forem determinadas pela Junta de Governa
dores~ 

Capítulo VI 
Retirada e Suspensão de Países e Membros, 

Suspensão Temporária e Encerramento 
das Operações do Banco 

Artigo 43 

Retirada 

l. Qualquer membro poderá se retirar do Banco em 
qualquer época através de uma notificação _escrita ao 
Banco na sua sede .. 

2. A retirada de um pals membro entrará em vigor 
na data especificada na_ sua notH:lcação, mas essa data 
nunca deverá ser menos de seis meseS ãpós o receb1meif-
to da notificação pelo Banco. 

Artigo -44 

Suspensão 

I. Se a Diretoria julgar que um membro não está 
cumprindo qualquer das suas obrigações para com o 
Banco, aquele país membro será suspenso pela Diretoria 
por decisão de uma maioria dos diretores que exerçam 
uma maioria de podl!r de voto; no caso de membro re
gional, incluirá umã. _maioria dos votos dos membros re
gionãis e, no caso de-um ritembro não-regional, a maio
ria incluirá uma maiórTã. dos votos dos membros não
regionais, A decisão de suspender um país membro esta
rá sujeita à revis3'o da Junta de Governadores nu_ma reu
nião subseqUente a ser c-onvocada- para esse fim p-ela Di
reteria ou na próxima Reunião Anual da Ju-nta -de Go
vernadores - conforme o- que ocOrrer primeiro - e a 
Junta de Governadores poder-á discordar da suspensão 
pelas mesmas maiorias estabelecidas acima: 

2, Um país membro suspenso dessa maneira cessará 
de ser membro do Banco um ano após a susPensão a não 
ser que a Junta de Governadores decida em contrário, 
pela mesma maioria, a fim de-restaurar ao membro a sua 
idoneidade junto ao Banco. 

3. Durante a vigência dli Suspensão, U:m meinbro não 
poderá exercer quaisquer direitos que lhe são reservados 
neste Convênio, ·excetu"afldo o direito de demitir_-se, mas 
permanecerá sujeito a todas as suas obr~gaç9_e_s_~ 

Artigo 45 

Liquidação de Contas 

l. Após a data em que o Estado cessar de sú um 
membro (doravante neste artigo deSígnada,. "O.:üa de 
Término") o membro continuará i-esJ)Oiuiâvel pai' tõâils 
as suas obrigações diretas e contingentes para com O 
Banco enquanto qualquer parcela dos empréStimos oU 
das garantias contratadas antes da data_de_té-@1il0j)CJ.: 
manecer devida; entretanto, a sua resJ)Oi1Sil6IIídade pÕr 
obrigações relativas a emprêsfi"mOs e garantias- cõiltrata
das pelo Banco após a data de término e ·cessará de parti
cipar nas receitas e despes·a-s do Bil-nco~ -- - - - -

2. De acordo com os dispositivos dos parágrafos 3 e 
4 deste artigo, na época em que um Estado cessar de ser 
membro, o Banco tomará as providências necessárias 
para a reaquisição das suas aç_ões como parte do ajuste 
de contas com aquele Estado. Para esse fim, o preço de 
reaquisição das ações sefâ O valor demonstrado_nos li
vros do Banco à data do término. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(SeÇão II) 

J_ -0 pagamento das ações readquiridas pelo Banco 
sob os termos deste ar!igÕ se-rã regido pelas condlÇõ~ 
que se seguem: 

a. QUãlquer valor devido ao Estado por su:is a'çõeS se
rá retido enquanto aquele Estado, o seu banco central ou 
qualquer de suas agências permanecer responsável pe
rante O Banco, corõo tomador ou fiador, por tal quantia 
que, ajuízo do Banco, poderá ser utilizada na liqUidação 
das obrigações nos seus respectivOs vencimentos. Ne
nhuma quantia será retida devido a urna obrigação do 
Estado resultante de sua subscrição de_ações de acordo 
com o parágrafo 4 do artigo 79 deste Convênio. De qual
quer forma, nenhuma quantia devida a um membro por 
suas ações lhe s_erá paga atê seis meses após a data de tér
mino. 

b. Os pagamentos pelas iições- poderão ser liberados 
periodicamente, dependendo de sua cessão pelo governo 
do Estado concernente e na medida em que o valor deviR 
do com o preço de reaquisição de acordo com o parágra
fo 2 _deste artigo, exceder a quantia agregada de obriR 
gações relativas aos empréstimos e às garantias a que_se 
refere o sub_parágrafo a. d.~te parágrafo até o re_cebimen-_ 
to pelo ex-membro do preço integral de reaquisição. 

ç, Os pagamentos serão feitos na moeda do Esta_çlo re
cebedor ou, se essa moeda não estiver disponível, em 
ouro ou numa moeda_ conversível. 

d. Se o Banco sofrer perdas relativas a quais_quer ga
rantias ou empréstimos devidos na data de término e o 
valor de tais _perdas exceder o valqr _pa res~cv_a. con~ra 

perdas na mesma data, o Estado em questão pagará sob 
solicitação a quantia pela qual o preço de reaquisição 
das ações teria sido redu_zido, se as perdas tivessem sido 
levadas em conta quando o preço de reaquisição foi de
terminado, Além disso, de_acordo_com_o parágrafo 4 do 
artigo 7" deste_Convênio, o ex-membro permanecerá r_es~ 
ponsávcl pelo pagamento das subscrições não-pagas, na 
medida em que teria sido exigido, se o bloqueio do capi
tal tivesse ocorrido e o vencimento tivesse sido efetuado 
quando o preço de reaquisição das ações foi eStabeleci
do. 

4. Se o Banco encerrar as suas operações em conse., 
qüência do artigo 47 des_te Convênio no prazo de seis me
ses na data de término, todos ós direitos do Estado em 
_q_u~tã_o_serão determinados de acord_o cq_m_Qs dispositi
vos dos artigos 47 a 49. 

Artigo_46 

Suspensão Temporária de Operações 

I. Em caso de emergência, a Diretoria poderã sus
pender temporariamente as ope"fàçõe-s relativas a novos 
empréstíinos e "garantias, dependeiido de opoáLinidB.de 
para consideração e ação posteriores por parte da Junta 
_de Governadores. 

Artigo 47 

.En~ramento de Operações 

I, O Banco poderá encerrar as suas operações relatí
vas a novos empréstimos e garantias através de Unia de
cisão tomada pela Junta de Governadores representando 
uma maioria do número totaLde_ votos dos membros, e 
incluindo uma_ maioria do número total de votos dos 
membros regionais, 

2. Após esse término, o Banco dará fim imediato a 
todas as suas atividades, excetuando as que forem neces
sárias para a realização, conservação, preservação orde
nada de seus ativos e liqíiidação de suas _obrigações. 

Artigo 48 

Obrigação dos Países Membros 
e o Pagamento de Pedidos 

de Indenização 

I. No caso de encerramento das operações do Ban
co, a obrigação dos países membros pelas subscrições 
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não integralizadas ao_capital do Banco e relativa à depre
ciação de suas mo.edas continuará até que todas os pedi
dos de pagamento por parte dos credores, incluindo pe
didos contingentes, tenham sido satisfeitos, 

2. Todos os credores detentores çie títulos diretos se
rão pagos através da utilização do ativo do Banco e, pos
teriormente, através dos recursos resultantes da chama
da de subscrições não integralizadas. Antes de efetuar 
quaisquer pagamentos aos credores detentores de títulos 
diretos, a Diretoria tomará as medidas que julgar neces
sárias para garantír a distribuição pro rata_ entre os_ cre
dores detentores de títulos diretos e contingentes. 

Artigo 49 

Distribuição do Ativo 

1. No caso do encerramento das operações do Ban
co, nenhuma distribuição será efetua"da aOs membros 
por conta das suas subscrições ao capital do Banco até 
que: 

I. TodaS as obrigações para com os credores tenham 
sido liquidadas ou provide'nciadas; e 

II. A Junta de Governadores tenha tomado uma de
cisa:O ono-sentidO de efetuar essa distribuição. Essa deci
são será tomada pela Junta com representação de uma 
maioria do número total dos votos- ·dos membros, in
cluindo maioria do número total dos votos do_s membros 
regionaTs. 

2. Depois da tomada de decisão relativa à distri
buição, de acordo com os termos do pará-grafo anterior, 
a Diretoria, através dos votos de uma maioria de dois 
terços, POderá e-fetuar distribuições sucessivas do ativo 
-do Banco aos países membros até Completar a distri
buição de todo o ativo. Essa d1stribuição eStãrá ·sujeita à 
fi<]tildãção --prévia de todas as dívidas dos paíseS 
membros relativas ao Banco. 

3. Antes de qualquer distribuição de ativo, a Direto
ria determinará a parcela proporcional de cada membro 
de acordo com a proporção entre as suas ações e o total 
de ações do Banco em circulação. 

4. A Diretoria determinará o valor do ativo a ser dis
tribuído na data de distribuição e, então, procederá à 
distribuição da seguinte maneira: 

a. Uma quantia equivalente em valor à sua parcela 
proporcional do valor total a ser distribuído, será paga a 
cada pais membro em suas próprias obrigações ou nas 
das suas agências oficiais ou suas entidades legais dentro 
do seLt território e na medida que estiverem disponíveis 
para distribuição. 

b. Qualquer saldo devido a um país membro após a 
efetivaçào do pagamento nos termos do subparágrafo 
anterior será pago em sua moeda, na medida em que o 
Banco disponha dessa moeda e até um valor equivalente 
ao citado saldo. 

c. Qualquer saldo devido a um pafs membro após a 
efetivação do pagamento nos termos dos subparágrafos 
a. e b. deste parágrafo será pago em ouro ou em moeda 
aceitável pelo país membro, na medida em que estiverem 
disponíveis no Banco e até um valor equivalente ao cita-
do saldo. -

d. Qualquer ativo restante retido pelo Banco após a 
efetivação dos pagamentos aos países membros de acor
do com os subparágrafos a. a c. deste parágrafo será disR 
tribuído pro rata entre os países membros. 

5. Qualquer país membro que receber o ativo distri
buído pelo Banco de acordo com o parágrafo anterior te
rá os mesmos direitos relativos a esse ativo, que o Banco 
teve antes da sua distribuição, 

Capítulo VII 

Situação Jurídica, Imunidades, 
Isenções e Privilégios 

Artigo 50 

Situação Jurídica 

A fim de possibilitar o cumprimento das funções e da 
finalidade que lhe foram confiadas, o· Banco possuirá 



Junho de 1983 

plena personalidade internacional. Para esses fins, pode~ 
rá o Banco firmar acordos com os Estados membros e 
não-membros e outras organizações internacionais. Para
esses mesmos fins, a situação jurídica, as imunidades, as 
isenções e os privilégios determinados neste capítulo se
rão reservados ao Banco no território de cada pafs 
membro. 

Artigo 51 
Situação Jurídica nos Países Membros 

No territóiio de cada membr9, o Bane"' possuirá-plena 
personalidade jurÚHcã e, eSpecialmente, poderes: 

Para contratar; 
b. Para adquirir e dispor de bens imóVeis e móveis; e 
c. Para instituir procedimentos legais. 

Artigo 52 
Procedimentos Jurídicos 

1. O Banco será imune a todas as formas de processo 
legal, excetuando os casos que se originem dos seus po~ 
deres de contratar empréstimos-. Neste caso, poderá ser 
processado somente no tribunal de jurisdição competen~ 
te no territôrío de um país membro em que se situa a 
sede do Banco, ou no território de um Estado membro 
ou não membro em que agente foi designado para o fim 
de aceitar serviçO ou notificação de processo ou em que 
títulos foram emitidos ou garantidos. Entretanto, ne-. 
nhum processo poderá ser enterposto pelos países 
membros ou por pessoas agindo em nome deles, ou pos~ 
suindo pedidos de indenização dos países membros. 

2. A propriedade e o ativo do Banco, qualquer que 
seja a sua localização e independentemente do nome do 
possuidor, serão imunes a todas as formas de apreensão, 
embargo ou execução, antes da declaração de sentença 
final contra o Banco. 

Artigo_53 
Imunidade do Ativo e dos Arquivos 

1. A propriedade e o ativo do Banco, qualquer que 
seja a sua localização e independentemente do_ nome do 
possuidor, serão ise:O.tOS de busca, requisição, confis_co, 
expropriação ou qualquer ou_tra forma de tomada ou 
execução de hipoteca por açãO exeCutiva ou legislativa. 

2. Os arQUivOs do Banco e, em geral, todos os docu
mentos que lhe pertencem ou que por ele sejam retidos 
serão invioláveis, qualquer que seja a sua localização. 

Artigo 54 
Isenção de Restrições sobre o ativo 

Todas as propriedades e outros ati vos do Banco serão 
isentos de _restrições, regulamentos, controles e mora
tória de qualquer natureza, na medida em que forneces
sário de maneira a permitir o cumpririü:ilfo das funções e 
da finalidade do Banco, e sujeito aos dispositivos deste 
Convênio. 

Artigo 55 
Franquias nas Comunicações 

Cada país membro concede_rá às comunicações oficiais 
do banco as mesmas franquias -que concede às comuni
cações oficiais dos demais países membros. 

Artigo 56 
Imunidades e PriYilêgios do Pessoal 

Todos os governadores, diretores, Suplentes, funcio~ 

nários e empregados do Banco bem como os peritos e 
consultores que executam funções em nome do Banco. 

i. Serão imunes a processõ judicial relativo às 
funções de carãter oficial, por eles executadas; 
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ii:-Oride não forem cidadãos locais, ser-Ihes-ão 
conc_edidag_as mesmas imunidades de restrições re
latívas à imigração, das exigências de registro de es
trangeiros e das obrigações de serviço militar, e os 
países membros lhes concederão as mesmas facilida
des relativas aos regulamentos cambiais que conce
_çlem aos representantes, funcionários e empregados 
a nível comparável ao dos outros membros; e 

iii. Receberão o mesmo tratamento relativo às 
facilidades de viagem que os países membros conce
dem aos representantes, funcionádos _e empregados 
de nível comparável ao de outros países membros. 

Artigo 57 
Isenção Tri~utárla 

I. O Banco, suas propriedades, outros ativos, a sua 
renda e as suas operações e transações serão isentas de 
quaisquer tributos e de todas as taxas alfandegárias. O 
Banco também será isento de qualquer obrigação relati
vá~"â:O~pagamenló~ retenÇão ou arrecadaÇão de qualquer 
imposto ou taxa. 

2. Nenhum imposto serâ cobrado sobre a remune~ 
ração paga pelo Banco aos seus diretores, suplentes, fun~ 
cionãrios ou qualquer pessoal profissional do Banco. 

3. Nenhum imposto será cobrado contra qualquer 
obrigação ou título emitido pelo Banco, incluindo quais
quer dividendos ou juros sobre os mesmos, independen
temente do possuidor: 

i. Que discrimine contra tal obrigação ou título 
unicamente devido ao fato de ter sido emitido pelo 
Banco; ou 

ii. Se o único fundamento jurisdicional para tal 
-- - tributo seja o lugar ou a moeda em que seja emitido, 

em que seJa pãgável ou pago, ou a localização de 
qualquer escritório ou outras dependências manti~ 
das pelo Banco. , 

4. Nenhum imposto de qualquer espécíe será cobra
do sobre qualquer obrigação ou título garantido pelo 
Etanco _in_ch.ündo quaisquer dividendos ou juros sobre os 
mesmos, independentemente do possuidor: 

i. Que discririline contra- tal obrigação ou título 
unicamente devido ao fato de ter sido emitido pelo 
BanCo; ou 

ii. Se o único fundamento jurisdicional para tal 
tributo consistir na localização de qualquer escri
tório ou outras dependências ·mantidas pelo Banco. 

Artigo 58 
Notificação de Implementação 

Cada país membro informará prontamente ao Banco 
das ações específicas tomadas a fim de efefivar os dispo
sitívos deste Capítulo no seu território. 

Artigo 59 
Apliçação de Imunidades, Isenções 

- e Privilégios 

As imunidades, isenções e os privilégios determinados 
neste capítulo são cOncedidos iio interesse do Banco. Na 
medida e em condições a determinar, a Diretoria poderâ -
renunciar às "imunidades e às isenções determinadas nos 
artigos 52, 54, 56 e 57 deste Convênio nos casos em que, 
na sua opinião, tal ação seria do interesse do Banco. O 

-Presidente terá o direito e a obrigação de renunciar à 
imunidade de qualquer funcionário do Banco nos casos 
em que, na sua opinião, tal imunidade impedirá o curso 
da justiça~ em- qUe a renúncia da imunidade ilâo prejudi~ 
·caria os interesses do Banco. 

CAPITULO Vlll 
Emendas, Interpretação e Arbitragem 

- Artigo 60 
Emendas 

L Qualquer proposta relativa à introdução de medi~ 
ficações neste Convênio, que se origine de um país 
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membro, de um governador ou da Diretoria, será comu
nicada a? ~residente da Junta de Governadores, que 
apresentará a emenda proposta à Junta. Se a emenda 
proposta for aprovada pela Junta, o Banco, através de 
carta circular ou telegrama, indagará aos países 
membros quanto à aceitação ou não da emenda propos~ 
ta. Quando dois terços dos países membros, representan
do três quartos do número total de votos dos países 
membros, incluindo dois terços dos países membros re
gionais representando três quartos do número total de 
votos dos países membros regionais, tiverem aceito a 
emenda proposta, o Banco notificará o fato através de 
comunicação formal aos países membros. 

2. Não obstante o parágrafo I deste artigo, as maio
rias de votaçãO determinadas nos dispositivos do artigo 3 
poderão ser modificadas somente através das maiorias 
determinadas no mesmo artigo. 

3. Não obstante o parágrafo 1 deste artigo, exige-se a 
aceitação de todos os países -membros para qualquer 
emenda que modifiquê: -

i. O direito assegurado pelo parágrafo 2 do arti
go 6" deste convênio; 

ii. A limitação relativa: à obrigação de ~cardo _ 
com os dispositivos do parágrafo 5 daquele artigo; e 

íií. O direito de retirada do Banco de acordo 
com os dispositivos do artigo 43 deste Convênio. 

4, As emendas entrarão em vigor -para todos os paí
ses membroS três meses após a data da comunicação for
mal de acordo com os termos do parágrafo 1 deste arti
go; a não ser que a Jurita de GoverRadores especifique 
período diferente. 

5. Não obstante os dispositivos do parágrafo 1 deste 
artigo, no prazo máxirrio -de três anos após a entrada em 
vigOr deste Convênio e à luz da experiência do Banco, a 
regra segundo a _qual cada país membro deveria ter um 
voto;-sf:rá exã.iriinã.da peJa: Junta de Governadores ou du-
rante uma reunião dos Chefes de Estado dos países 
membros, de acordo __ com as condições aceitas na adoção 
deste Convênío. _ 

Artigo 61 

Interpretação 

1. Os textos deste Convênio nos idiomas inglês e 
francês serão_ considerados igualmente autênticos. 
-~2. Qualquer questão quanto à interpretação dos dis
positivOS Oeste ConVênio que surgir entre qualquer país 
membros e o Banco ou entre quaisquer países membros 
do Banco será submettda à Diretoria para a sua decisão._ 
Se -não houver nenhum diretor da mesma nacionalidade 
do país membro diretamente afetado pela questão em 
consideração, este terá direito à representação direta na 
reunião da Diretotia. Esse direito à representação será 
regulamentado pela Junta de Governadores. 

3. Em qualquer caso em que a Dirt!toria tome uma 
decisão conforme os termos do parágrafo 2 deste artigo,
qualquer país membro poderá exigir que a questão seja 
submetida á Junta de Governadores, cuja decisão será 
sollcitada no prazo rnáXímo de três meses, e de acordo 
com um procedimento a ser estabelecido com base no 
parágrafo 3 do artigo 31 deste Convênio. A decisão da 
Junta de Governadores será inapelável. 

A_rtigo 62 

Arbitragem 

No -caso de uma disputa entre o Banco e o governo de 
um Estado que já cessou de ser país membro do Banco 
ou entre o Banco e qualquer país membro por ocasião do 
encerramento das operações do Banco, essa disputa será 
submetida à arbitragem de um tribunal composto de três 
árbitros. Um dos árbitros será designado pelo Banco, 
um outro pelo governo do Estado em questão, e o tercei
ro árbitro, a não_ ser que se di:cida em contrário por mú-
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tua acordo entre as partes, será desfgnado por uma outra 
autoridade determinada nos regulamentos adotados pela 
Junta de Governadores. O terceiro árbitro tcrâ plenos 
poderes para resolver quaisquer questões de procedi
mento quando as partes não conseguirem chegar a um 
acordo relativo a esses procedimi:ntos. 

CAPITULO IX 

Disposições Finais 

Artigo 63 

Assinatura e Depósito 

l. Este ConvêiiTo,- depositado com o Secretário Ge
ral das Nações Unidas (aqui designado "Depositário"), 
permanecerá aberto até 31 de dezembro de 1963 às assi
naturas dos governos dos Estados cujos nomes estão in
cluídos no Anexo a_d.e_ste Convênio. 

2.- O Depositário remeterá cópias autenticadas deste 
Convênio a todos os signatâriâs. 

Artigo 64 

Ratificação, Aceite, Acesso 

e Admissão de Países 

L a. Este Convênio estará SUjeito à ratificação ou _a_o 
aceite dos_signatários: Até ]I' de julho de 1965, os instru
mentos de ratificação ou aceite serão depositados com o 
Depositário pelos governos signatários. O Depositário 
informará aos outros signatários de cada_ depósito e da 
data do mesmo. 

b. Um Estado ~ujo insfruinento de ratificação ou 
aceite for depositado antes da _data de entrada em vigor 
deste ConVênio, "tornar~se-á país membro do Banco na
quela data. Qualquer outro sigriatário, após o ·cumpri
mento dos dispositivos do parágrafo anterior tortlar-Se-á 
país membro do Banco na_dat_a_em_que o seu instrumen
to de ratificação ou aceite fõr_depositado. 

2. Os Estados regionais que não adquirirem a quali
dade de país membro do Banco de acordo com os termos 
do parágrafo l deste artigo, poderão tornar-se países 
membros --após a entrada em vigor deste Convênio
através de acesso à qualidade de pafses membro de acor
do _como os termos a serem determinados pela Junta de 
Governadores. Na data designada pela Junta de Gover-_ 
nadares ou antes da mesma, o governo desse_ Estado 
apresentará um instrumento de acesso ao_ Depositário", 
que informará ao Banco e às partes deste Convênio, do 
depósito e da da tu do mesmo. Efetuado o depósito, o Es
tado se tornará paíS membro do Banco na data determi
nada. 

3. Ao depositar o seu instrumento de ratificação ou 
aceite, um país membro poderá declarar que reserva 
para si e para as suas subdivisões políticas o direito de 
tributar os salários e proventos pagos pelo Banco aos_ ci
dadãos ou residentes daquele país membro. 

Artigo 65 

Entrada em Vigor 

Este Convênio entrará eril vigor apóS õ-"depóSito--dos 
instrumentos de ratificação ou aceite de doze governos 
signatãrios Cujãs subscriÇões inidais - estipuladas no 
anexo A deste Convênio- tõtaliz"i:m_nãQ_menos do que 
sessenta e cinco por cento do capital autorizado do Ban
co (I), mas não vigorará antes de !~> de janeiro de 1964, 
conforme os dispositiVos deste artigo:--

Artigo 66 

Início de Operação 

1. Com a entrada em vigor deste Convênio, cada 
país membro designará um gOvernador e o fideicõfu1S-
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sário, designado para esse fim e, para os efeitos do pará~ 
grafo 5 do artigo 7~ deste Convénio, convocará a prime"i-
ra reunião da Junta de Governadores. 

2. Na sua primeira reunião, a Junta de Governado
res: 

a) Elegerã os nove diretores do Banco de acordo 
com o parágrafo I do artigo 33 deste Convênio-;--e 

b) T omarã as medidas necessãrias para a determi
nação da data em que o Banco iniciará as suas ope
rações. 

3. O Banco informará aos países membros da data 
_ do início das sua operações. 
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Conclui do em Cartum no quarto dia de agosto de mil 
novecentos e sessenta e três, numa via única nos idiomas 
inglês e francês. 

(1) Entende-se que as palavra& "capital autorizado 
do Banco" se referem ao capital autorizado do Banco 
equivãlente a 211,2 milhões de unidades de conta, o que 
corresponde ao número inicial agregado de ações a se
rem sbuscritas pelos Estados que queiram adquirir a 
qualidade de país membro de acordo com o parágrafo I 
do artigo 64 deste Convênio; vide o memorando da Se
cretaria Executiva da Comissão Econômica das Nações 
Uriídas para a Âfrica quanto à interpretaÇão do artigo 65 
do Convênio que cria o Banco Africano de Desenvolvi
mento, anexado à Ata Final da Conferência: 

ANEXO A 

SUBSCRIÇOES INICIAIS AO CAPITAL AUTORIZADO DO BANCO 

2 
3 
4 
5 

7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3! 
32 
33 

País-
Membro 

Alto Volta .. •••-•••••••••••eo•_ 

Argélia ... ·········-········· 
Burundi ········-········· 
Camarões ..... ~~· ~·-· ... 
Chade .............. 
Congo (Brazzaville) .... 
Congo (Leopoldville) . . . . . . . . . . . . . 
Costa do Marfim 
Daomé .. ········-··-··-·······-·· 
Etiópia .... ··~· ........ ··-·· .. 
Gabão._ .. -·~· . ·- .... ~ ......... 
Gana ... , ... ··~ ........... 
Guiné .. • • '• '' '• '• • • • •r• • • • • • • •• • • • • • 

Libéria o'.'''< o o o o o • o •A ._._. __ o>< O< 

Líbia .. ... -·. ·---· -·. ·-· ·--~··...,"'·. ·-· 
Madagascar ·······~··-~ 

Malí ................ 
Marrocos ..... ···········-··-·· 
Mauritânia . ··········-··-··· 
Níger ... ................ 
Nigéria ·············-······· 

:Quêi'lla 
··--·-··-·······-·~···· 

República Centro Africana .............. 
República Árabe Unida (Egito) .. 
Ruanda._ ............................. -·. 
Senegal .__,.__."".·'~··········-

Serra Leoa ..................... 
Somália .. '''''·"'·"•-F••-•••-•• 

Sudão ....... ,.. ..... 
Tanganica. ............ ··~ 
Togo ··-··-·········· 
Tunísia ············· 
Uganda .............. ........... 

ANEXO B 

ELEIÇÃO DOS DIRETORES 

I. O Voto Indivisível 
Na eleição dos diretores, cada governador dará todos 

os votos do país -membro que ele representa a uma única 
pessoa. 

2. Os D~retores Regionais 
a. As doze pessoas que receberem_ o m_a_ior número 

de votos dos governadores qlle representem os países
membros regionais serão eleitos diretores, mas nenhuma 
pessoa que receber menos do que oito por cento do total 
do número de votos dos países-membros regionais será 
considerada eleita. 

b. Se doze pessoas não forem eleitas no primeiro es
crutínio, um segundo escrutínio será realizado em que a 
pessoá -que--re-cebeu o menor número de votos no escrutí-

Subscrição Total 
Ações Ações (em milhões de 

Realizadas ExigíVeiS- unidades -de contar-

65 165 1,30 
1.225 \.225 _24,50 

60 60 1,20 
200 200 4,00 

80. 8Q 1,60 
75 75 1,50 

650 650 !3,00 
300 300 6,00 

70 70 1,40 
515 515 10,30 

65 65 ],30 
640 640 12,80 
125 125 2,50 
tm 130 2,60 
'95 95 1,90 
260 260 5,20 
JlS 115 2,30_ 
755 755 -- 15,10 

55 55 1,10. 
.:so- 80 1,60. 

1.205 1.205 2,4,10 
. 300 300 6,00 

50 50 1,00 
1.500 1.500 10,00 

60 60 1,20 
275 275 5,50 
105 105 2,10 
110 !10 2,20 
505 SOS w,ro 
265 265 .~.,lO 

50 50 _ _1,00 
- 345 345 6,90 

230 230 4,60 

nio anterior será inelegível e em que os votos serão dados 
somente pelos: 

(i) Governadores que votaram no escrutínio anterior 
numa pessoa que não foi eleita; e 

(ii) Governadores cujos votos por uma pessoa que 
foi eleita, forem julgados, de acordo com o parágrafo 2 
(c) deste anexo, responsáveiS- pela elevação dos votos da
dos àquela pessoa além de dez por cento do número total 
de votos dos países-membros regionais. 

c.(i) Na determinação dos votos de um governador 
responsáveis pela elevação do número total de votos da
dos a qualquer pessoa além de dez por cento, os dez por 
cento serão julgados de forma a incluir, em primeiro -lu· 
gar, os votos dados pelo governador que deu o maior nú
mero de votos àquela pessoa e, então, em ordem decres
cente, os votos dados por cada governador que deu o 
próximo número mais alto de votos atê alcançar dez por 
cento_ 
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(ü) Qualquer governador cuja parcela de votos tiver 
que ser contada a fim de elevar o total de votos dados a 
qualquer pessoa além de oito por cento, será considera~ 
do tendo dado todos os seus votos àquela pessoa, mesmo 
se o número total de votos dados àquela pessoa dessa 
forma exceda dez por cento,_ 

d, Se, após o segundo escrutínio, doze pessoas não 
forem eleitas, escrutínios põster1o-res serão realizados de 
acordo com os princípios estabelecidos neste anexo, com 
a condição de que, após a eleiÇão de onze pessoas, a déci
ma segunda poderá ser eleita por uma simples maioria 
dos votos restantes não obstante_os díspositívOs do pará
grafo 2 (a) deste anexo. Todos os votos restantes serão 
considerados _como parte da eleição do_ décimo s~gundo 
diretor. 

3. Diretores Não-Regionais 

a. As seis pessoas que receberem o número maior 
dos votos dos governadores que representem os países
membros não regionais serão eleitos diretores, mas ne
nhuma pessoa que receber menos do que catorze por 
cento do número total de votos dos membros não-
regionais será considerada eleita. _ _ 

b. Se seis pessoas não fOi'em eleitas no primeiro es
crutínio, um segundo escrutíníõ Sefâ reali_zado em que a 
pessoa que recebeu o menor número de votos no escrutí
nio anterior Serâ in-elegível e em que os votos serão dados 
somente pelos: 

(i) Governadores que votaram no escrutínio anterior 
numa pessoa que não foi eleita; e 

(ii) Governadores cujm~=v6tos por-uina pessOa qite 
foi eleita forem julgados, de: acordo com o parágrafo 3 
(c) deste anexo, responsãveis-pela-ete~ação dos votos da
dos àque!a pessoa além de dezenove por cento do núme
ro total_de votos dos países membroS- rião regionaiS. 

e. (i) Na determinação dos votos de um governador 
responsáveis pela elevação do número total de votos da
dos a qualquer pessoa além de dezenove por cento, os 
dezenove por cento serão julgados de forma_a incluir, em 
primeiro lugar, os votos ·dados pelo governador que deu 
o maior número de votos àquela pessoa e, então, em or
dem decrescente os votos dados por cada governador 
que deu o próximo número mais alto de votos até al
cançar dezenove por cento. 

(ii) Qualquer governador cufã Parcela de votos tiver 
que ser contada_a fim de elevar o total de votos dados a 
qualquer pessoa além de catorze por cento será conside
rado como tendo dado todos os seus votos àquela pessoa 
mesmo se o número total de v_otos dados àquela pessoa 
dessa forma exceda dezenove por cento. 

d. Se após o segundo escrutínio, seis pessoas não fo
rem eleitas, es_crutfnios posteriores serão _realizados de 
acordo com os princípios esfabelecidos neste anexo, __ cqm 
a condição de que, após a eleição de cinco pessoas, a sex
ta poderá ser eleita por uma ~imples maioria dos votos 
restantes, não obstante os dispositivos-do parãgrafo 3 (a) 
deste anexo. Todos os votos restantes serão considetados 
como parte da eleição do sexto diretor. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 111, da ConstituiÇãO, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA.nYO No 46, DE 1983 __ 

Aprova o texto do Decreto-lei nll 2.013, de 25 de 
janeiro de 1983, que "dispõe sobre o imposto único 
sobre energia elétrica". 

Artigo único. l:: aprovado o texto do Decr_eto~Lei n11 
2.013, de 25"dejaneiro de 1,98_3, que. "dispõe sobre o im
posto único sobre energia el~trica". 

Senado Federal, 24 de junho de 1983. ~ Nil_o Coelh9, 
Presidente. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção Il) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 1'1, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA-TIVO N• 47, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n"' 2.014, de 21 de 
fevereiro de 1983, que hdispõe sobre a tributação das 
variações das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional- ORTN, com cláusula de correção cam
bial". 

Artigo únicO. ~ aprovado o texto do Decreto-lei n' 
2.014, de 21 de fevereiro de 1983, qu~. "dispõe sobre a tri
butação das variações das Obrigações Reajustãveis do 
Tesouro Nacional- O~TN, com cláusula de correção 
cambial". 

Senado Federal, 24 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, -nos 
- -- telmos do art. 55, § (9, da Constituição, e eu, Nilo Coe

lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA-TIVO N• 48, DE 1983 

-Aprova o textO do Decreto-lei n"' 2.oiS,-de 23 de 
fevereifo de 1983; que "dá nova r"edaçãO áo artigo 19 
do Decreto-lei""' 1.477, de ~6 de agosto de 1976". 

___br_tig"Ó ~niCci. ~-aprovado o texto do Decreto-lei n~> 
2.015, de_2~ de feyereir_o de 1983, qu~- ''dá nova redação 
aO artigo i_"' d9 Decreto-lei n"' 1.477, d_e26 de_ agosto de 
JnQ'',_ 

$enado Federal, 24 de junho de 1983. -Nilo Coeiho, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ i"', da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA-TIVO N• 49, DE1983 __ 

-- Aprova o texto do Decreto-lei n~' 2.016, de 3 de 
março de 1983, que "altera a redaçio dos artigos 20, 
21 e 22 do Decreto-lei nll 1.038, de 21 de outubro de 
1969, que estabelece normaS relativas ao Imposto ú~ 
nico sobre Minerais, e dá outras providências". 

Artig9 úníCo.o É aprovada· o texto do DecretÓ-lei n"' 
2..016, de 3 de março de 198J, qu~. "altera a redação dos 
artigos -20, 21 e 22 do Decreto-lei n' 1.038, de 21 de ou~ 
tubro de (969, que estabelece normas relativas a~ Impos
to ÚniCO so.bre Minerais, e dá outras providências"~~ 

Senado Federa\,_24 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 292, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de_ Cr$ 2S.OÕO.OOQ,OO (vinte e cin
co-milhões de cruzeiros). 

Art. . ;., E a Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
Estado do Rio Grand!! do Sul, autorizada a elevar, tem-

Sábado 25 271 I 

porariamente, os parâmetros fixados pelos itens II e III 
Oo art. 2"' da Resolução n"' 62, de 1975, alterada pela de 
n~" 93, de I l de outubro de 1976, ambas do Senado Fede
ral, a finl -de que possa contratar uma operação de crédi
to no valor de CrS 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões 
de cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal, destina
da a financiar a coflstrução de um prédio para insta
lação do Poder Legislativo daquela Municipalidade. 

Art. 2'1 Esta Resolução entra em vigor na data de 
--sua publicação. 

Senado Federal, 24 $:Lejunho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e eu, Nilo Co_el_ho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESQLUÇÃO N• 293, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itauefra, Esta
do do Piauí, a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 13.391.000,00 (treze milhões, trezentos e no
venta e um mil cruzeiros). 

Art. }'1 Ê a Prefeitura Municipal de Itaueira, Estado 
do Piauí, nos termos do art. 2"' d_a_Resolução __ n~ 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
13.391.000,00 (treze milhões, trezentos e noventa e um 
mil cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal, me
diante a utilização de- recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimen~o Social - F AS, destinada à implan
tação de guias e sarj~tas, nã:quele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2"'_ ~st~ __ Resolução entra em vigor na data de 
sua pU6ifcaÇão. ~ ~- - -

Senado Federal, 24 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o S~enado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso '{I, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 294, DE 1983 

~utoriza a Prefeitura Municipal de Can~as, Esta
do do Rio Grande do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 34.668.015,32 (trinta e quatro 
milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinze cru
zeiros e trinta e dois centavos). 

Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado 
do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de li de outubro de i 976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 34.668.015,32 (trinta e quatro milhões, seiscentos 
e sessenta e oito mil, quii1ze cruzeiros e trinta e dois cen
tavos), correspondentes a 33.158 UPCs, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr-$ I .045,54 (um mil, quaren
ta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vi
gente em junho/81, jUnto Uo Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente finãn
ceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destina
da à execução das obras complementares e aquisição de 
equipamentos para contrOle de inundações, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo proc~sso. 

Art. 2Q Esta ResoluÇãO entra- em vigor na data de 
sua. publicação. 

Senado Federal, 24 de junho d~ 1983. -Nilo Coelho, 
P~e_sidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da COnstituíção, e eu;- Nilo COelho, 
Presidente, promulgo a Seguinte 

RESOLUÇÃO N• 295, DE 1983 -

Autoriza o Goverito do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 8.114.447.554,92 (oito bilhões, cento e 
quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, 
quinhentos e cinqüenta e quatro cruzeiros e noventa e 
dois cental'OS) o montante de sua dívida consolidada. 

ArL }9 ~ o Governo do Estado de Santa Catarina 
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa· 
do pelo item IH do art. 29 da Reso_lução n9 62, de 1975, 
alterada pela de nQ 93, de 11 de outubro de 1976, ambas 
do senado Federal, de modo a permitir o registrá de 
uma emissão de 2.629:788 Obrigações do Tesouro doEs
tado de Santa Catarina-Tip-o Reajustável - ORTC, 
equivalentes a Cr$ 8.114.447.554,92 (oito bilhões, cento e 
quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, 
quinhentos e cinqUenta e quatro cruzeiros e noventa e 
dois centavos), considerado o valor nominal do título de 
Cr$ 3.085,59 (três mil, oitenta e cinco cruzeiros e cin
qüenta e nove centavos), vigente em fevereiro/83, desti
nada ao ,giro de sua dívida consolidada interna intralimí
te mobiliária, vencível durante o presente exerclcio, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta _ _Res_olução entra em vigor na data_ de 
sua publicação. 

Senado Federal, 24 de junho de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 

Ata da 103• Sessão, 
em 24 de junho de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la 
e Lenoir Vargas 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Katume - Eunice Michiles - Aloysio Chaves 
- Hélio Gueiros -Alexandre Costa- Alberto Silva
Helvídio NUnes -João Lobo - Almir Pinto -José 
Lins - Carlos Alberto --Humberto Lucena - Mar
condes Gadelha - Milton Cabral - Marco Maciel -
Guillierrile Palmeira,:_ Ca"r(oS Lyra- Lourival Baptista 
- Passos Pôrto -_Jutahy Magalhães -- Lomanto Jú
nior - Moacyr Dalla --Itamar Franco - Fernando 
.{enrique Cardoso- Benedito Ferreira- Mauro Bor
ges --Gastão Míltler- José- FrageUi- Eneas Faria
Jorge Bornhausen 

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

Sob a proteção de Deus iri1ciamos nossos trabalhos. 
O sr. l'r'~SecretãriO procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal 
N• S(!9(83 (n' 6f(83-P/MC, na origem), Cfe 23 do 

corrente, encaminhando ao Senado Federal cópias das 

DIA RIO DOCONGRtSSO NACIONAL(Seção II) 

notas__taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supre~ 
mo Tribunal Federal nos autos do Rectirso EXtraordi
~ár1'? n" 97 .525~0, do Distrito _Federal, o qual declarou a 
inconstitucionalidade do artigo 4,. do Decreto-lei 57, de 

- 18 de_novembro de 1966, e do parágrafo 3'r' do artigo 85 
da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tribu
táriO Nacional). 

(À Comissão de Constlruição e- Justiça.) 

PARECERES 

PARECER N• 620, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Ofício "S" n"' 25, de 1982 (Ofício n'1111-P/MC, de 
24-9-82, na origem), do Senhor Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fede
ral cópias das notas taquigráflcas e do acórdio profe
rido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Re-
curso Extraordinário n"' 97.073-8, do Estado de São 
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do ar
tigo 243 do Código Tributário do Município de Ma
riápolis, E3tado de São Paulo (Lei q'r' 288, de 18-10-
67), com a redação dada pela Lei n"' 520, de 24 de de-
zembro de 1978. 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O Sc:nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

para os fins de que trata o artigo 42, VII, da Consti
- fu(ção, submeteu_à apreciação do Senado Federal as có
pias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo 
Pretória Excelso, nos autos do Recurso Extraordinário 
n9 97.073-8, do Estado de São Paulo, o qual declarou a 
inconstitucionalidade do artigo 243 do Código Tribu~ 
târio do Município de Mariâpolis, daquele Estado, com 
a redação dada pela Lei n"' 520, de 24 de dezembro de 
1978. 

Compulsando-se os autos, verificamos que o recorren
te, no juízo de primeiro grau, teve ganho de causa na 
aç_ão de restituição de pagamento referente à taxa de 
conservação de _estradas de rodagem, por utilização da 
mesma base de cálculo para cobrança do_ imposto terri
torial rural. 

A Egrégia Terceira Câmara reformoU a sentença do 
juízo singelo, ensejando o recurso extraordinârio inter
põsto pelo autor, com arrimo nas letra!). "a",. "c" e. "d" 
do pennissivo constitucional. Alegou inconstitucionali
dade da lei municipal por viOlação do artigo 18, § 2"', 
combinado Com o artigo 21, III, da Carta Magna, alêm 
de ofensa ao artigo 77, parágrafo único, do Código Tri
butário Nacional e dissidência com numerosos julgados 
do Supremo Tribunal Federal. 

Relatando o apelo extremo, o eminente Ministrá So"á
res Muiloz afirmou que decidia em conformidade com
jurisprudência pacítica e reiteradã da(juela Augusta Cor~ 
te, no sentido da inconstitucionalidade de legislação mu
nicipal que institui a chamada taxa de conservação de es
trada de rodagem, dividindo o custo de serviço pelo va
lor da propriedade. 

Concluiu seu voto conhecend_o do recurso e lhe dando 
provimento para cassar o acórdão recorrido, restabele
cendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente 
a açào. 

Em Sessão Plenária de 9 de junho de 1982, o Supremo 
Tribunal Federal, por unanimidade, acompanhando o 
voto do Ministro-Relator, declarou a inconstitucionali
dade do art_. 243 do Cód_igo Tributário do Município de 
Mariápolis, Estado de São Paulo. 

Cumpre assirialar que, pelo Ofício n"' 29/83-P/MC, 
anexo a este processado, o Senhor Presidente do Supre
mo Tribunal Federal comunicou a esta Casa que aquela 
Egrégia Corte julgou e declarou inConstituciõilal O meS
mo dispositivo legal do município em -questão, ao" apre-
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ciar o R. E. ns> 97.073-8, na data de 10 de novembro de 
1982. A suspensão, pois, da execução do dispositivo legal 
i_nqui~?ado de incon_stitucional_ e_apreciado neSte parecei 
atende, por precedência, os objetivos constantes do ou
tro recurso excepCionaL 

Convém registrar, por oportuno, sem entrar no mêrito 
da decisão pro latada pelo Egrégio Supremo Tribunal Fe
deral, as dificuldades enfrentadas pelos municípios, cada 
dia mais carentes de recursos, em face de um sistema tri
butário excessivamente centralizado pela União. 

Não se pode ignorar, no âmbito desta Comissão, a 
pletora de projetas de resolução que temos aprovado, 
suspendendo a execução de leis instituidoras dessas inde
fectíveis taxas de conservação de estradas. Afinal, Se 
toda e qualquer taxa dessa natureza redunda em vio
lação do § 2"' do artigo 18 da Carta Magna, seria o caso 
de cogitar-se da manifestação desse preceito constitucio~ 
nal. 

Cremos que ess.e problema precisa ser equacionado em 
urgente reforma tributária. 

O que não pode continuar é um município, à mingua, 
impossibilitado de obter uma contraprestação financeira 
pelas prestações de_ conservação e melhoramento de es
tradas de rodagem, porque, fatalmente, incide na base de 
cálculo que serviu para a cobrança do Imposto TerritO-
rial Rural, embora não se olvide pertencer ao Municfpio 
o produto da arrecadação do imposto sobre propriedade 
rural, nos termos do§ 1"' do art. 24, combinado com o 
art. 21, III, da Carta Magna. 

O acórdão foi pubiicado no Diário da Justiça de 6 de 
agosto de _t 982 e republicado em 16 de agosto do mesmo 
ano, com a seguinte 

EMENTA 

TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. 

SUA INCONSTITUCIONALIDADE. 

- Jurisprudência tranqüila e reiterada do Supre-
mo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionali
dade das leis municipais consoante as quais "o custo 
do serviço será dividido pela área total dos imóveis ru
rais do Município, propiciando a fixação da impor~ 
tância a ser cobrada, por hectare, de cada contribuin
te". Recurso extraordinário conhecido e provido, 
para deferir-se o mandado de segurança. 

Ante o exposto, observados os ditames constitucionais 
e· regimentais pertinentes, formulamos o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 79, DE 1983 

Suspende a execução do artigo 243 do Código Tri
butário do Município de Mariápolis, Estado de São 
Paulo (Lei""' 288, de 18 de outubro de 1967), com a 
redação dada pela Lei n~ 520, de 24 de dezembro de 
1978. 

O Senado Federa[ resolve: 
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida eril SesSãO Plenária de 9- de junho de-
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n9 97.073-8, 
do Estado de São Paulo, a execução do artigo 243 do Có
digo Tributário -do Município de Mariâpolis, Estado de 
São Paulo (Lei n"' 288, de 18 de outubro de 1967), com a 
redação dada pela Lei ns> 520, de 24 de dezembro de 
1978. 

Sala das .Comissões, 22 de junho de 1983. - Murilo 
Badaró, Presidente- Passos Pôrto, Relator- José lg
nácio - Helvídio Nunes - Martins Filho - Fernando 
He11rique Cardoso - Alfredo Campos - Marcondes Ga
delha --José Fragelli - Hélio Gueiros. 
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PARECERES N's 621 E 622, DE 1983 

PARECER N9 621, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 
256, de 1982 (n"' 485/82, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta para que seja autorizado o 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Sào Paulo a contratar opera~ào de 
crédito no valor d(' Cr$ 192.000.000;oo (cento e no
venta e dois milhões de cruzeiros). 

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso 

Com a Mensagem n'i' 256/-82, o Senhor Pr~siden~~ da 
República submete à deliberação do Senado Federal, 
pleito do HospitHI das Clínícã:s da Faculdade de Medici
na da Universidade de São Paulo, que objetiva contra
tar, junto à Caixa- Econômic<i Federal, mediante, a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a segui rife operação de crédito: 

«Característica da operação: 
A- Valor: Cr$ 192~000.000,00; 
B- Prazos: 

I - de carência: 12 meses; 
2- de amortização: 144 meses; 

C - Encargos: 
1 -juros de: 6% a.a.; 
2- correção monetária: 60% do_ Indice de 

variação trimestral da ORTN; 
D- Garantia: 

Aval do Tesouro do Estado; 
E - Destinação dos recursos: 

complementação dos recursos concedidos 
pela operação FAS-2122/77, necessáiíos à 
construção e instalação do Instituto dos 
Ambulatórios." 

O Conselho Monetârio_pronunciou-se pelo encami
nhamento do pedido, por entendê-lo técnico, ecOnômicO 
e financeiramente viável, não devendo os seus encargos 
gerar maiores pressões na execução orçamentária dos 
próximos exerdcios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas nor
mas operacionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, tendo um grande significado pafa 
as faixas populacionais de média e baixa rendas do Esta
do de São Paulo. 

De outra parte, constata-se, no processado, no item 
dos encargos financeiros, que a correção monetária inci
dente sobre o empréstimo ·será de 60% do índice da va
riação das ORTN. Em outros pedidos de empréstimos, 
tal correção tem variado de_ caso para caso, mesmo 
tratando~s_e de projetas análogos dentro da mesma ãrea, 
chegando .a oscilar de 20% a 60% dQJod_ice da variação 
trimestral da ORTN. 

Ademais, sabe-se que a criação desses Fundos Espe
ciais (FAS, FDU, etc) responde à situação de penúria en~ 
frentada pela maior parte dos Estados e MuniCípios, 
bem como a intenção de influir deliberadamente no pro~ 
cesso de alocação de recursos a nível local e regionaL 

Sabe-se, ainda, que o alcance dos Fundos do tipo em
préstimo deveria encontrar o seu limite -na capacidade de 
endividamento dos beneficiários. 

Depreende-se, portanto, que uma escala de priorida
des deva fazer parte integrante aos crítérios de aplicação 
de tais recursos, a fim de não ficar ao livre arbítrio do seu 
gestor a definiÇão do percentual da correção monetária 
que incidirá sobre tais empréstimos, onde a essendalida
de, área e região devam ser indicadores prioritários. 

Assim, ê oportuno que esta comissão passe a se preo
cUpar com a matéria, tendo em vista o disposto no art. 
42, item VI, da Constituição_ Federal: 

Art. 42L Compete privãtivãlnente ao Senado Fede
ral: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

VI- fixar, por proposta do Presidente da Re
pública e mediante resolução, limites globais para o 
montante da dívida consolidada dos Estados e dos 
Municípios; estabelecer e alterar limites de prazo 
mínimo c máximo, taxas de juros e demais condições 
das obrigações por ele~ emitidas; e proibir ou limitar 
-temporariamente a emissão e o lançamento de quais-
quer obrigações dessas entidades; 

Ante o exposto, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 80, DE )983 

Autoriza o- H~Spital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo a contratar 
operação de créditO no valor de Cr$ 192.000.000,00 
(cento e noventa e dois milhões de cruzeiros). 

- O Senado- Federal resolve: 

Art. J9 É o Hospital das Clínicas da Faculdade de 
MediCina da Universidade de São Paulo, nos termos do 
arL 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do 
seriado Federal, autorizada a contratar uma operação de 

_ --Crédito no valor de Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa 
e dois milhões de cruzeiros) junto à Cai:;.;:a Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fu.ndo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
complementação dos recursos concedidos pela operação 
FAs~2122/i7,- necessários à construção do Instituto_ dOs. 
Ambulatórios, naquele Hospital, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Centrai do Brasil, no res
pectivo processo. 

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

Sala da Comissão, 28 de abril de 1983L- Severo Go
mes, Presidente em exercício- Fernand-O Henrique Car
doso, Relator - Affonso Camargo - Jorge Kalume -
José Lins - Gabriel Hermes - Lomanto Júnior. 

PARECER N' 622, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n9 80, de 1983, da Comissão de 
Economia, qUe "autOriza o Hospital das Oínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
a contratar operação de crédito no valor de CrS 
192.000.000,00 (~nto e noventa e dois milhões de 
cruzeiros)". 

Rela-tor: Senador Pas_sos Pôrto. 

O Presente projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Meitsagem n~' 256/82, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo a 
contratar emprêstimo no valor de Cr$ 192.000.000,00 
(cento e noventa e dois milhões de cruzeiros) destinado a 
JiilãnCiai --a complementação dos recursos concedidos 
pela operação FA.S 2.122/77, necessários à construção e 
ínStãlação do Instituto dos Ambulatórios. · 

O pedido foí fOrmulado 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 29 da Resolução número 62, de 
1975, tambê'!l do Seiado Federal. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
SOante--as prescrições legais e regimen"taiS8.jJ1ícáveis à es-::. 
pécie, merecendo por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos da constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões,- 22 de junho de 1983. - Muri1o 
Bad_aró, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Fernando 
Henrique Cardoso - José lgnáC-io - Martins Filho -
-Hélio Gueiros- José Fragelli- Marcondes Gadelha
Alfredo Campos. 

Sábado 2S 27)3 

PARECERES N's 623 E 624, DE 1983 

PARECER No 623, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
81, de 1983 (n9 145/83, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo ã aprovação do Se
nado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizado o Governo do Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 444.689.491,02. 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

Com a Mensagem n9 81/83, o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 42, item VI, da Consti
tuição, submete à deliberação do Senado Federal, pleito 
do Governo do Estado da B_ahia, que objetiva contratar, 
junto à Caixa Econômica Fe_peral, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - F AS, a seguinte operação de crédito: 

"Características da operação: 
A- Valor: CrS 444.689.491,02 (correspondente 

a 185.399,30 ORTN de CrS 2.398,55, em ou
tubro/82). 

B- Prazos: 
I - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 anos. 
C-- Encargos: 
I -juros de_ 6,0% a. a.; 
2 - correção monetária de 60,0% do índice de 

variação d~.:> ORTN. 

D- Garantia: Vinculação das quotas do Impos
to sobre a Circulação de Mercadorias- ICM. 

E- Destinação dos recursos: Construção da sede 
do I 9 Batalhão da Polícia Miiitãr do Estado da 
Bahia." 

O Co_nselho Monetário Nacional pronunciou-se favo
ravelmente ao pleíto, por entendê-lo técnica e financeira
mente viãvel, não devendo os seus encargos gerar maio
r~ -preSsões na- execuÇão orçamentária dos próximos 
exercícios. 

No mérito, o empreeridimento a ser financiado pela 
presente_ operação de crédito se enquadra nas normas e 
diretrizes do FASe dará ao 19 Batalhão da Polícia Mili
tar do Estado da Bahia, melhores condições materiais 
para o exercício de suas importantes funções atinentes à 
segurança pública. 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento da Mensa
gem, _pos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 81, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar 
em Cr$ 444.689.491,02 (quatrocentos e quarenta e 
quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, qua
trocentos e noventa e um cruzeiros e dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 ~ o Governo do Estado da Bahia (BA), nos 
termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de II de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada interna em CrS 
444.689.491,02 (quatrocentos e quarenta e quatro mi
lhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e nO
ven-Ta e um cruzeiros e dois centavos) Correspondente a 
185.399,30 ORTN, no valor de CrS 2398,55 cada, vigen
te em outubro de 1982, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor,junto à Caíxa Econômica FC
deral, mediante u_tilização -de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvime11to Social- FAS, destinado à 
coilstnição da sede do f9 Batalhão de Polícia Miiitâr da 
Bahia, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 
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Art. 21' Esta resolução entra em vigor na_data de sua 

publicação. 
Sala da Comiss1lo, 26 de maio de 1983. -Robe_rto 

Campos, Presidente- Lo manto Jú~lor, Relatai- Jorge 
Kalume - Benedito Ferreira - João Castelp - J9sé 
Fragelli, vencido. 

PARECER No 624, DE 1983 

Da Cmnissão de Constituição e Justiça. sobre o 
Projeto de Resolu~ão n~" SI, de 1983, da Comissão de 
Economia, que "autoriza o Governo do Estado da 
Sabia a elevar em CrS 444.689.491,02 (quatrocentos 
e quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e 
nove mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e doi.s 
centavos) o montante de sua dlvi.da consolidada inter
na". 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 

O presente projeto de Resolução, da Co_missã.o de 
Economia do Senado Felferal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 81(83, do Senhor Pre!'!i
dente da República, autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a contratar empréstimo no valor de Cr$ 
444.689.491,02 (quatrocentos -e quarenta e qu·atro mi
lhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e no
venta e um cruzeiros e dois centavos), destinado a fi_n_an
ciar a construção da sede do 19 Batalhão de Policia Mili
tar da Bahia. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado_no 
art. 2'>' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicando, por conseguinte, a não-observância dos li
mites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, 
também do Senado Fe~eral. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborad_a con
soante as prescriçõeS legais e regimentais aplicáveis à es
pêcie, merecendo por isso, o nOsso encaminhamentoTa
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitudoilalida
de, juridicidade e téçnica legislativa. 

Sala da Comissão; 22 de junho d!! 1983.- Murilo Ba
daró, Presidente- Guilherme Palmeira, Relator- Pas-
sos Pôrto - Fernando He-nrique Cardoso- José lgnácio 
- Martins Filho - Hélio Gueiros - José Fragelli -
Marcondes Gadelha --Alrrcdo Campos. 

PARECER N• 625, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n'>'-64, de 1982 (n'>'2,452-B, 
de 1979, na Câmara dos Deputados), que "altera o 
art. 79 da Lei n9 6.649, de 16 de maio de 1979- Lei 
do Inquilinato". 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 
O projeto sob exame, originârio da Câinara dos Depu

tados, tem por objetívo incluir a__~:s:pressão «ou do fidu
ciário", no texto do art. 79, in fine-, da Leí do Inquilinato 
(Lei no 6.649/79.) . 

A matéria, no mérito, vem apenas e simplesmenle cor
rigir uma omissão no texto da lei, tornando coerente o 
dispositivo que trata do término do contrato de locação 
ajustado pelo usufrutuário ou fiduciário. 

O projeto fOlaProvado na outra Casa legislativa com 
p_as_e~~~_f~~or~vel da su~ douta _C~missão de Consti
tuição e Justiça~-n;Cfo-n!la-da redãÇãO-illicial.-- -- ----

Assim sendo, e inexistindo óbices quanto aõ aspeCto 
jurídico-constit_u~ional, nosso parecer, igualmente, é pela 
sua aprovação. 

Sala da Comissão~_er:n22 de junho de 1983.---:- Muri~o 
Badaró, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator -
Fernando Henrique- Cardoso- José lgnácio -Martins 
Filho - Passos Pôrto - Hé-lio Gueiros - José Fragelli 
- Marcondes Gadelha - Alfredo Campos _;__ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER No 626, DE 1983 

. :Da. ConiissãO de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9 115, de 1982 (n'>' 2.751-
C, de 1980, na Câmara dos Deputados)~ que "altera 
a redação do§ 39 do artigo 527 da Lei n9 5.869, de ti. 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Ovil". 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 
O presente projeto, originário da Câmara e__de autoria 

do nobre Deputado Jorge Arbage, quer alterar dispositi
vo do Código de Processo Civil- relativo ao Agravo de 
Instrumento- para permitir ao Juiz o ind.eferimento_de 
juntada de peças para a formação do instrumento. 

O vigente§ 39 do art. 527 do CPC estãbelc;ce o seguin-
te: 

"O Juiz poderá ordenar a extracão e a juntada 
nos autos de peças não indicadas pelas partes." 

A tal dispositivo, a Proposição acrescenta as seguintes 
expressõeS: 

'' ... bem como indeferir a das não imprescindí
veis." 

O objetivo colimado pelo projeto, como se verifica, é o 
de ·habílitar o Juiz a impedir expedientes protelatórios 
das partes, os quais, além do mais, encarecem as despe
sas do processo. 

Nenhuma inconstitucionalidade _ou injuridicidade 
onera o projeto, maS, em relação ao mérito, a proposição 
merece debates e reparos. 

É o próprio}urista E.D. Moniz de Aragão, Citado pelo 
au~or e que lhe respalda doutrinariamente a conveniên
cia da- sua iniciativa, que afirma num trecho da parte 
transç:r:ista n_a justificação: 

" ... ao juiz atento, ciOso de sua missão, não restará 
alternativa senão o indeferimento de_ tão estapafúr
dia pretenção, -constrangendo assim o agravado a 
indicar apenas as peças que sejam realmente neces
sárias à compreensão do tema do agravo". 

O jurista, nesse trecho, refere-se ao traslado integral 
dos autos. 

Pertence, pois, ao âmbito da consciência e da sabedo
ria do juiz avaliar as pretensões do requerente. Cabe-lhe 
impedir, pelo indeferimento, o processo protelatório os
tensivo, decisão que os Tribunais seguramente ·ratifica
rão. 

Expressar em lei esse detalhe de uma atribuição que 
claramente compete ao Juiz, e que já vem exercendo tra
dicionalmente sem obstáculos, parece-me uma demasia 
em país, como o nosso, que s.e. afoga no volume e na 
complexidade de uma legislação incontrolável. 

Por outro lado, a formalização dessa atribuição de in
deferir juntada de peças não imprescindh'eis em -agravo 
de instrumento pode ser mal interpretada por alguns juí
zes que, assim fortalecidos, teriam o estímulo legal para 
causar enormes transtornos ao processo judiciário que se 
deseja mais célere. 

Sob _tais convicções, penso que a legislação vigente, na 
forrila do§ 3'>' dÕ art. -527 dÕ Código de ProcesSo Civil, jâ 
atende plenamente aos objetivos d(_) ~utor do projeto,_ 
tornando-se desneçe.'isâria ª ênfase de, uma lei pa_ra in
centivar princípios que jâ são habitualmente aplicados 
pelos juízes brasileiros. 

Isto posto, opino contrariamente ao projeto quanto ao 
mérito~ 

Sala4a Comissão, 22 de: junho de 198_3.- Murilo B~
da~:ó, Presidente .,...,. Guilherme Palmeira, Relator -
Martins Filho- José Jgnácio- Fernando Henrique Car
doso - Passos Pôrto - Alfredo Campos - Marcondes 
Gaüelba - José Fragelli - Hé-lio Gueiros. 
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PARECER No 627, DE 1983 

Da CÕniissiio -de "Legislação Social. sobre o Proje
to de Lei da Câmara n9 150, de 1982 (n9 3.826-C) que 
"dá nova reda~ão ao art. 461 da Consolidação das 
Leis do Trabãlho, ãprovada pelo oecreto-lel n9 5.452, 
de 19 de maio de 1943". 

Relator: Senador Carlos Chiare IIi 

Pelo oficio n9 358, de 2 de dezembro de 1982, encami
nha o Senhor Primeiro-Secretário da Câmara dos Depu
tados o Projeto de Lei ~9 3.826-C, de 1980, aprovado por 
aquela Casa Legislati~a, a fim de sef apreciado pelo Se
nado __ Federal. 

Referido Projeto de Lei dá nova redação ao caput do 
art. 461 da COilsOlidação das Leis do_Trabatho, parare
tirar do texto vigente a expressão "na mesma localida
de", inserida como condição para que o trabalhador 
possa fazer jus ao tratamento igualitário em termos sala
riais. 

Desta forma, transformada em lei o Projeto sob exa
me, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual va
lor, prestado ao mesmo empregador, independente da 
localidade, corresponderá igual salãrio, sem distinção de 
sexo, nacionalidade ou ida~e. 

Fundamentalmente, pois, o que busca a Proposição de 
autoria do ilustre Deputado Nilson Gibson é assegurar a 
chamada paridade salarial a todos os trabalhadores que, 
nos mesmos níveis, funções e condições, prestem os mes
mos serviços, em quaisquer localidades do território n_a
cional. 

Em nosso modo de entender a matéria merece ser 
aprovada, por isso que está em consonância com a ten
dência governamental de estabelecer, por exemplo, em 
termos de salário mínimo, os mesmos níveis para todo os 
trabaflüi.dores brasileiros indistintamente. Neste sentido, 
a chamada equiparação salarial deve ser reconhecida 
como justa e indispensável, sempre que seja reconheci
dos os pressupostos fundamentais, tais como indêntica 
função, trabalho igual, prestado ao mesmo empregador. 
O problema da localidade de prestação do serviço deve 
realmente ser escoimada da atual legislação como pro
posto, por estar mais de acordo com os atuais anseios 
dos trabalhadores e por representar mais um fator de 

_ cQntribuição para a fixação de niveis idênticos de sa
lários para todo o território nacional. 

Com efeito,_sempre achamos que o local de trabalho 
não deve representar fato r preponderante para que sere-
conheç-a O direito à equiparaçáo salarial, vez que o pouco 
ou nada difere o serviço prestado, por exemplo, em qual
quer Estado do Nordeste, de outro, da mesma natureza, 
exercido em Estados do Sul do Brasil. O local da pres
tação laboral, portanto, não deve representar nenhum 
obstáculo ao desiderato da equiparação salarial. 

Restaria ainda argüir um pequeno problema de técni~ 
ca legislativa, relativamente à redação proposta e apro
vada pela Câmara dos Deputados. Trata-se da omissão 
quanto à citação do caput do art. 461. Quando a Propo
sição_ diz apenas que "o art. 461 da ConSolidação- das 
Leis do trabalho passa a vigorar com a seguinte re-
dução", acreditamos ter ouvidado o fato de que esse arti
go do DiPloma consolidado tem quatro parágrafoS. Dar 
nosso entendimento _ _9e que melhor seria a citação ex
pressa de .. qU.e. a_no:va .re.dação.p.roposta .é _p_ai:-a~ o capuf-do 
artigo 461 e não simplesmente para o artigo. 

De todo modo, como se trata de matéria de forma e 
não de fundo, deixamos de oferecer nova redação, a fim 
de facilitar sua tramitação no Senado Federal e não fer 
que voltar à Câmara dos Deputados. 

Em face do exposto, opinamos no sentido de que a 
Proposição oriunda da Câmara dos Deputados seja 
aprovada por esta Comissão, por representar um aper
feiçoamento da Legislação Social Consolidada e estar de 
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acordo com as disposições constitucionais e regimentais 
vigentes. 

Sala das Comissões, 23-dejunho de 1983. --Jutahy 
Magalhães? Presidente - Carlos Chiat:~lli. Relato_r_
Heh'ídio Nunes - Gabriel Hermes, vencido, com voto 
em separado - Hélio Gueiros -:-_ Fe~nando Henrique 
Cardoso - Eunice .Michiles .. 

VOTO EM SEPARADO~ VENCIDO, DO SR. 
SENADOR GABRIEL HERMES: 

Origináiío da Câmara dos Deputados, o projeto sob 
exame visa a dar nova redação ao art. 461 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, afim de elidir do texto do 
referido dispositivo a expresSão "na mesma localidade''.-

O eminente autor _do projeto procura justificã-lo com 
a alegação de que a unificação salarial para todas as re-
giões do País constitui "uina das maiores reivindicações 
das classes assalariadas" e que .. já existe promessa no 
sentido da unificação do _salãrio-mliiiri:iO". 

Concordamos com o ilustre autor_ do projeto quando 
apregoa a revelada intenção governamental de promo
ver, na adequada oportunidade, a unificação do salário
mínimo, atualmente fixado em função dos desníveis re
gionais. Aliás, nesse passo, vale aduzir que a previsão de 
desníveis regionais resulta de imperativo constituciQnal, 
que assim preceitua sobre direitos_as_sc::gurados aos traba
lhadores, visando à melhoria de sua condição social: 

••Art. !65. ···········~-····-·--">-·~· ····---
1- salário mfnimo capaz de satisfazer, conforme 

as condições de cada região, as suas necessidades 
normais e as suas famílias." 

Desta sorte, à medida que o crescimento regional im
põe a unificação salarial, o Govirrio promove a correção 
indispensável, reduzindo os níveis de salário mínimo en
tão vigentes. Exemplo prático do que afirmamos está 
precisamente na atual conjuntura do salário mfniino, re-. 
duzido a apenas três regiões em todo o Pais. 

Deve-se levar em conta, poréin, que a politica da unifi
cação salarial está fundaQ_a em pressupostos de ordem 
técnica, tendentes a evitar qualquer possibilidade de im
pacto na economia- nacional, como aconteceria; p(lr 
ex~mplo, com a açodada concentração do salârio mfn1-
mo em faixa única, sem atentar-se para as-peculiaridades 
econômicas das regiões. Não nos. parece adequado, por
tanto, tentar resolver a questão salarial unicamente atra
vés de determinação legal, sem embasamento nos recla
mos da conjuntura regional. 

Ademais, constitui equívOCO" pensar que a elimiriação 
da expressão "na mesma localidade" como deseja o pro~ 
jeto, atinge apenas a faixa do salãrio Dlliliri:io, Em verda
de tem ela sentido mais abrangente, uma vez que no 
meio empresarial - a até em determinados órgãos esta
tais - ocorrem diferenças salariais, em categorias de as- _ 
salariados de nível retributivo superior ao do salário __ 
mínimo, justamente amparaÇI.Os pela deferenciação ·ex~ 
pressa nessa distinção de trabalho executado em locali
dades diferentes, a que se reporta o art. 461 da CLT, na 
expressão que se deseja eliminar. 

De qualquer sorte, pois, os planos salariais devem 
sempre corresponder aos aspectos determinantes da con
juntura regional, nunca, porém, servir ddmpulso gera
dor a essas mesmas determinantes. 

Em face do exposto, o nosso votg_é no sentido da_re
jeição ·sob apreciaçãO, à vista das distorções que certa
mente determinará nas ãreas regionais. 

Sala das Comissões, 23 de junho_ de 1983. ~-Gabriel 
Hermes. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

I'MmCER N' 628, DE 1983 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Proje.-
__ _:to_de Leri.Ia- Câmara, nl' 46, de 1983 (nl' 4.236-B, de 

1980; na origem), que ''acrescenta dispositivo à Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n"' 5.452, de 1"' de maio de 1943". 

Relator: Senador Carlos Chiarem 
Oriundo da Câmara dos Deputados e de autoria do 

ilustre Deputado Aíiton Sandoval, em apreciação o pre· 
sente Projeto de Lei, que introduz um parágrafo único 
ao art. 488 da Consolidação -das _leis do Tra-balho, para 
dispor que a redução da jornada de trabalho, normal
mente de 2 horas, para os empr~gados sujeitos a aviso 
prévio, séra de 4 horas diárias,-quando se tratar de MU
nicípio com população superior a 100.000 (cem mil) ha
bitantes. 

A, matéria não oferece nenhuma dificuldade de enten
dimento, por istO que é sucinta e clara em seus objetivos, 
que, como visto, tem seu indiscutível conteúdo social. 

O instituto do aviso prévio é um daqueles que estão 
sob estudo pelo Poder Executivo, com o objetivo de me
lhor adequâ·lo aos novos tempos e às dificuldades con
junturais vigentes. Neste sentido, vem o GOverno elabo
rando estudos e dialogando com as classes de empre
sários e de trabalhadqres, na busca de uma solução com
patível com as dificuldades dos empregadores e com as 

- reais necessidades dos assalariados. --

_ Assim é que está na ordem do dia a discussão da am
Püação do prazo do aviso prévio de 30 dias, de tal modo 
que o empregado, por ano de serviço na mesma empresa, 
ao ser despedido, terã direito a 2 dias por ano. Por exem
plo, um empregado que tenha 9 anos de serviço numa 
mesma empresa, seu aviso prévio será de 48 e não de 30 
dias. 

Trata-se de uma forma de melhor compensar o traba
lhador. A prática ê de uso consagrado na contratação 
coletiva de trabalho das sociedades democráticas indus
triaiS, dentro do princípío de que a notificação de afasta
mento de_ve ser maior para quem mais raízes tem na em
presa. 

No caso da presente proposição, o que se busca é elas
tecer as duas horas diárias já admitidas como regra nor
mal para a redução da jornada do trabalhador, quando 
notificado com~ aviso prévio, para quatro horas diárias, 
naqueles municípios com mais de 100 mil habitantes. 

Certamente que a intenção de seu ilustre autor, Depu
tado Airton Sandoval, como aliás, consta da justifi
cação, foi de possibilitar aos trabalhadores domiciliados 
em cidades maiores, melhores condições de aproveita
mento do período concedido para procurar outro empre
go, pois, nessas cidades, duas horas são i0suf1cientes, vez 
que seriam gastas, não raro, apenas em transportes. 

Esses motivoS São em nosso modo de entender sufi
cientes para justificar-a acolhida da presente proposição, 
na medida em que vísa realmente minorar a dificil si
tuação de quem está avisado de que não mais será apro-

- veitad_o como empregado. 

Essa sitUação requer cuidados especiais do Poder 
Público, a quem cabe distribuir justiça e adequar meios 
de proteção aos menos favorecidos. 

Põr -esses motivos, -nosso voto é: pela aprovação do 
Projeto sob exame, face à sua indiscutível conveniência e 
oportunidade. 

Sala_ das Comissões, 23 de junho de 1983. - Jutahy 
Magalhães, PTesidente - Carlos Chiareili, Relator -
Helvídio Nunes - Hélio Gueiros - Eunice Michiles -
Fernando Henrique Cardoso. 
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PAREÇERES N's 629 E 630, DE 1983 
_Sobr~ ~Projeto de Lei do Senado n"' 41, de 1983, 

que "atribui às entidades sindicais que integram a 
Confederacão Nacional_das Profissões Liberais o 
mesmo poder de representação dos sindicatos repre
sentativos das categorias pr4?1issionais diferenciadas, 
nas açõ~ _individuais e coletivas de competência da 
Justiça do Trabalho". -

PARECER N' 629, DE 1983 
Da Comissão de Constituicão e Justiça 

R-elator: Seüador Helvídeo Nunes. 
De autoria dO-_ilustre Senador Aloysio Chaves, o pro

jeto -sob- eXame afribui às entidades sindicais que irite
gt-ãm--a--Fedei-aÇâo Nacional das Profissões Sindicais o 
mesmo poder de representação dos sindicatos represen
tâflvOs- da-s ca-tegórias pr.ofissionais diferenciadas, nas 
ações individuais e coletivas de competência da Justiça 
do Trabalho. 

2. Na justíficação, após lembrar que a Justiça do 
Trabalho vem demonstrando vacilação quanto à legiti
midade ativa dos Sindicatos de Profissionais Liberais, 
para proporem ação perante ela, e que apesar do enten
dimento consubstancia.dO na Resolução MTb n~' 
3!6.784 j82, e~ ·-sentido Po~itivo, dii CoÍnissão de Enqua
dramentQ Sindical, o TST, -quC não- se obriga SenãO por 
Lei, já proferiu decisões na matéria em sentido negativo, 
aduz o autor: " ... esses profissioriais enconti-am-se mar
ginalizados pela legislação atual que, por omissão QU fal
ta de clareza, não contempla, expressamente-, os sindica
tOs que integram a Confederação _Nacional_das Profis
sões LiQerais, com o pOder- de representação de seus as
sociados que são trabalhadores-empregados". 

3. O projeto não oferece dificuldades sob os aspectos 
constitucional-jurídico e regimental, merecendo, apenas, 
quanto à técnica legíslativa, desdobramento do art. 2"'. 

No mérito, a proposição ê oportuna, já que visa a diri
mir vacilações jurisprudenciais de que decorrem prejuí
zos e restrição de direitos para os profissionais liberais 
não pertencentes às categorias diferenciadas (advogados, 
medicas, odontologistas, engenheiros, escritores, etc.). 

4. Ante o exposto,' o parecer é pela aprovação do 
projetO, por coitstitucional, jurídico, regimental, -de óoa 
técnica legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente, 
com a segliihfe emenda: 

EME;NDA N' 1-CCJ 

Desdobre-s_e o art. 2"' nos dois seguintes artigos: 

"Art. 2"' Essa Lei enÚa em vigor n'a data d~sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
trário." 

Sala das Comissões, 25 de maio de 1983.- Murilo Ba~ 
daró, Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Odacir 
Soares ....:=. José lgnácio - Octávio Cardoso --Passos 
Pôrto - Guilherme Palmeira - João Calmon - Alfredo 
Campos - Hélio Gueiros - Amaral Furlan. 

PARECER N' 630, DE 1983, 
Da Comlssão de Legislação Social 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
O prOjeto em exame, de autoria do eminente Senador 

Aloysio Chaves, visa a proporcionar às entidades sindi
cais de profissionais liberais legitimidade ativa para ajui
zar ações na Justiça do Trabalho. 

A matéria, comei bem adverte o autor da proposição, 
-sempre despertou uma certa controvérsia nos meios jurí
dicos, pois sendo característica da atividade do profissio
nal liberal a sua autonomia, torna-se difíCil a represen
tação de seus~ díieitOS, PilnClPalmente nas ações coletivas 
(convenções e acordos), pelos sindicatos. 

Por isso -mesmo a própria Confederação Nacional das 
Pr_oflssões Liberais, entidade de grau superior que con
grega os diversos sindicatos d~ representação profissio-
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nal, consultou a CõniiSSãó de Enquadramento Sindical Nos termos da proposição, é definido no art. 2'i', como 
do MinistériO do Trabalho, sobre sua capacidade de in· empregado comissionista aquele que exerce sua ativida-
tervir na Justiça do Trabalho em nome de seus ass_Qcia-___ de_ laboral. Dentro ou fora do estabelecimento do empre-
dos, estejam ou não regídos po-r vfnculo empregat[cio. gador, percebendo uma remuneração fixa e outra-variá-

A despeito, no entanto; da resposta afirmativa-daquele vel em razão do montante de vendas. 
órgão técnico, a Justiça do Trabalho vem_ se comportan
do de modo vacilante, ora admitindo aquela cap_acidade 
de representação, ora negando-~. 

e justamente para pôr fim a essa coritrovérsia, fruto 
exclusivo de_in_tef.Pretações subjetiv!is e d(Jut~inárias, que 
se impõe fixar no dii"efto positiVO -preceHo que atribua 
aquele poder às entidªdes s_indic;a.is referidas, principal
mente porque, como acentua o eminente autor do proje
to, hoje em dia, "dado oJenôme_no _ _s_oc;io)Qgico _da prole
tarizáção das profissões_liberªis", aquelas atividades, an
tes exercidas autonomamente, passaram a se vincular a 
contratos de trabalho, em regime de emprego, nos hospi
tais, nas empresas de engenharia, nas clínicas, nOs labo
.ratórios, nos colégios ou eni qualquer empresa que, pelo 
seu porte ou natureza, exija a presença permanente de 
um profissional de nível superior. 

Parece-nos, assim, inteiramente pertinente o projeto, 
razão pela qual opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comis_SõeS, 23 de junho de 1983.- Fernando 
Henrique Cardoso, Presidente em exercício - Jutahy 
Magalhães, Relator - Helvidio Nunes - Carlos Chia
relli - Hélio Gueiros - Eunice Michiles. 

PARECERES NoS 631, 632 E 633, DE 1983 

So_bre o Projeto de Lei do Senado n? 79, de 1980, 
que ''dispõe sobre _o pagamento do repouso semanal 
remunerado do empregado comissionista". 

PARECER No 631, DE 1983 
D~ Comissão de Constituiçio e Justiça 

Relator: Senador Lâzaro Barboza 
O Projeto de Lei do Senado n9 79, de 1980, !!Lo Senador 

Henrique Santillo, dispõe sobre o pagamento do repouso 
semanal ao comissionista -e, para tanto, define ·o que seja, 
empregado comissionista e estabelede a fórmula para o 
cálculo da remuneração do repouso. 

Na forma da proposição, a remuneração do repouso 
semanal corresponderá ao salário de um dia de serviço 
da parte fixa acrescido do que lhe for devido durante a 
semana a título de parte variável, dividido por seis. Ou 
seja, â pãl'fê- fi:Xa ã.Crescentar-se-ã um sext6 do valor daS 
comissões a que fez jus Q_empregado durante a semana. 

O autor_ da proposição justifica-se citando decis_ões da 
Justiça Superior do Trabalho e aduzindo _tratar-se de me
dida capaz de coibir abusos c_om_e_t_idos e_m_d_et_r_ini_C::_rilQ_dO 
direito dos trabalhadores comissionistas. 

Na realidade, as comissões percebidas pelo empregado 
constituem fruto do seu trabalho e resultado da sua dedi
cação e empenho, na mesma medida em que beneficiiun 
o-empregador aumentando-lhe o mantante das vendas e, 
conseqüentemente, o lucro. Comissão é, sem dúvida, 
parte da remuneração (salãrio) e deve ser considerada 
para efeito dO Câlculo do repouso. 

No mérito, a medida é oportuna, recomendando-se, 
igualmente por sua indiscutível constitucion_alidade. So
mos, assim pela aprovação do projeto. -- --

Sala das Comissões, 3 de junho de 1981. - Lenoir 
Vargas?- Presidente em exercício. -Lázaro Barboza, 
Relator.- Orestes Quércia - Martins Filho- Moacyr 
D~lla - Murilo B:iularó - José Fragelli - Almir Pinto 
- Bernardino Viana. 

PARECER No 632, DE 1983 
D~ Comissão de Legisladlo Social 

Relator: Senador Agenor Maria 
O Projeto sob exame, de autoria do eminente senador 

Henrique Santillo, despõe sobre o_ pagamento de repou
so semanal remunerado ao empregado comissionista. 

Assim, a remuneração do repouso semanal, como in
tenta O projeto, corresponderá ao salãrio de um ~ia de 
serviço da parte fixa, acrescido de 1/6 do que lhe for de
vido dura.nte a semana. a tít_ulo de parte variãvel. 

Justiffcanâõ-a proposição, o Autor, em defesa dos co
missionistas, faz alusão a numerosOS julgados do Tribu
nal Superior do Trabalho, nos quais estão consagrados 
jurispi'uden-cialmente, no cálculo, a inclusão da parte va
riável preconizada pelo projeto. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça, ao exa
minar a matéria quanto ao mérito, aprovou parecer re
conhecendo a comissão sobre as vendas como integrante 
da remuneração e, portanto, merecedora de ser conside
rada para efeito do cálculo do repuoso. 

Na _es_Cera de competênci_~ regimental desta Comissão,_ 
comungamos com a necessidade de ser compendiado em 
texto legal os arestos paradigmas da Corte Laboral, na 
afirmação de que a jurisprudência demonstra que a letra 
antiga da lei não se ajusta às exigências sociais do presen
te. 

Ã vista do exposto, opinamos pela aprovação do pro
jeto, na forma da Emenda n9 l-CLS (Substitutivo), apre
sentada pelo Senhor Senador Aloysio Chaves, no Voto 
em Separado anexo. 

Sala das Comissões, 27 de maio de 1983.- Raim_u_ndo 
Parente, Presidente.- Agenor Maria, Relator.- Aloy
sio Chaves- Henrique Santillo- Eunice Mlchiles- AI~ 

mir Pinto. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR 
ALOYS/0 CHAVES: 

O Projeto de Lei do eminente Senador Henrique San
tillo visa inCorporar à legislação jurisprudência sumula
da do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho a respeito 
do repouso semanal remunerado dos comissionistas. Diz 
a Súmula n9 27 daquela Corte Superior da Justiça que "é 
devida a remuneração do repouso semanal e dos dias fe
riados ao empregado comissionista, ainda que pracista". 
A intenção do projeto e o seu conteúdo são, Portanto, os 
mais elogiáveis possíveis. Não riOs parece, entretanto, 
que a solução de elaborar uma lei distinta daquela que 
tfata de maneira sistemática a respeito do repouso ~ema
nai remunerado (Lei n9 605, de 5 dejaneir_o de l 949), seja 
a mais aconselhâvel e tecnicamente correta. Se o que se 
quer é contemplar com a remuneração do repouso os co
missionistã:S, nada mCihor do que incluir essa catego-ria 
de trabalhadores entre aqueles que a lei específica e enu
mera, quando trata do cálcy-lo, prevendo corno o mesmo 
deverá ser feito, para aqueles que trabalham com sa
lários ajustados por unidade de tempo, por unidade de 
obra ou trabalhando a domicílio. Não houve previsão 
quanto aos comissionista$ pu·r-os ou mistos, razão j)da 
qual a interpretação da- matéria teve que ·ser feíti atiavés 
de construçãojurisprudencial. Havendo um entendimen
to do Poder Judiciãrio_a respeito, nada melhor do que 
acolhê-lo e transformá-lo em lei, evitando qui hesitações 
futuras possam vir a comprometer a louvável e oportuna 
hermenêutica de hoje. Insistimos, porém que isso deve 
ser feito através de acréscimo à lei que trata do assunto. 
Guardando, pois, o mesmo espírito do projeto e tanto 
possível as suas palavras, apresentamos a Emenda Subs
titutiva que segue: 

Junho de 1983 

EMENDA No I - CLS 

(Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei do Senado n9 79, de 1980 

D~põe sobre o pagamento do repouso semanal re
munerado ao empregado comissionista. 

0- P!eSide"nte aã República: 

Faço saber que o Congresso NaciOnal decreta e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 19 Fica acrescido de uma aJinea o caput do ar
tigo 79 da Lei n9 605, de 5 dejaneir9 de 1949; nos seguin
tes termos: 

"Art. 79 A remuneração do repouso semanal 
corresponderâ: 

a) ........ . 
b) ...... .. 

c) ........ . 

d) ....... _. . ....... '. ·- ........ . 
e) j:mra- o- empregado Comissionista, que ex.iiça 

a sua função dentro ou fora do estabelecimento ào 
empregador, o equivalente a 1/6 (um sexto) do que 
for devido durante a semana a título de comissão, 
mais o correspondente a um dia de serviço da parte 
fixa, se o salário for misto." 

Art. 29 A presente lei entrará em vigor na data da 
sua publicaÇão. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Este é o nosso voto. 

Sala das Comissões, 27 de maío de 1981. -- Aloysio 
Chaves. 

PARECER No 633, DE 1983 

D~ Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

O projeto tiiulado retorna a esta Comissão, para exa
me da-Emenda n9-l (substitUtíVo), de autoría do ilustre 
Senador Aloysio Chaves. 

A proposição, na sua forma original, estabelece que o 
empregado comissionista farãjus ao repouso semanal re
munerad_o, em consonância com o disposto na Lei n9-
605, de 5 de ja_neiro de 1949, que criou o instituto -dare
muneração do repouso semanal, bem assim do pagamen
to de salãrío nos dias feriados civis e religiosos. 

Apreciando a matéria na douta Comissão de Legis
lação Social, e via de V ato em Separado, o ilustre Sena
dor Aloysio Chaves observou que, existindo Uma lei qu~ 
trata de maneir? sistemática a respeito do repouso sema
nal remunerado - no caso a própria lei mencionada no 
projeto~ a Lei n9 605/49 -, seria mais aconSelhável e 
correto que a medida proposta viesse a integrar o cõrpo 
dessa lei, e não através de lei nova, distinta daquela. 

Assim é que, -por meio do acréscimo de uma alínea fi 
ao artigo 79,_ ~put. da referida Lei n9 605/49, a'?olhe a 
preteO.sãÕ dO projeto. 

Verifica-se, pois, que o Substitutivo oferece ao projeto_ 
melhor adequação à boa têcnica legislativa. 

DJai::lte do eXposto e como inexistem óbices quanto ao 
aspe_cto jUrídico-constitucional, nosso· ·parecer é pela 
aprovação do Substitutivo nos termos em que foi acolhi
da na-Coniissão de-Legislação SOciaL 

Sala da Comissão~ 22 de junho de 19?3-~- Murilo Ba~ 
darõ, Presidente- Martins Filho, Relator- José lgná~ 
cio-- Pedro Simon -. FernandO Henrique Cãrdoso -
Pãssos Pôrto - Guilherme Palmeira -Alfredo Campos 
~ Maccondes Gadelha- :tfélio Gueiros. 
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PARECER N~ 634, O~ 1983, 

D~ Comissão de Constituição e Justlça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado ll'i' 280, de 1980, que "deter
mina que a Ordem dos Advogados do Brasil opine 
sobre a escolha de magistrados que devam integrar 
Tribunais com jurisdição em todo o território nacio
nal". 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
De autoria do ilustre Senador Itamar Franco o Proje

to de Lei nt 280, de 1980, que visa a acrescentar item ao 
artigo l8 da Lei n~' 4.215, de27 de abril de 1963 (Estatuto 
da Ordem dos Advogados), defere à Orde111 dos Advoga
dos do Brasil a competência pára .. opinar sobre a esco
lha efetuada pelo Presidente da República de .inagistrado 
cuja nomeação dependa de prévia aprovação pelo Sena
do Federal". 

2. _ Na Justificação, aduz o Autor: HAnies de fiXar~se 
sobre o nome de tal ou qual pessoa, é de se supor que o 
Presidente da República tenha auscultado os setores 
mais representativos e mais aptos a opinarem a respeito. 
Acreditamos que seria oportuno que o Legislativo agisse 
da mesma forma antes de passar a deliberar sobre nome 
indicado. DentrC ·as entidades passíveis emitirem um jui
zo abalizado a respeito de assunto de tal importância es
tá sem dúvida a Ordem dos Advogados do Brasil''. 

3. Desnecessário recorrer-à tradição, vez cjue pacífi
co o entendjmento dos melhores de DireitO, vale ressal
tar que o Direito Constitucion-al brasileiro sempre -aco~ 
lheu o princípio- da mútu::~ fiscalização dos Poderes Exe
cutivo, Legislativo e Judicíárío. 

Dentre as múltiplas manifestações, sem quebra da-hãr
monia e da independência dõs Poderes, dessa tríplice vi
gilância está a prévia aprovação do Senado Federal para 
a nomeação, pelo Ex.ecutivo, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, Tribunal Federal cte Recursos, -Supe
rior Tribunal Militar e Tribunal Superior dÕ Trabal6o 
(arts. 118, 121, § 19, 128. e--pf.-y~-§ I~', k~tri a,-todos da 
Constituição Federal), os qU3-is, Por este mOdo, interfe
rem na vida do Poder Judiciário, enquanto este, por me
canismos próprios, também fiscaliza aqueles, 

E o denominado sistema de "pesos e balanças'', notá
vel construção _jurídico-constitucional que concede ªos 
apare-ntemente mais fracos ápoder âe iriterferlr'na esfera 
dos mais fortes, para, através de ações preventivas ou 
corretivas, impor~lhes os verdadeiros caminhos a seguir. 

Assim, ao tempo em que a Lei Magna conCe_de ao Exi
cutivo a iniciativa da nomeação de magistradoS, subordi
na a nomeação à prévia autorização do LegislatiVo, A 
nomeação, pois, ê um ato complexo, formado pela mani
festaÇão dos dois Poderes, de tal sorte que não se torna 
perfeita sem a manifestação conVefg'ente do ExeCuti'vo e 
do Legislativo. E não se· pode esquecer, por outrO -lado,
que_é o Judiciário o Poder que decreta, irrecorrivelmen
te, a inconstitU.cionalíaade dRs normas Ti&iis PrOd_uzidas 
nas áreas dos poderes_ ExecutivO e Legislativo. 

A nomeação dos Magistrados d_os Tribunais ·supCrio
res, pois, é de tão alta significação para a vida das -insti
tuições jurídicas naCionais que-Se lhe atribui tratamento 
constituciorial, retirando-se-lhe, assim, das flutuações di
tadas pelas conveniências e eventUaiS traumas legais. 

4. Em decorrência, inobstante os elevados propósi~ 
tos do Projeto, não há como compatibilizá-lo com a sis
temática constitucional vigente. Realmente, nos casos 
em que a Constituição prevê a nOmeação de magistrados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a es
colha pelo Senado Federal, descabe introduzir, por via 
legislativa ordinária, a interveniência, mesmo de caráter 
opinativo, de qualquer outro óJião, pois isso representa
ria o cerceamento do soberano exerdcio de competência 
deferida pela Lei Maio r. 
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5. Ante o exposto, o parecer é pela rejeição do Proje~ 
to, por inconstitucionaL 

Sala das Comissões, 22 de junho _de 1983'.- Mri.rilo 
Badaró, Presidente,:- Helvídio Nunes, Relator.- José 
lgnácio - contra o parecer do digno relator. - Hélio 
Gueir_os- José Fragelli- Marcondes Gadelha- Alfre
do Campos - Passos Pôrto - Guilherme Palmeirft. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

-Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-
Secretârio. 

É lida o seguinte 

Oficio n• 074(83 
Senhor Presidente, 

B_rasHia, 23 de junho_ de i 98J 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 
-acordo -com o disposto no art. 43, alínea "a", do Regi
mento Interno~ que me ausentare( do País, durante o mês 
de_ julho para breve viagem ao estrangeiro, em ca_r_áter 
pãrticular. 

Atenciosámente saudações --Jaison Barreto, 2Q Vice
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

Sobre_ a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

E lido o_ seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1~2, DE 1983 

Complementar 

Introduz alterações na Lei complementar n<:> 11, de 
25 de maio de 1971, que institiu o PRO RURAL. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Introduzam-se na Lei Complementar n9 (I, 
de_ 25_--de maiQ çle 197_1, as seguintes alterações: 

"Art. 2<:> 

V- assistência -médica e odonto[ógic~; _ 

"Art. 12. .. Os serviços de -assistêncúi- rriédica e 
--QdOiltológicá. ·seiào preStados aOs -sêUS beridiCiã'i-ioS, 

na escala Pei"mitida- Pelos- rec-ÜrSos-ol-Çã.rrie-ntários do 
FU.NRl.lRAL, em reg_iJlle de gratuidade ou parcial, 
~egundq a renda familiar do trabalhador ou depen-
dente." · 

Art._ 29 __ ~ Esia lei complementar entrar·á-em vigor na 
da ia de- suã pUblicação. -- · · 

Art. 3~> __ -~eyog_al!:l::S~ ~s d)sP~~içõe~ ~!!_1- contr~iQ._ 

-Justificação 

.O 9J't_. 2~>, inciso V, _assim como o art. 12, da Lei Com~ 
plementar n~' I f, de 1971 (Lei PRORURAL), falam em 

- _serviços de saóde, de modo_ ql:le, normalmente, a assis
tência odontológica ao t;abalfiador rural deveria poder 
comportar~se e em tal benefício previdenciário. 

Eiitretanto, assim nª-o é. Os aplicadores da legislação 
previdenciária rural têm entendido que os serviços de 
saúde previstos_n_a lei são apenas os de assistênCia médica 
e ho.spitalar, ficando os trabalhadores rurais na depen
-dência de que os seus sindicatos lhes prestem serviços de 
assis~êndil Odontológica, o que, via dci regra, ê feitO com 
s~crificiOs e deficiências várias. 

_Por isto que, atendendo a sugestão do Sr. Hélio Sa-uza 
OHveirã, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Es~ 
tânçia, Sergipe, est!_mos propondo a Tnclusão obriga
tória de assistência odontológica na lei. 

Desnecessário indicar fonte de custeio visto como o 
projeto não cria novas despesas. A assistência médica e 
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odontológica continuarão a ser prestadas em conformi~ 
dade com o permitido pelos recursos orçamentários do 
FUNRURAL. 

Sala de S_essões, 24 de: junho de 1983- Nelson Carnei-

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• II. DE 25 DE MAIO DE 
I97I 

_ Institui o Pro-grama de Assistêilcia ao Trabalhador 
Rural, e _dá outras providências. 

Art. 2"' O Prograffia de Assistência ao Tmbalhudor 
Rural coilsisfírá ná presfaÇão dos seguintes benefícios: 
I- aposentadoria por velhice; 
II- aposentadoria por invalidez~ 
III- pensão; -
IV- aux.ílio-funeral; 
V - serviços de saúde; 
VI- serviço sociaL 

(Ãs Comissões de Constituirão e Ju.~·tiça, de Legi.l'· 
lqçào SOcial e de Saúde) -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O proJetO 
lido será publicado e remetido às comissões compeferi~ 
tes, 

Há oradores_ inscritos. 
- Concedo_a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival 

Baptista. 

--O-SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, por ocasião da visita dos estagiários e membros do 
Corpo Permanente da Escola SuperiOr de Guerra (ESG), 
em 17 de_jun_ho passado, a Sergipe, o Governador João 
Alves Filho proferiu uma palestra densa de conteúdo_ob
jetivo, corajosas e lúcidas afirmações que muito sensibili
Zã.r'áin C?.~JLustres v_isitantes: 

Longamente ovacionado ao término de sua e~tposiçào, 
o GoVernador João A_lveS ~ilho dividiu o seu pronuncia
_mento em cinco partes: 

"O Quadro Nordestino": 
- ·~-..:...."As- Prioridades de um Estado Nordestino; 

....:..:. O Estado e os Municípios; 
-O Estado e_ o Exodo; 
-O Estado __ e a Atuaçào Político-Partidária. 

----sobre cada Um desses 8.spectos, as análises e colo~ 
cações do ilustre engenheiro e Governador delinearam, 
com apoio em uma criteriosa avaliação e indicadores es
fatísticos_ fidedignos, o panorama das reaHdades nordes
tinaª e, muito especialmente, d~ Sergipe. 

_Çomo não po_~la deixar de acontecer, foi imediatn: e 
sumamente favorável a ressonância dessa palestra, prin~ 
cipalmente quando o Governador João Alves Filho asse
verou aos estagiários e professores da ESG que Sergipe e 
o Nordeste são secularmente punidos, embora não lhes 
caiba a menor parcela_de culpa pelas crises que atual
mente nos anigem. 
_ De fato, em termos energéticos-- esclarecey o confe

rencista --:-."fornecemos petróleo para o resto do Brasil. 
Sob o aspecto cambial, as relações de troca evidenciam 
p~Úa a região nordestina um superávit que se mantém 
numa faixa de USl 2.000.000,00 por mês. E, afinal de 
contas, nenhuma obra ciclópica foi sediada no Nordeste, 
como_ _os_ gigantescas empreendimentos da estatura de 
-uma Itã.ipu, da Ferrovia do Aço e das Usinas Nucleares, 
entre outros. 

São estes os motiYos que me levam a solicitar a incor
poração ao texto destas ligeiras considerações da pales~ 
tra que o Governado_r João Alves Filho proferiu em Ara~ 
caju, ao_ ensejo dª" Yisita dos estagiários e membros do 
Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra.-
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E: um documento digno de cuidadosa atençã.o, pelos 
ensinamentos que contêm e pelas informações divulga
das, que entendi submeter à reflexão dos nossos cmínén
tes senadores. (Muito bem r Palmas~) 

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

PALESTRA DO GOVERNADOR 
JOÃO ALVES FILHO 

PARA OS ESTAGIÁRIOS E MEMBROS DO __ 
CORPO PERMANENTE DA ESCOLA SUPERIOR 

DE GUERRA, 
EM 17 DE JUNHO DE 1983 

ARACAJU - SERGIPE 

13. com imensa satisfação e com gratfde honra que o 
Governo e o povo de Sergipe recebem a visita ilustre dos 
integrantes da Escola Superior de Guerra, em viagem de 
estudos. 

Conhecer o Brasil a partir da realidade de cada um dos 
seus Estados dá a dimensão mais ampla de um curso que 
mais e mais vem discutinâO o País, ajudando a militares 
e civis a formarem a mais verdadeira imagem da terra 
brasileira. 

Na qualidade de Governador do Estado, portanto, re
cebo a presença dos senhores como uma prâtica cfviCa, 
uma peregrinação em defesa do pleno reconhecimento 
da realidade brasileira. 

Introdução: 
Sergipe integra a região nordestina e mantêm, basica

mente, as ID\!Smas características dos demais Estados do 
Nordeste. Com um território pequeno, sujeito a longos 
períodos secos, o Estado de Sergipe abriga uma popu
lação de cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas, crescendo 
anualmente a uma taxa mêdia geométrica de 2,40%, a 
terceira maior de toda a região. Como não- poderia dei
xar de ser, Sergipe tem historicamente fixados os seus 
problemas na mesma e permanente esteira dos proble
mas nordestinos. -

A adversidade do clima funciona mU:ítãS- vezes como 
impedimento de investimentos que bem poderiam rom
per com o atraso e elevar o desempenho da economia 
sergipana, com a conseqUente melhoria da qualidade de 
vida da população. A seca é transformada, por força da 
sua própria existência danosa e pela ausência de provi
dências eficazes que minimize-m os seus efeitõs, na devas
tadora visão apocalíptica· que Jrusfra lavouras, dizima 
criações, atingindo o homem crêdulo e trabalhador que 
se empenha, com toda a fanu1ia, na atividade produtiva 
da terra. 

A trajetórfa histórica da ocupação do solo sergipano 
revela a tendência natural dos canaviais, mintendo a iri
dústria do açúcar e jâ agora a opção do álcool, tecnolo
gia brasileira de baixo custo para responder como alter
nativa energêtiCa ê::fn SubStitUição ao derivado _de pe
tróleo, arroz, prinCipalmente no baixo São Francisco, 
feijão, milho, algodão, mandioca, laranja e maracujá em 
muitas outras partes do Estado, diversificam runaV-õUfas 
sergipanas e garantem a atividade agrícola em parte do 
território. O criatório predominantemente bovino com
pleta, com um rebanho de aproximadamente um milhão 
de reses, a atividade económica do setor primário. 

A industrialização em Sergipe, à exceção da produção 
de açúcar, teve início em 1982 com a implantação da pri
meira fábrica de tecidos em AraCaju. A multiplicação 
das pequenas e médias empresas, que totalizam mais de 
70% de todo o complexo industrial do Estado e a explo
são da construção civil a partir dos anos 60, mantiveram 
a atividade produtiva do setor secundário que é animado 
pela perspectiva futura de exploração das imensas reser
vas minerais, a exemplo da mina de silvinita qut: ã Partir 
do próximo ano estará produzindo cloreto de potãssio, 
constituindo-se na primeira extração não apenas do Bra
sil, mas de todo o Hemisfério Sul, contribuindo, cOmo já 
Sergipe o faz com o petróleo e o gás natural, para a subs
tancial economia de divisas do País. 

Com Governo próprio desde 1820, Sergipe, antes 
província e a partir da República estado, vem trabalhan
do para oferecer sua contribuição econômica ao País, a 
rCalíiar, no "plano interno, a satisfação da suas necessida
des. Os serviços, tanto aqueles decorrentes das relações 
econômicas, COmo Os- gefados pelos organismos públi
cos, caracterizam o grau evolutivo da população sergipa
na, cuja formação étnica a faz a mais mestiça do Brasil, 
acentuand-o mais que os traços raciais, os componentes 
formadores da cultura nacional, aqui verdadeiramente 
democratizados. 

I. O Quadro Nordestino 

Os nove Estados do Nordeste apresentam uma popu
lação que hoje está em torno de 40 milhões de pessoas. 
Participam com 11,63% do Produto Interno Bruto e con
tribuem com 12,21% do Imposto de Circulação de Mer
cadorias - ICM. O estágio do des.envolvimento nordes
tino pode ser medido pela simples companição dos da
dos de toda a região com o Estado de São Paulo, que é 
cabeça do Centro-Sul desenvolvido. Com uma popu
lação de pouco mais de 25 milhões de pessoas, São Paulo 
apresenta um PIB de 39,29%, ou seja, 27,66% a mais que 
o PIB de toda a região nordestina, contribuindo com 
42t09% do ICM, o que equivale a 30,88% a mais que os 
nove Estados nordestinos. Tais dados, por simples que 
possam parecer, refletem com absoluta clareza a si
tUação vexatória de atra:50 econômico do Nordeste, com 
desdobramentos soPre a população nordestina, parte 
considerável da qual sobrevivendo nos limites da mi
sêria. 

O acúmulo de dêficits, o comprórilet:úhento da quali
dade de vida do nordestino, realça o desnível entre a re
gião nordestina e as demais regiões brasileiras, particu
larmente a Centro-Sul. Estudos técnicos-indicam que se
ria preciso que o Nordeste crescesse a taxas 60% s-uperio
re~r que as taxas de crescimento da Região Centro-Sul, 
durante 37 anõs seguidos, para igualar-se àquela região. 
Este dado, tambêm de simples apreensão, é indicãdor d_e 
uma realidade que na verdade não estâ localizada nos li
mites da geografia nadOnal, mas repercute socialmente 
em todo o País. 

Certamente não ê o clima o pivô determinante para 
que a eXpectativa de vida do nordestino gire em torno de 
49 anos; quando no resto do País a· expectatíva de vida é 
15 anos a mais para cada pessoa. AliadO a este fatalismo 
está a constatação cruel de que está havendo, inclusive, 
na parte mais pobre da população, alteração biológica, 
interferindo na estrutura média q11e vem sendo reduzida. 
Mais grave ainda porque ê sabido que a capacidade inte
lectual de uma criança que não recebe alimentação ade
quada até os 6 anos pode ser definitivamente comprome
tida, em face das sequelas causadas pela permanente des
nutrição, o que promoverá uma dupla injustiça: além da 
social, pela desigualdade de renda, a desigualdade não 
apenas do nível intelectual, mas do próprio nível de inte
ligência. t como se até certo ponto, a nossa misêria, 
além do seu amplo leque doloroso de irijustiça estivesse 
produzindo na nossa camada mais carente- a chamada 
pobreza a~soluta - o surgimento de uma verdadeira 
sub-raça. Completando o quadro de horror ressalta o 
problema migratório, caracterizando o Nordeste como a 
área de maior repulsão demográfica dO mundo, deixan
do sair em busca de oportunidades de trabalho os mais 
jovens e õs ri:ia1s saudáveis, permanecendo os velhos, as 
crianças, os dependentes e as mulheres. 

O clima tem papel preponderante na vida do Nordes
te, mas não é por causa exclusiva dele que a região vem 
perdendo, ano a ano, os incentivos e as aplicações. Em 
1966 os iriceiltivos fiscais para o Nordeste eram de 100%, 
sendo hoje de apenas 23_% através do FINOR. 
Colocando-se os valores, a preços de hoje, o Nordeste te
ria 502- bilhões de cruzeiros a mais para aplicar na ge
ração de riqueza pennanente, e na criação de empregos 
para milhares de famílias. Os investimentos sociais do 
País na região estão D.ã faixa dos 13%, enquanto aqui re
side 30% da população, e a tendência é cair ainda mais, 
pois em 1979 representavam 4,16% do Produto Interno 
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Bruto e em 1982 representaram apenas 1,73%, isto 
computando-se os investimentos sociais para todo o 
País~ 

f: mUito evidente que o quadro da região nordestina 
não autoriza o emocionaHsmo por parte das lideranças 
regionais que-encaminham os problemas e buscam so
luções ágeis e eficazes. O que urge para o Nordeste é o 
reconhecimento das suas potencialidades, ê uma política 
de proporcionalidades. E para isto tem a seu favor, não 
obstante a pobreza regional, a privilegiada posição aos 
três problemas brasileiros: 

O energético; 
O cambial; 
E o causado pelo desembolso em grandes obras reali

zadas simultaneamente no País. 
No caso do problema energético, o Nordeste se apre

senta com uma produção diária de 173 mil barris de pe
tróleo, mais da metade de toda a produção nacional, 
alêm de estar produzindo âlcool para atender ao merca
do alternativo de automóveis. No caso do problema 
Cambial, o N ardeste mantem a sua balança superavitâria 
em cerca de 2 bilhões de dólares. E quanto às grandes 
obras, o Nordeste não sedia nenhuma. não tendo, conse
qüentemente, contribuído para o agravamento da crise 
interna -brasileira. 

Não é justo, portanto, atribuir-se a nossa região Como 
ônus nacional, como lamentavelmente, por falta de co
nhecimento na maioria das vezes e por mã te em alguns 
casos, procura-se divulgar em certos segmentos da nossa 
sociedade. A realidade é bem outra: o Nordeste no con
texto global tem dado muito mais, apesar de sua extrema 
pobreza, do que recebido. 

No contexto de tais observações é urgente uma refor
ma tributária, reduzindo o centralismo, da União,-com 
uma melhor e mais justa distribuição do bolo tributário 
nacional. Esta perspectiva não diminui e nem desmerece 
a atuação do Governo Federal, atravês de diversos me
canismos e diretamente, atendendo às solicitações dos 
governadores nordestinos. Mas reforça a procura de 
uma saída que permita aos Estados e municípios gerir 
seus próprios recursos, aplicando-os de maneira a aten
der aos clamores sociais. 

Está formada uma consciência regional de que chegou 
a hora da opção pelo social, pelo sensível. recuperando a 
crença 'na capacidade política de contornar e superar os 
problemas e as crises. E isto porque não há como negar o 
clima tenso gerado pela convivência com a miséria e com 
a fome, que tem maior repercUssão que o grave proble
ma da dívida externa, constantemente ocupando as preo
cupações da sociedade brasileira e motivando medidas 
seguidas. E se é grave a dívida externa, a dívida social é 
explosiva e poderá, não havendo medidas acauteladoras, 
intranqüilizar a Nação por inteiro. O exemplo de mani
festações de desempregad_os, assustando a vida das cida
des, bem reflete, nos centros urbanos do Sul, o desespero 
e o êxodo dos nordestinos que se lançam na aventura de 
melhor"es dias, entretanto a rigidez de um mercado pou
co·receptível à mãa-:de-obra, caindo no vazi<;' do nada fa
~er. 

Cabe aos governantes, especialmente na ârea do Nor
deste, onde o Partido Democrático Social saiu vitorioso 
nos nove Estados, a vigilância para que a fé não escape 
ao homem nordestino. Nossa região, abrigando 30% da 
população nacional, abriga ainda 50% da pobreza abso
luta do País. A fome, agravada agora pelo desemprego 
crescente e ameaçador, libertina e má conselheira, ronda 
as casas, atemoriza as famílias, líquida parte da espe
rança. Convêm ampliar o debate nacional sobre o Nor
deste justamente para que o interesse não esteja restrito 
às fronteiras da região, mas possa motivar a participação 
de todos os_ brasileiros que,. de uma forma ou de outra, 
Vêm sendo penalizados pelas dificuldades que o Pais 
atravessa, agravadas pelos reflexos de uma crise recc:ssi
va. irtternaciorial que não tem poupado sequC:r os países 
ricos e industrializados. O debate necessãrio coincide 
com o otimísmo fundado nas potencialidades brasileiras 
e nordestinas. ~ certo que não podemos nem devemos 
releger o mercado externo. mas agora mais do que nunca 
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é urgente nos voltarmos prioiitariainerite panú)inerca~ 
do interno. E nesse contexto o nordeste surge como a 
grande opção nacional, pois temos uma população 
maior do que qualquer país latino-americano, à exceção 
do Mêxico, todavia maior que a da própria Argentina, 
sendo um imenso mercado consumidor a ser conquista
do, justificando-se, senão por justiça elCinentB.r, mas atê 
por simples razão econômlca nó-foft:ilCcimento de nossa 
economia, proporcionando uma mais eqUitativa divisão 
de rendas intaregional. 

2. As prioridades de um Estado nordestina 

O político exerce o papel de interlocutor das carências 
e anseios das populações e, não raro, ê ele mesmo que 
tem de encontrar os remédios para atender às necessida~ 
des populares. Na região nordestina a atividade política 
beira o sacerdócio, pois do homem público e do poder 
público é exigida a dedicação exclusiva. Embora mergu
lhado no compromisso solidário -de dividir as aflições co
tidianas do homem nordestino, o governante tem ainda 
que zelar para que sua atuação seja nascida da fixação 
das prioridades. Governando um_Es_ta_d_Qque não arreca
da mais que 34% de toda a receita, e que não paga com 
seu próprio dinheiro a folha de pessoal, o político tem 
que usar da criatividade para suplantar a ausência de re
cursos causada pela má distribuição tributária do Pais. 

Dentre muitas opções piiórífárias, as q-ue visam me
lhorar a vida do povo ganham relevo nas administrações 
estaduais, como em Sergipe, que depois de uma mensa
gem de otimismo lançada durante a campanha eleitoral, 
o Governo vem procurando com inexcedível esforço e 
todo empenho do secretariado dar respostas, uma a 
uma, às questões discutidas nas praças públicas do Esta
do. Uma delas, a que mais sensibiliza, é a da captação e 
distribuição de água à população sergipana, distribufda 
em 800 localidades de 74 municípios e atendida apenas 
em 160, muitas delas de modo insatisfatório. O desafio 
da seca- que neste ano de 1983 completa cinco anos se
guidos, lamentavelmente confirmando a previsão de 
chuvas escassas entre os anos de 1979 a 1985. Não feita 
pelo CTA, que adianta que justamente neste ano que es
tamos vivendo, o nordeste semi-áifdo estará sofrendo 
sua grande seca, uma autêntica calamidade- ê o desafio 
primeiro dos Estados nordestinos ~ é em Sergipe, tam
bém, a questão primeira dentre todas as que estão preo
cupando o Governo e toda a sua equipe de trabalho. 

Desde alguns anos Sergipe vem acumulando prejufzos 
por causa da longa estiagem. Em 1981 a produção de mi
lho foi reduzida em 64%, enquanto o feijão não atingiu 
mais que 15% do que era previsto. A quebra das safras 
atinge também a cana-de-açúcar, com graves danos neste 
ano de 1983, que não terá sequer-60% da produção pre
vista, efetiVamente concretizada na moagem. O rebanho 
bovino foi reduzido, entre 1981 e 1982, em 40%, por 
morte de animais, vendas a preços irrisórios ou desloca
mentos para pastagens arrendadas em outros Estados. A 
produção de leite caiu e o consu_mo IOi sacrifiCado, sendo 
reduzido de 70 mil para 18 mil litros por dia. Uma série 
de efeitos são seguidos, como a incapacidade de proprie
tários rurais, da agricultura e da pecuária, -saldarem seus 
compromissos bancários, enquanto o desemprego au
menta, aumentando a fome e a incerteza dos sergipanos. 

Sem descuidar de negociação junto a setores de_ fina_n
ciamento, recompondo a capacidade empresarial perdi
da pelos produtores rurais, o Governo parte para seu 
próprio plano de prover a região mais seca do Estado de 
água potável, tratada e em condições ideaiS de ingestão. 
O Estado de Sergipe já realiza a adução de água do rio 
São FrancisCo, ãtendendo com quatro grandes adultoras 
a Aracaju, agreste de Lagarto, ao alto_sertão e ao sertão, 
cobrindo faixa ponderável da população sergipana. E es
tá, presentemente, ultimando os procedimentos para im~ 
plantar mais duas adutoras, a maior delas atendendo ao 
a:greste, além de estarmos já trabalhando na inadiável li
gação da adutora do alto sertão com a sertaneja, fortale
cendo esta última já com grande deficência na sua capa
cidade e possibilitando a partir daí a ampliação do forne-

cimento. Apesar de possuir mananciais e reservas de á
gua, o Estado_d.~ Serg~pe_ vive os Piores rigores_da seca e 
permanece sem ter os remédios necessários para minimi
zar os efeitos da alteraçãO climática. Talvez, de todo o 
Nordeste, seja Sergipe o Estado mais carente de provi
dênctas rciguardadoras. Os dados do relatório do De
partamento Nacional de Obras contra a Seca -
J?NOCS,-informam que os 263_aç~:~des públicos construí
dOS no Nordeste peta oNocs, até 1981, ap~nas 11 ~tão 
n~ Estado de S~I"gipe_~_ Dos poços perfurados até 1981, 
Sergipe entra com 739 dos 15.044 do Nordeste, enquanto 
teve 540 poços aproveitados de um total_de 12.838 poços 
aproveitados pelo mesmo DNOCS no Nordeste. 

Por tudo isso e pelas ~ondiçêles pesquisadas recente
mente, já sob insp1raçã"o áo" ãtual GOverno, é possível an
~ever um grande e proveitoso programa de poços, açu
des, barragens, buscando o armazenamento e o abasteci~ 
menta de água para todo o Estado, complementando o 
programa de adutoras já referido. A meta numeral é de 
100 novos sistemas de abastecimento ainda neste ano de 
1983, contemplando mais li ,2% das localidades sergipa-

- _n_!; _ _fi~_~_Qsl_p.!!:_a _) 984 a implantação de 200 nOvos siste
mas, elevando o a~endimento a 57,50% das localidades 
do Estado, beneficiando enormemente a população resi
dente nas áreas, contribuindo para a melhoria da quali
dade de vida, a apreensão de novos hábitos de higiene, 
evit~ndo a inci~ência de doenças que contribuem, ainda, 
para a elevada taxa _de mortalidade infantil. 

A água é fundamental, igualmente, para a realizaÇão 
de projetas e programas de desenvolvimento rural, O 
Governo de Sergipe tem, aguardando definição de recur
s-os de várias fontes do Governo Federal, diversos proje~ 
tos para produzir alimentação na região do agreste e no 
semi-árido do Estado, irrigar e colonizar partes do sertão 
e dotar o campo de uma melhor infra-estrutura de em
pregos, bem assim elevar a produtividade agrícola. Está, 
portanto, na resolução do problema da água o ponto de 
partida para a racionalização do_ uso da _terra, apesar de 
tados os obstâculos, com grande parte da produção a&t"f
cola do Estado. Surpreendentemente cerca de 70% do 
alimento colocado no mercado sergipano provém da pe
quena propriedade, que contribui, cõm igual percentual, 
par~ a absorção de mão-de-obra. 

Mas é preciso mais que a água para viabilizar o campo 
como o local no qual deverá acontecer a grande arranca
da do desenvolvimento nordestino. A boa utilização dos 
mananç:iais da superfície, os lençóis freáticOs, os manan
ciais subterrâneos, corrigirão a grande falta de água, per
mitindo manter a tçrra apta para produzir. Mas será, 
sem dúvida, pela providência política que a- estrutura 
agrária se abrirá para o abrigo de milhares de famílias 
sem terra. A regularizaçãO fundiária que o Estado faz 
com os projetas de colonização, mas ainda absolutamen
te insuficientes ante a gravidade da nossa situação, reme
tem à crença de que é preciso repenSar a mais ampla e 
mais justa ocupação da terra, tornando-a produtiva e so
cialmente útil pela fixação do homem que tem no traba
lho o seu maior e mais permãnente cãpital. 

Ao lado das providências em favor da produção no 
meio rural, compete ao Governo acompanhar junto ao 
Go_verno Federal o encaminhamento de projetas que 
têm_como justificativa maior a criRção de empregos, en
sejando assimilar grande parte dos sergipanos que pl-eci

-sam trabalhar. Tem ocorrido, infelizmente, é o desem
prego no setor secundário, especialmente na construção 
civil, onde o cálculo _de hoje é ·em torno de 6- mil desem
pregados, e que até bem pouco tempo representava 
43,5% do emprigO no Estado. Este fenômeno _atípico, ca
racterístico mesmo da recessão e da crise, e do enfraque
cimento do BNH em suas fontes de recursos junta,-se 
p;irã.- agravar aiõda mais o iritríncado piOcCssi:) migra
tório, reunindo desempregados do campo e da cidade e 
transformando-os numa massa que está próxima do de
sespero e da transgresSão das regras de convivência So
cial. 

Paralelamente aos efeitos da seca, com os prejuízos 
das lavouras e dos rebanhos, acontece presentemente em 
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Sergipe um outro problema de grande impacto sobre a 
economia rural, atingindo_ a milh_ar~ de pequenos pro
dutores de maracujá, que estão t:om seus produtos sem 
mercado, sem venda, perdendo-se nos depósitos e nas 
plantações, resultado da queda internacional de preços. 
A surpresa da retração do mercado in_ternacional tem 
marcado profundamente os produtores da zona sul do 
Estad_o, todos com seus débitos vencidos e inadimplentes 
per-ante os- orgariismos Creditícios, e, o que é pior, crian
do um temor que poderã levar os produtores, responsá
veis por 50% de toda a produção nacional de maracujá e 
também pela diversificação da lavoura de citros, ao 
abandono de tão importante cultura, à qual se deve, in
cl_usive, o aumento_ da P<?Pulação de alguns municfpios 
da região_sul do Esiado. -

_Neste =c_aso o_ Governo tem procurado, junto ao Banco 
Central, principalmente, recompor- a dívida, negociando 
novos prazos e condições para superar o -impasse que é 
mais um ponto crítico para a administração estadual, 
justamente por ser um acontecimento imprevisj_vel, e que 
atingiu a um setor qtie produzia muito bem e obtinha 
excelent~s..resultados tanto no mercadq interno, como no 
mercado internacional. Prossegu_!!m os entendimentos e 
se espera, p-orque inadiável e imPresêindfve( a qualquer 
momento, um pacto entre os produtores de maracujá e 
os bancos credores, lamentavelmente tão retardado pe
los frios meandros da burocracia enervante que complica 
as soluções mais sitriples, óbvias e sobretudo justas. 

o-Governo busca, a todo custo, sustentar os níveis de 
emprego das pequenas e mêdias empresas, alimentando
as_ com o apoio necessário, com à _forütlecimento da 
infra-estrutura de localização, através dos distritos in
dustriais de Aracaju. Estância, Propriá, cobrindo o pólo 
da capital e as vertentes norte e sul do Estado, preten
dendo ainda estabelecer a cidade industrial de Nossa Se
nhora do Socorro, na vizinhança da capital e que servirá 
ao reforço _da área de ,expansão do distrito industrial de 
Aracaju, o mais antigo e mais consolidado. O Governo 
tem a plena consciência do papel da pequena e até da mi
croempresa, tanto pela capacidade de empregar, como 
pela diversificação das suas atividades, sem com isto ne
gar a capacidade empresarial das grandes organizações 
que, tanto na produção têxtil, como na de muitos bens, 
são tradiCionais em Sergipe. 

Dando atenção especial ao setor informal da econo
mia, o Governo investirá na atividade artesanal que, por 
sua natureza e tradição, tem representado para Sergipe o 
filão inesgotável que glorifica a tecnologia ensinada fa
miliarmente e mantém um padrão cultural de grande va
lia pára -ã-m-ãnutenção do perfil dos sergipanos. A com
recialização no extremo sul do Estado, no pólo de costu
ras e confecções de Tobias Barreto, já entrará em funcio
namento brevemente, dando abertura para projetas de 
apoio à atividade artesaflal, tanto na produção, quanto 
na comercializaçã-o. 

Para enfrentar o desafio da seca, o Estado críou o seu 
instrumento executivo; a secretaria de Saneamento e Re
cursos Hídricos. Para enfrentar o desemprego, o Gover
no ampliou as funções da Secretaria da Justiça, Trabalho 
e Ação Social. Para o incentivo ao artesanato e aO turis
mo o Governo conta com a Secretaria da Indústria, Co
mércio e Turismo. Com tais instrumentos, o Estado 
aParelha-se p"afa' ajuStar sua máquinii' administrativa aos 
maiores interesses, realizando suas metas e concretizan
do a política de desenvolvimento que começa pela fi
xação das prioridades. 

Resta ao Estado oferecer à população, nos 74 municí
pios, os serviços básicos necessários à realização da vida, 
e_com um padrão de dignidade que a vida inspira. Assim, 
a educação, o saneamento bâsico, a saúde, os transpor
tes, o lazer, a cultura, a segurança, a moradia, formam 
um mesmo campo de atenção governamental que objeti
va vencer a situação de déficit e ampliar a qualidade dos 
serviços, o que equivalerá a melhorar a própria qualida
de de vida de todos os sergipanos. Tãis ações, contudo, 

-isoladamente representam um esforço titânico, oneroso, 
que em si não basta para atender aos antigos anseios so
ciais. Mas integra o universo das preocupações, comple-
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mentando as providências práticas de geração de empre
go~ de produção do meio rural, de transformação de par
cela maior da população em economicamente ativa, 
numa praxe consagradora d_a opção que o Goverrió de 
Sergipe fez pelo social, espelhando-se na realidade, sen
sibilizado com ela e com sua composição de sofrimento 
imposto pela pobreza que marca profundamente a gente 
sergipana. Este procedimento, faz parte da aprendiza
gem política junto ao povo que ê a fonte d_o voto~ expres
são legítima da representatividade social. 

3. O Estado e os_Municlpios 
Sergipe possui 74 munkípiõs, distribuídos pelo litoral 

sul, regiões do Vale do Cotinguiba, região ~e Nossa Se
nhora das Dores, Região de Propriâ, sertão do São 
FranciscO, sertão do rio Real, agreste de Lagarto e agres~ 
te de ltabaiana. Neles habitam, segundo dados de 19_80, 
1.140.121 que hoje estão projetados para algo em tórno 
de 1 milhão e 300 mil, sendo 582 mil 755 homens ~ 557 
mil 366 mulheres._ Destes, 450 mil 849 sabem ler e e,sc;re-_ 
ver, o que representa um índice de alfabetização ainda 
abaixo. 637.129; ou-seja 56%- da população total recen~ 
seada em 1980 pelo IBGE tem menos de 19 anos; 54,19% 
vive na zona urbana e 45;81% riã i6ri8. rural. 

O PIB do Estado de Sergipe é de 0,37 em relação aos 
11,63% nordestino, e o ICM é de 0,36% em relação aos 
12,21% do ICM do Nordeste. TaiS dados, mesmo em 
análise superficW.l; revelam-- um estágio -econOmlC-o_de 
subdesenvolvimento, com sequelas sociais representadas 
na renda, no desemprego, no analfabetismo, alimentan
do, em conseqilência, o êxodo dos sergipanos. 

Para o relacionamento formal cQm os rm,micfpios ser
gipanos, o Estado tem a Secretaria de Assistência -aos 
Municípios, e diversos serviços em outr-as Secretaf{ãS de 
Estado. O Governo faZ a-ponte ei1tre as prefeituras e di
versos organismos federaís e repassa, dentr6 de progra
mas específiéos~ recursoS para o atendimento aOS Sêtores 
vitais dos munic(pios, como educação e saúde. 

Presos, como o Estado, ao centralismo_ arrecãdlidOr; 
os municfpios dependem da União e do Estado, sendo 
poucos os que conseguem, com receitas próprias realiza
rem suas despesas. Presentemente alguns municípios es
tão com dificuldades at(i: para pagar pessoal, mensalmen
te. Isto em face do desaparelhamento da máquina arre
cadadora municipal, bem assim pela falta de leglslação 
atualizada de captação de receita por parte das prefeitu
ras. 

O Estado tem assumido, por causa disto, a maior par
te das responsabilidades de gerar serviços e atender aos 
habitantes das comunidades interioranas. Aracaju,_ capi
tal do Estado, sede do Governo, representa a caixa de 
ressonância dos problemas estaduais e a maior zona de 
atracão humana, ficando, por-cOnsegui ii te, atribulada 
para satisfazer a necessidad_e da sua própria população e 
ainda atender, diaríilmente, aos qUe trabalham ou bus
cam emprego aqui, oriundos do interior. 

O Governo tem procurado, ao longo do tempo, devol
ver aos municípios, em forma de benefíCios, aquilo que 
dele r_ecolhe. Neste Goyerno de três mesesjâ por diversas 
ocasiões o Governador, SecretáriO e técnicos da Admi
nístração Estadual, mantiveram cantatas de aproxi
mação e de trabalho com os prefeitos e os integrantes das 
administrações municipais, um seminário foí realiZado, 
reunindo todos os prefeitos, justamente para orientá-los 
quanto às possibilidades de cada município perante Os 
organismos federaist como também para realçar o rela
ciO-namento entre aS preíeifuras e as diversas secretarias e 
órgãos da administiãÇão e.St!idual. Ao seminário realiza
do em Aracaju seguiu-se os encontros regionais de pre
feitos, em Tobias Barreto, reunindo li chefes executivos 
municipais da Zona CentrQ-S_ul do Estado em torno da 
assinatura de contratos para a -implantação de uma adu
tora para abastecer Tobias Barreto, e em Porto da Fo
lha, reunindo os prefeitos do Alto Sertão, õi:asião-de- aS
sinaturas de diversos convêníàs na área de educação, de 
saúde e de proteção ao migrante. · 

Os encontros regionais de prefeitos vão ter continuida
de em obediência a ii.mc Cfonograma e iteles tanto os pre-
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feitos atualizam as suas reivindicações, como o Góverno 
do Estado discute as linhas de atendimento, estendendo 
os cantatas às lideranças políticas e comunitárias, para 
assim espelhar melhor a intenção de conhecer plenamen
te a realidade de cada comunidade sergipana. No gabine
te de trabalho, no Palâcio do GovernO, o governador 
tem uma agenda de audiência aos prefeitos, mantendo
se, assim, inteirado dos problemas e dos encaminhamen
tos, e tamliêffi das providências que colocam o munic[pio 
no centro das atenções administrativas. Todavia, este re
lacionamento ainda não atingiu o-ponto ideal; pela ur
gente necessidade que tem o governador de neste infcio 
de Go_verno marcado pela mais grave crise económica já 
vivida pelo Estado de Sergipe, de procurar recursos, por 
uma questão de sobre'!ivência até, aliás, estratégia que 
desde os tempos de candidato, já antevendo a crise, foi 
pensada com o fim de elaborar projetas, discutir finan
ci8.meDI.o __ de_ idéias, buscar dinheiro antes que estados 
mais ricos, poderosos e politicamente fortes chegassem 
na frente e conseguissem fatia maior da ajuda federal. 

4.0 Estado e o êxodo 
Sergipe não foge à regra nordestina de ver, segu!da~ 

mente, parte do seu povo deixar o local de morada pãra 
procurar oportunidades em outras partes. A migração 
espontânea, por falta de trabalho, é a mais comum e 
constante no Estado que tem quatro faixas concentrado~ 
fas das correntes migratórias: 
I- zona da Cotínguiba, área açucareira do Estado; 
II -baixo São Francisco, área de rizicultura extensi-

va; 
III -litoral sul, industrial que inclui Aracaju; 
IV- extremo noroeste, área de frentes de trabalho e 

de migração. recente, e a mais eVidente. 
Em torno de Aracaju estão locali:Zados o maior núme

ro de municípios com percentuais elevados de imigrantes 
procedentes de zona urbana, sendo a capital o maior 
centro de atração, deíxando diversos municípios pratica-

~ ~rrrente com a condição de cidade-dormitório. O desloca
mento Il)igratório de maior proporção se dá, portanto, 
em direção ao litoral, apesar da força atrativa da região 
sanfranciscana. No litoral a maior parte da migração é 
urbano-urban_o, o que diferencia do coinportamento ge
ral do estado. 

A dinâmica da população em ocupar os espaços does
tado ª- faz presente na zona da Cotinguiba, quando do 
plantio e_ do corte da cana-de-açúcar, c;omo a faz voltar 
para o sertão para o cultivo de roças em épocas próprias, 
ou ainda para incorporar-se as frentes de trabalho, nos 
períodos graves da seca. 

Para fora do estado, segundo dados divulgados pela 
Secretaria do Planejamento do Estado e Universidade 
Federal- de- Sergipe, são os seguintes os percentuais: 

36,48% vão para São Paulo; 
21,83% vão pãra Bahia; 
21,56% vãO para Rio de Janeiro; 
9,39% vão para Paraná; 
2, 74% vão para Mato _Grosso; 
2,72% vãõ para Alagoas; 
I ,24% vão paTa Minas Gerais; 
1,05% vão para o Distrito Federal. 
Merece consideração especial, embora não conste dos 

levantamentos publicados, o número de sergipancis que 
e!:ilão dt:ixando o Estado rumando para o Maranhão e 
para o Pará; ocupando terras e participando da organi
zação de fazendas de gado naqueles estados, como fize
ra'm negoCiandO fuino -no Ceará, em décadas passadas, 
ou ainda na Bahia, precisaõierite na região do Sul, desen
volvendo a chamada civilização do cacau, da qual Itabu
na é Uni" "exPressivo exemplo da Co"ritribuição sergipana. 

5. O Estado e a atuação polftico-parridária. 
Corri um eleitorado de 470 mil 471 eleitoreS Sergipe 

deu ao partido democrático soda! uma das mais contun-
-denteS vitóriis no pleito de 15 de novembro de 1982, ele

gendo o governador, o senador, 6 dos 8 deputados fede
rais, 19 doS 24 deputados estaduais, 69 dos 73 prefeitos 
irlterioranos e obteve, em Aracãju, grinde vitória ao ele
ger \3 de 21 vereadores. 
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Quatro dos cinco partidos foram organizados em Ser
gipe e após a contagem dos votos eles obtiveram os se
guintes números: 

Para governador: 
PDS - 256.385 votos 
PMDB - 77.965 votos 
PDT- -1.354 votos 
PT- 1.133 votos. 
A legenda para senador apontou o PDS com 247.255 

votos, para deputado federal247.887 votos, para deputa
do estadual, 249.269 votos. 

A força do número representa a crença sergipana na 
mensagem dos candidatos pedessistas, a estrutura parti
dária sólida e a linguagem renovadora que buscou ao 
longo da campanha eleitoral uma identidade entre os 
candidatos e o povo sergipano. Os temas da campanha 
do PDS foram centrados no esforço do Presidente João 
FigUeiredo para oferecer aos bi-asileirOs uiiia democracía 
estável, vencer as crises e projetar um futuro social mais 
justo par1.1 todos, e no empenho dos candidatos em favor 
do desenvolvimento do Estado e da melhoria da qualida
de de vida dos sergipanos. Prevaleceu, no diálogo dos 
candidatos com o povo, o interesse local, regional e esta
dual dos problemas, colocados acima de discussões te
máticas de ínüiresSe mais nacional. 

Conclusão. 
Senhores estagiários, Senhores Membros do CorPO 

Permanente da Esc_ola Superior de Guerra, a missão de 
governar de um nordestino é acíma de tudo desafiante, 
pois exprime- a capacidade de -cõnvivência com--dois ca
minhos em sua essência contratante: o de dotar o estado 
de condições efetivas de progresso económico, cultural e 
social; garantindo o bem-estar da população. E o de 
atender emergencialmente aos sofrimentos múftiplos de 
quase todos os estratos sociais do Estado. 

O Governo de Sergipe optou pelo social e dispensará 
no quadriênio a realização de grandes obras, aquelas que 
não ofereçam retorno em favor do povo sergipano, para 
aprofundar- seu empenho na obtenção de uma infra~ 
estrutura que permita o bem-estar dos sergipanos. A 
marcha paralela entre aquilo que é urgente e que não 
pode mais ter adiada a sua concretização e aquilo que é 
definitivo guiará os passos de uma administração que 
pretende, dentre outras coisas, retomar a vocação agrf
cola do Estado, criar estruturs pennanentes para prote
gei" nosso homem contra o fragelo das secas, deslocar a 
ação estadual para a geração do emprego estável, iaran
tindo renda aos sergipanos. 

Assumi o Governo na pior fase da história dO EstãdO, 
tendo que conciliar conseqüênciaiireflexas da crise na
cional com a convivência com a seca_ de mais de quatro 
an_os, e ainda o problema do maracujá que atinge em 
cheio produtores das antes prósperas pequenas Proprie
dades do sudoeste do estado, que empenharam capital e 
trabalho na diversificação da lavoura de citros e que fo
ram vítimas do desamparo dos preços do mercado inter
no e do mercado internacionaL Cada um destes proble
mas requer do Governador a serenidade para enfrentá-lo 
e a disoosição para resolvê~lo. 

Pare enfrentar os desafios plenamente, o Governo de 
Sergipe elaborou e submeteu ao Governo Eederal di ver~ 
sos projetas que cobrem, de modo substancial, o univer
so das preocupações sergipanas encarnadas por este Go
vernador que tem, selado nas praças públicas e nas ur
nas, um pacto com a sociedade estaduaL Bem por isto, 
parte dos 90 dias do Governo foram passados fora de 
Sergipe, junto aos órgãos decisores e- financiadores do 
País, num exercício que requer, como tem requerido até 
hoje, a firme disposição de cumprir os compromissos as~ 
sumidos coin o povo sergipano, mantendo-o unido nas 
mesmas esperanças de melhores dias. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB -GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Se'nhor Presidente e _Srs. Senado
res: 

Ê próprio dos seres vivos se comportarem em função 
de suas histórias passadas e das conseqüências imediatas 
de suas ações. Daí a importância da comunidade treinar 
alguns de seus membros para, com base na anãlise do 
passado e do presente, traçar projeções para o futuro. 

Estas projeções, embora quase sempre não sejam con
firmadas em sua plenitude, são importanteS porque ser
vem de diretrizes- erii tOrno das quais poSsamos 
organizar-nos, tendo em vístã a realização de nossas me
tas _preyiarpente definidas. 

A seleção de prioridade, a estratégia de ação a longo 
prazo e a maximização de esforços é precisamente o que 
nos distingue de outras espécies existentes. f: o que nos 
livrarã do cãos. É o que possibilitará o soerguimento da 
Nação brasileira, tornando-a consciente de suas poten
cialidades e senhora de seu d~tfno. 

Planejamento parece não ser o forte desses tecnocratas 
no poder. Por exemplo, vejamos o escândalo da CAPE
MI. Em 1972, Senhor Presidente- em 1972-,jã sabia
mos com precisão o total de ârea a ser inundada pela 
barragem de Tucuruí. Recentemente, no dia 26 de abril 
do ano em curso, portanto, decorridos II anos, vem a 
esta casa do Congresso Nacional o Senhor Ministro da 
Agricultura justificãr a exPloração de madeiras apenas 
nas âreas selecionadas, devido à premência de tempo. O 
Ministro daquele tempo não era o de hoje, mas o Gover
no autoritãrio era o mesmo. 

O regime ditatorial implantado neste País em 1964, ao 
suprimir as liberdades públicas, ao amordaçar os meios 
de comunicação de massa, ao impedir que o povo brasi
leiro se organizasse, criou as condições para que uns 
poucos realizassem as tarefas de muitos. 

E aí estão as conseqüências: a Nação impotente para 
eleger suas prioridades (ditadas agora, de fora para den
tro, pelo FMI). 

Uma inflação galopante e um desemprego descontro
lado, levando nosso povo a experimentar uma ansiedade 
insuportável; uma corrente · migra_tória no seritidõ 
campo-cidade jamais vista em nossa História, causando, 
pela primeira vez, um decréscimo absoluto da população 
rural, como evidenciado pelo Censo de 1980, uma série 
de dívidas descomunais- externa, interna, Social e polí
tica. E uma outra, talvez a mais dificil de ser resgatada, 
por envolver pessoas humanas: a dívida com nossos fi
lhos, devido a uma recessão deliberada, um número cada 
vez maior de jovens são alijados do mercado de trabalho; 
são impedidos de exercer suas profissões. E precisamente 
os mais capazes são forçados a procurar trabalho no ex
terior, formando um fluxo que já se convencionou cha-
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mat-df;. "evasão de cérebros". Este País, Sr·. Presidente, 
se v_er~ no futuro com d_éficit de técnicos de alto gabarito. 

O último pacote económico-financeiro do Governo, 
contendo as exigênciaS de nossos credores externos, re
duz substancialmente o subsídio à agricultura, com o 
pretexto de combater a inflação .. 

Julgamos ser do nosso dever, Sr. Presidente, alertar o 
Senado Federal para as conseqüências irreparáveis iniril 
futuro próximo, decorrentes desta decisão. 

O agricultor,já sempre em conflito na hora de plantar 
--devido às dificuldades de previsão e controle das variá
veis que determinam uma boa colheita, agora, diante, 
mais uma vez, do encarecimento da lavoura, da incerteza 

_do produto do seu trabalho _ser suficiente para r~gatar a 
hipoteca de sua terra, adquirida após anos e anos de tra
balho pesado, é prov:ãvel que reduza a ãrea cultivada ao 
limite de ~eus próp~ios recursos, como de fato ocorreu 
em 1965, causando um decréscimo na safra de 1966 da 
ordem de 14,6%, se este fenÔ!lleno voltar _as~ repetir, e é 
provãvel que se repita, como o passado nos ensina, além 
de não podt;:rm()S competir n_o mercado externo, à cata 
de divisas, fios veremos-na contigência de importar o in
dispensável para o consumo interno. 

Ê necessãrio que· se compreenda, de uma vez por to
das, que o setor agrícola é a base da nossa economia. 1:. o 

-- setor agrícola que dã trabalho a milhões de brasileiros 
por este País afora. É o setor agrícola que sustenta o 
povo brasileiro e a indústria, fornecendo alimentos e 
ma-térias-Primas, e também Consumindo produtos manu
faturados. 

O setor agrícola contribui, ainda, para minorilr os 
problemas da balança comercial, reduzindo a impor
tação de diversos bens e gerando divisas com a expor

--faÇão -de seus produtos, fazendo da economía brasileira 
umã das poucas com perspectiva de auto-suficiência no 
mundo. 

Como vemos, Sr. Preside"nte e Srs. Senadores, a agri
cultura é um setor demasiadamente importante da eco
nomia para servir às experimentações destes monetafis
tas empedernidos, enclausurados nos gabinetes do po~ 
der. 
~ chegada a hora de dizer desta tribuna que pais al

gum, de uma forma ou de outra, deixa de subsidiar sua 
agricultura. A experiência de países desenvolvidos da 
Europa e das Américas demonstra, irrefutave1mente, que 

·_:_a agricultura sempre foi alvo de tratamento diferenciado. 

- O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite um apar
te, nobre Senador? 

O SR. MAURO BORGES- Com muito prazer, emi
nente Senador Benedito Ferreira. 

U Sr:--Bene"dito Ferreira- Senador MaurO Borges, é 
louváVel Que V. Ex• ponha à disposiçãO da causa maior 
do flosso Estado a sua inteligência, buscando soluções 
para o problema que mais nos aflige no momento, para o 
segmento maiS im"porta-nÚ:: da nossa economia, da econo
mia goiana, sem dúvida alguma a agropecuãria. Mas, eu 
gostaria de dizer, colaborando com V. Ex•, em face dos 
estudos que venho realizando, desde que isso foi anun
ciado, paradoxalmente, V. Ex• V<:J.i até se aSS'!J-!ilar, aquilo 
·que eu vindicava hã muito-anos era que a~abassem com 
o crédito subsidiado na agricultura, e vou estabelecer 
Jogo o por quê. Quando anunciaram- que iam acabar 
Com o cl-éditÕ Subsidiado, eu entendi que viria, como es
pero que virá, a solução efetiva para o problema, vez que 
o crédito rural tem sido inequívoca, matematicamente 
provado, o óleo canforado, o medicamento inadequado 
com que se Yem tratando um cardíaco em situação grave; 
vez que jã demonstrei, aqui nesta Casa, e agora tenho 
elementos mais recentes para corroborar essas provas, 
que o crédito rural beneficia um pequeno segmenrO dos 
produtores. Cerca de 3/4 dos produtores rurais produ
zem com recursos próprios. E,_ rta h_ora de vender, esses 
que produzem com recursos próprios, sabe V. Ex•, aca
bam vendendo até na rama para os atravessadores, vez 
que eles não têm condições de custear a colheita. Logo, 
fixando um preço mínimo, cow_base no crédito subsidia-
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do, nós estamos penalizando duplamente aqueles que 
produzem com recursos próprios. Como eu disse a V. 
Ex', jâ demonstrei isso- aqui, nos idos de 1977/1978~ o 
crédito rural, em muitas áreas, além de fomentar a espe
culação fundiária, de acrescer o preço da terra, num pa
radoxo realmente difícil de conciliar com a ciência eco
nômica, em realidade beneficiava, àquela altura, menos 
de 1/4 dos produtores rurais no Brasil. A solução, então, 
é esta que já se anuncia, é dar preços que cubram, efeti
vamente, os custos, que remunerem, que gratifiquein e 
que dêem lucro, afinal, ao produtor rural. Seria a So
lução que nós defendíamos anteriormente, o subsídio 
por unidade produzida e não recursos fartos para, a 
maioria das vezes, ou em grande quantidade de vezes, se
rem aplicados em operação meramente especulativa, seja 
no mercado financeiro ou seja na especulação fundiária. 
Daí por que eu louvo a posição de V. Ex• e na semana 
entrante espero contar com a contribuição de V. Ex• no 

-pronunciamento que estou elaborando, onde enfoco, 
com dados e estatística, com números, o fulcro da ques
tão maior da nossa economia, da economia goiana; e por 
que não dizer do Brasil, que são as soluções que preconi~ 
zo e me parece que o Executivo está atento para elas, 
para resolver de vez esse angustiante problema que é a 
mâ remuneração da agricultura, e que tem propiciado, 
inequivocamente, esse acelerado e angustiante êxodo ru
ral. Muito obrigado a V. Ex• -pela oportunidade. 

O SR. MAURO BORGES- Eu que agradeço a V. 
Ex' esse aparte muito oportuno. Realmente, V. Ex• enfo-. 
ca muito bem o problema. Muito mais importante-do 
que o crêdito subsidiado é o preço final do produto. De 
fato, isso é essencial. Mas, uma coisa não exclui a outra, 
sobretudo num País realmente dilapidado, num Pais 
com quase todo o setor agrãrio com seus recursos· abso
lutamente já extintos, um credito subsidiado não seria 
contra a agrícultura, seria a favor, seria bem a favor; mas 
isso não exclui que se tenha um preço remunerativo e 
não é preciso o GoVerno fixar um preço mínimo remune
rativo, basta ele não tomar providências contra os agri
cultores, não permitir importações para baixar -os 
preços, não permitir que os atravessadores promovam 
essas valorizaÇões artificiais para eles, não para o produ
tor, porque o produtor, na verdade, é quem ganha me
nos nisso tudo_. Realmente, o pequeno lavrador é muito 
pouco sujeito ao -crédito, ele é excluído, como V. Ex• 
muito bem disse, mas isso é uma distOrção, é um erro 
grave da sistemática de crédito agrícola no Brasil. É uma 
das falhas principais porque, sobretudo anos atrás, o di
nheiro do crédito agrícola era jogado para especulações 
imobiliárias e outras, e realmente só os homens de gran
de poder e de grandes recursos tinham possibilidade de 
acesso ao crédito rural. Mas, isso é uma distorção e por 
essa distorção nós não poderemos excluir as vantagens 
de uma boa ação no crédito rural e as vantagens que se 
possam dar ao agricultor. 

O Sr. Benedito Ferreira - Se V. Ex• me permitisse
mais uma interrupção em seu discurso ... 

O SR. MAURO BORGES- Cám prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira- ... não sei se fui feliz em mi~ 
nha colocação. É evi_dente que o crédito não pode e não 
"delle, serexciuídO. Mas esse sUbsidio é um artificialismo e 
eu direi a V. Ex• porque uso essa adjetivação, parecendo 
uma tanto carregada, artificialismo - porque, na reali
dade, essa imPortância de um bilhão e duzentos milhões
de dólares que se dá à agricultura, ou seja, cerca de 600 
trilhões de cruzeiros, que se dá, supostamente, à agro pe
cuária, como juro subsidiado, quer dizer, como custo do 
crédito subsidiado, na realidade é um produto do confis
co do café, do cacau e dos tributos sobre a exportação 
gerados pela agricultura. Então, veja V. Ex•_quejá é pas
sada a hora de tirarmos a máscara, porque o crêdito ru
ral tem sido uma máscara, um óleo canforadO, repito, 
com que nos vínhamos tapeando. Agora, não se deve ex
cluir o crédito; tenhamos crédito farto, a preços de mer-
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cada. Mas quanto ao fato de o Governo não dar a garan
tia de preço mínimo, V, Ex' veja o exemplo dos Estados 
Unidos, através de outros mecanismos, em que pese eles 
terem uma tecnologia tão avançada à disposição da sua 
agricultura, a ponto de, com menos de 12% da sua força
trabalho, produzirem, à saciedade, para o seu consumo e 
para abastecer quase que o resto da humanidade. Nós 
aqui, com- esse artiflCialismo, com esse paternalismo, 
com essa falta, eu diria 8.té de seriedade, para encarar o 
problema, temos af mais de um terço da nossa população 
economicamente ativa envolvida no setor e, de quando 
em vez, estamos importando alimentos. Logo, nobre Se-. 
nadar, não se exclui o crédito, não se exclui o apoío da 
pesquisa. A estrutura-eiis1erite deve continuar. Sou con
tra {:: ao crédito_su_bsidiado, porque, em realidade, tem 
criado privilegiados, tem criado sinecuras. Basta- olhar 
para o crescimento dos lucros dos bancos, para o gigan
tismo dos bancos neste País e V. Ex• terá a explicação 
para esse fenômeno de crescimento, quando a economia 
se encontra em recessão. Era esta a observação, concor
dando com V. Ex• Mantenhamos o crédito, mas tiremos 
a mâscara da hipocrisia dos juros subsidiados, que bene
ficia, repitO, menOs de um quarto dos produtores que 
efetivamente produzem neste País. Muito obrigado a V. 
Ex• 

O SR. MAURO BORGES- Concordo inteiramente 
com V. Ex• Realmente, há uma distorção completa, há 
um abuso, pois os mais poderosos, os·-mais ricos são-os 
que mais se beneficiam com o crédito rural, sem usá-los 
efetivaniente. Realmente, isso ocorria até bem pouco 
tempo. 

A solução do subsidio não é absolutamente necessária, 
mas_estamos numa situação especial, com o setor agríco
la completamente depauperado, quase todo ele profun
damente endividado. De maneira que a retirada do 
subsídio não d_eixa de ser um malefício. 

E outra coisa, não é só o crédito rural que é subsidia
do. Há uma série de outros benefícios que precisam ser 
extintos no País.. Por exemplo: tarifas especiais de consu
mo de energia e\étrica, muitas vezes abaixo do custo ope
racional, bem abaixo; tarifas de transporte que oneram 
tremendamente o sistema viário nacional. E o caso, por 
exemplo, das tarifas preferenciá"is" que envolvem as em
presas multinaCiO-nais exportadoras de minério de ferro, 
que são a principal causa do déficit da Central do Brasil 
e, de um modo geral, da Rede Ferroviária Federal. En
tão, vamos extinguir todos os subsídios, sobretudo, das 
multinacionais_. 

b chegada a hora de dizer desta tribuna que país al-· 
gum, de uma forma ou de outra, deixa de subsidiar sua 
agricultura. A experíênC-ía-de países desenvolvidos da 
Europa e das Américas demonstra irrefutavelmente que 
a agricultura sempre foi alvo de tratamento diferenciado. 
Os privilégios concedidos a esse setor, se não de forma 
direta, com a concessão de recursos financeiros, são 
mantidos de maneira Ü1direta através de benefícios tribu
tários e fiscais que posSibilitam a sua capitalização pro
gressiva e lhe dão poder de c_oncorrência no mercado ex
terno. 

Não, Sr. Presidente, não me verihãril dizer que õ -a:gri~ 
cultor não reduzirá a área a ser cultivada porque o Go
verno do General João Figueírido garantirá preços 
mínimos compen-s-a-dores, o Governo não tem mais credi
bilidade económícã;- máx-iine c[uari.do fala com priorida~ 
des à agricultura. 

O "Sr:- José Lins - V. Ex• permite-túTI. aparte? 

O SR. MAURO BORGES - Pois não. 

O Sr. José Lins- V. Ex• tem razão de dizer que quase 
todos os países do mundo subsidiam a agricultura .. 

O SR. MAURO BORGES- Di! forma direta ou in
direta. 

O Sr. José Lins- De for013direta ou indireta. O 
subsídio é um instrumento imPortai! te de política ecortô-
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mica; deve _ser usado com parcimónia de preferência 
temporariamente. Subsídio sign"ifica tirar de algum setor 
para dar a outro. Mas, no caso da agricultura, é certo 
que quase todos os países do mundo a subsidiam. Há, 
porém, uma grande diferença entre a sistemática da 
maioria de outros países e a do Brasil: nós damos subsí
dio quase exclusivamente através do crédito rural. Esta 
sistemática tem-se mostrado inadequada por várias ra
zões. As principais já foram aqui apontadas: seria unia 
distribuição imperfeita, parcial entre os agricultores, be
neficiando, de preferência, os maiores agricultores, e se
gundo a aplicação, indevida. Há ainda outras razões. A 
irite-nção, agora; é substituir esse tipo-di subsídio por um 
outro, indireto, abrangendo desde a pesquisa, à oferta de 
sementes selecionadas, à assistência técilica, preços míni
mos à organização e à--garantia de mercado através, in
clusive, da formação de estoque pelo poder público, e, fi
nalmente, um volume de crédito adeQuado à disposição 
do setOr. Parece que neste ponto o Governo tem razão. 
Agora, o grande problema é, certamente, esse período de 
transição. Os beneficiários não-desejam perder o subSí
dio. Acredito, todãvia, que depois dessa fase, se o GõVei'
no organizar eficientemente a nova sistemática de subsí
dios, tenho a impressão de que todos aplaudirão.· 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, Sena
dor Senador José_ Lins. Realmente, o subsídio não preci
sa ser direto ao agricultor, porque ele dá margem a uma 

_série de distorções. -

O Sr. José Lins - t: verdade. 

O SR. MAURÚ BORGES_----:- Esse subsfdlo tem sido 
aproveitado, como disse o Senador Benedito Ferreira,_de 
uma forma injUsta, muito mais por quem não necessita 
do que por quem precisa. O essencial é que o lavrador 
tenha oportunidade de lucro, que possa ganhar. E isso é 
muito influenciado, negátivamente, pelo Governo, quan
do faz, às vésparas das safras ou_ durante as próprias sa
fras, sobretudo se elas são relativamente precárías, umã. 
importação, não tanto com a intenção de suprir deficiên
cias de abastecimento, mas para forçar uma baixa de 
preços. Ainda agora, neste ano, veio um grupo de Goiás 
apelar ao Sr. Ministro da Agricultura para que impedisse 
a vinda de navios carregados de alho. Desenvolve-se 
atualmenie em Goiás um prâmissor plantio de alho, que 
está sendo ameaçado rudemente pela importação perma
nente de alho do exterior, quando nós poderíamos com 
toda a certeza abastecer o mercado nacional. 

O Sr. José Lins- V. Ex' tem razão. Isto temjã acon
tecido com o alho, com a cebola e com outros produtos. 
Mas V. Ex• resume muito bem a questão, quando diz 
que o que o agricultor precisa é de lucro. O móvel funda
mental é o lucro. Que se garanta uma comercialização 
lucrativa e certamente "teremos mais produção e mais 
produtividade na agricultura. V. Ex' tem razão. 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, Sena
doi- José Lins. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• me permite? 

O SR. MAliRO BORGES - Com muitO prazer, 
nobre Líder. 

O Sr. Humberto Lucena - Ouço com atenção o dis
curso de V. Ex•, em relação ao subsídio, à retirada total 

·ou parêiã.l do SUbS1dio ao crédito agrícola:.- Tenho pelo 
menos de fazer aqui uma coloC<~ção, e por exemplo que o 
aparte que foi dado a V. Ex• pelo nobre Senador Benedi
to Ferreira, pode ser válido em relação a certas regiões 
do País, mas não será ·com referência aO Nordeste brasi~ 
leirO: SUa-Excelência disse que apenas 1/4 dos produtos 
rurais recorriam ao cré_di_to agrícola. No Nordeste brasi
leiro o _percentual é bem mais alt_o. Eu não sei a quanto 
monta, mas posso assegurar a V. Ex• que- a margem de 
utilização-do crédito rural é bem maiOr~ Daí por-que en
ter\ dO que- pelo menos, já que tem sido uma constante a 
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assertatíva de que se tem de dar um tratamento diferen
cial em relação às regiões mais pobres, sobretudo ao 
Nordeste, que; pelo menos quanto à nossa região, a nos
sa sofiida região nordestina, que persista por mais algum 
tempo ainda o crédito subsidiado. Nós não podemos de 
maneira alguma ficar numa situação de igualdade com 
as demais regiões desenvolvidas do País. E nesse particu
lar tentou-se agora, nas últimas medidas lançadas pelo 
Governo, nâ pacote econômico, ·tentou-se, atravês do 
Senador Virgílio Távora e de outros representantes do 
Nordeste, dar àquela região realmente um tratamento 
diferencial. Só o Crédito sUbsidiado ao nível que se pre
feiidia, só se conseguiu que ele fosse mantido para os 
Municípios onde houve seca e durante a seca, quer dizer, 
nos demais" Municípios do Nordeste que estão sujeitos às 
mesmas causas de empobrecimento da região não tive
mos absolutamente essa vantagem. De forma que como 

-nordeStino queria cOlocar V. Ex• esses problemas, por
que embora reconhecendo que o Governo, diante da si
tuação de crise económica que aí está, tem que fazer uma 
revisão em tudo isso, ele não pode deixar de se ater a esse 
problema nordestino, pl'oblema sumamente grave e para 
o qual tem que ser chamado o apoio de toda a Nação 
brasileira. 

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado, Líder 
Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha) Nõbie Senador Mário Borges, o seu tempo 
está esgotado._A Mesa solicita a V. Ex' que termine o seu 
discurSo. -

O SR. M_AURO BORGES- Eu pediria à Mesa uma 
pequena tolerância, para terminar. 

Mas na hipótese, pouco provável, da não redução da 
área destinada ao plantio, com a incorporação dos cus
tos financeiros no valor da produção, a que preços che
garão os genêros alimentícios à mesa do já subnutrido 
consumidor brasileiro? Logicamente haverá uma re
tração do consumo, sabidamente função direta_da renda, 
e um aumento dos estoques em poder âo Governo até 
que este- seja forçado a despejá-los no mercado, determi
nando uma queda nos preços. Exportá-los - diriam os 
magos governamentais da economia- c_om o povo bra
sileiro morrendo de inanição? E vender para quem? A 
quase totalidade dos demais países exc_eto o Japão e os 
produtores de petróleo do Oriente Médio, estão desen
volvendo políticas de auto-suficiência, haja vista os Esta~ 
dos Unidos às voltas com um enorme excedente, ao pon
to de preferirem indenizar seus agricultores para que re
duzam em 20% a área cultivada com o objetivo de conse
guirem um decréscimo na produção da próxima safra eS
timada em cerca de 200 milhões de toneladas. 

A retirada de subsídio à agricultura sem dúvida é fator 
momentânio de combate à inflação mas a longo prazo 
com a queda da produção é fator innacionário. 

A diminuição da produção agrícola, sobretudo de soja 
e rililho, favorece às grandes nações produtoras de grãos 
que--estão -Cõrh estoques consideráveis como os Estados 
Unidos. 

Com- respeito as decisões económicas adotadas ulttrriã
mente é necessário ainda acrescentar que os planos do 
FMI vão muito mais longe. 

Em artigo publicado no Correio Braziliense de 19-6-
83, fõi" transcrita da Revista americana Executive- intelli
gence Reliew, matéria de dois economistas, Dennis 
Small e Mark Sonnemblick, que entrevistaram assesso
res e técnicos do FMI a respeito do "pacote" imposto ao 
Brasil. Diz certo trecho: 

"Primeiro de tudo os termos do negócio do FMI 
com ·os mexicanos e brasileiros gararitem que estas 
economias serão mergulhadas em depressões econó
micas profundas e CÇlmO resultado eles ficarão inca
pacit"adâs para repagar suas dívidas; as condiciona
lídUde-s do FMI para o -arasif por exemplo, incluem 
a destruição da força de trabalho brasileira; um cor-
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te de 20% nos orçamento.s da_s_ CQmpanhias estatais; 
um corte de USS I O bilhões em empréstimos gover
namentais para as empresas privadas; e o leilão de 
companhias estatais brasileiras e empresas privadas 
quebradas aos investidor~s C1jt(angeiros." 

Como podemos ver, Sr. Presidente e .Srs. Senadores, a 
afronta estrangeira vai mais longe do que a princípio po
dia supor nossa vã filosofia. ~ a traição com imcompe
tência dos homens que detêm o poder. 

Mas não ficam aí as lramãs do FMI, senão vejamos: 

.. Pelo que a EIR apurou até agora, o Ff!41 orde
nou ao Brasil as seguintes condições: implementar 
grandes desvalorizações de choque; reduzir as im
portações em 17,5% sobre os níveis de 1982 e em 
40% sobre os de 1!180; destruir a força de trabalho 
brasileira através de mudanças no sistema de inde
xação salarial e atravês de indexação fraudulenta; 
reduzir o crescimento populacional; impor o fim 
dos projetas industriais de porte nas palavras do 
funcionário do escritório do Brasil n.o FMI; elimi
nar USS 10 bilhões em crédito subsidiado à agricul
tura e à industria; e encorajar irivestidores estrangei
ros e acionistas a comprarem -o controle sobre em
presas públicas e privadas moribundas. 

O FMI não faz nenhum segredo de suas intenções 
de causar mudanças revolucionârias no Brasil. A es
tratégia de crescimento com coiltínuo endividamen
to precisa ser mudada, afirma um Memorando con
fidencial redigido pelo staff do _F~I aos seus Dire
tores, em I 1 de fevereiro. Um economista do FJvll 
disse numa discussão iniciada no começo de março 
que o programa para o Brasil destina-_se a índuzir 
uma recessão deliberada. 

Haverá um ponto final nos projetas de desenvol
vimento industrial de peso, declarou o economista, 

Entretanto, as pretensões do FMI e das multinacio
nais são maiores; eles querem dominar o parque indus
trial do País, conforme declarações do Fu.ndo: 

Para o FMI, o Brasil ainda não abriu suas portas 
_ -_o_b.iliLante para os _investidores estrangeiros. A fonte 

do FMI se queixava: até _agora o Brasil não permitiu 
aos es_trangeiros serem proprietários de uma maior 
parte de suas indústrias._ O País é nacionalista de
mais. Este é um problema político. Se eles querem 
crescer a 8% ao ano e não podem gerar os fundos 
domesticamente, vão ter que deixar entrar investi~ 
dares estrangeiros. Terão que modificar suas leis 
contra investimento estrangeiro direto. Eles vão ter 
que dec"idir se querem ser propriedade de estrangei~ 
r os. 

O FMI-- disse o economista- está agora imple~ 
rnentando _o que pode, daquilo que o artigo 29 da 

-- carta de intenções do Brasil estabelece como o fim 
de todas as restrições nos pagamentos de Dividen~ 
dos e Royalties, bem como remessa de lucro para 
fora do Brasil por parte de investidores estrangeiros 
têm confiança no Brasil". 

E finalmente, Sr. Presidente, sentenciam os econornis~ 
- tas americanos da Executive Review: 

"O Governo brasileiro tornou-s~; cada ve~ mais 
prisioneiro dos credores estrangeiros ao -alienar _um 
setor interno após o outro. Empresariado, trabalha
dores e os segmentos naCionalistas da burocracia es-

~ : -tão em reVolta aberta. -Até agora os militares - os 
árbitros finaiS - têm permanecido muito quietos. 
Banqueiro corno Bob Lorenz. do Security Pacific, 
têm advertidO os -setores produtivos que uma reação 
militar constitui um temor perfeitamente justificâvel 
no final deste ano, se os produtores falharem em 

· cooperar com o programa do FMI. Há mesmo si~ 
·- nâíS-de que em algum ponto os militares poderiam 

derrubar a dívida e a ditadura do FMI". 

os principais cortes estavam prOgramados para i ti.- A situação é; port'.'ülto, de grandes reflexões e de uma 
vestimentos em Siderurgia (menos 28%) Hidreletri- tomada- de posição imediata, antes que seja irreversível a 
cidade (menos 23%) e Energia Nuclear (menos perda do controle do País. 

22%). - Por eilquanto, cabe-nie continuar a defesa do ponto 
Além disso, nenhum novo projeto de investimen.:- -Oásico da nossa economia: a agricultura. 

to será iniciado em 1983, exceto partes do projeto - Se ila Opiiiião_ doS tecnocra~as do Governo é impres~ 
Carajâs que está totalmente_ financiado com recursos __ cindíVel feduzlr a pressãO inflacionária imposta pela -ex-
estrangeiros. O economista_do FMl_ac;_rescentou que pansão da base monetária, substitua-se então os recursos 
não existe tal coisa conheCida como .. Grand,e Cara~ ____:___:_ __ dO __ tesouro-- dirígidos à agricultura Por urna política de 
jás". isençâo tributária aos fatores de produção, como máqui~ 

Trata-se apenas de algumas minas, uma ferrovia e nas, implementas, fertílizantes, defensivos e tantos ou~ 
a energia hidrelétrica necessãria pa:ra operá-las". tros, e aOs PrOdutos agrícolas, de forma a manter a ren

tabilidade do setor agrfcola e, conseqüentemente, estabe~ 

Sr. Presidente, a ousadia do F~11 e a conivência do 
Governo brasileiro são simplesmente traumáticas. h imM 
portante destacar, Sr. Presidente, que este artigo não é 
fruto de nenhum oposicionista: brasileiro. e de autoria de 
dois americanos de uma revista económica ip.dependen
te. O que o torna_ da maior _gravidade. Só não enxerga 
quem não quiser. 

Outro parâgrafo mais adiante aponta: 
"O fato de os banqueiros europeus mostrarem-se 

satisfeitos com a maxidesvalorizaçào mostra apenas 
que ela foi fruto não de politicas que poderiam ser 
facilmente explicáveis, mas de pressões que estamos 
sofrendo como devedores para que concluamos 
acordos, não é segredo que a MAXI vai permitir a 
venda de negócios nacionais em seto-res Vitais, sob 
melhores condiçõe.<; para os cOmphfdores estrangei
ro~ primeiro, a .. MAXI" força a companhia a dis
por de 30% mais de cruzeiros para pagar cada dolar 
em débito estrangeiro; depois ela permite ao com
prador estrangeiro pagar 23% menos dólares por 
propriedades no Brasil". 

As medidas dos MinistroS -da área econô_mica têm um 
objetivo, além de outros: enfraquecer até à agonia as in
dústrias brasileiras, sobretudo as estatais. 

[ecer patamares menores para os preços dos alimentos. 
Tale ainda destacar que somente no Brasil se pratica 

-uma polítiéa de tributos maciços sobre a agricultura. 
Nos países desenvolvidos o produtor pagá ao Governo 
ImPOSto ape-nas soETe o resultado líquido de seus es
forços~ ou seja, Imposto sobre a Renda, e sobre a utiliw 
ZãÇãO-da terra- semelhante ao nosso Imposto TerritO
~naT Ruril - que é a ContribuiÇão- jUsta e equilibrada 
pari aqueleS que fazem uso prodUtivo de sUas terras. 

Fin-aimente, Sr. Presidente, e stS: Sinadores, quero rew 
gistrar aqui meu repúdio à atual política econômica que 
ao invés de solver os problemas financeiros do pafs, so
mente os está transferindo para nós e rios-sos descenden
tes. Pagaremos um preço extremamente alto pela inconw 
seqüência e ins(mslbi-lidacie dos que hOje dispõem do -pOw 
der. 

É imperativo _qUe- se' redlrecionem as prioridades eco~ 
nômicas brsileíras no sefitído -âe fortalecer a economia 
interna, ao invés de âepauperá-Ia em função de acertos 
na balança-Comerclái e -no balanço de PagamentOs. 

Somente com a postergação dos compromissos inter
nacionais Poâeremos nos ater com a seriedade e cuidado 
que a matéria requer, a soerguer a nossa combalida e es

- gotada economia fhterQa, que não suportará por muito 
mais tempo o casuísmo dos Ministrõs da área econômiw 

- -C_L -.:.. =·-
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Dentro de alguns dias voltaremos a esta tribuna para 
fazer ampla análise sobre a problemática da agricultura 
brasileira. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)_-:- ConCedo a 
palavra ao _nobre_Senador Hum_berto Lucena, como 
Líder do PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia o seguinte dtscurso.}- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

A grave crise econôm"ic:a que aí está preocupando a to
dos nós vai repercutindo de maneira cada vez mais desfa
vorável no campo social. E, aliás, o economista Marco 
Antônio Rocha, na edição do jornal das 12 horas de hoje 
(TV Globo), anunciou à Nação que o Banco Central do 
Brasil haveriâ admitido o rompimento técnico coffi o 

' Fundo Ma itetário Intero;idorial diante das exigências 
que continuavam cada vez mais descabidas feitas ao GO
verno brasileiro, adiantando que se por acaso não hou
vesse conco_rdância em alguns pontos relacionados com 
a política social, se poderia chegar ao rompimento polfti
co do Governo brasileiro Com o Fundo Monetário Inter
nacional. Notícia que, nós da Oposição, recebemos com 
euforia. -- -

Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que de 
uns tempos para cá, sobretudo a partir de setembro do 
ano passado, nós estamos totalmente condicionados na 
riOSsa política eêonômica; nã nossa política social, às di
retrizes do Fundo Monetário Internacional e dos ban
queiros interriacionaiS, cujos interesses a ele se atrelam. 

O Sr. Aloysio Chaves - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Peço a V. Ex• que 
aguarde um pouco. 

O fato concreto de hoje, Sr. Presidente, Srs. Senado
res; é que esiâ aí rias ruas, nas nossàs Cidades, nas nossas 
capitais, o resultado de ioda essa política de recessão, 
que leva o povo brasileiro ao sacrifício final, para paga
mento de uma dívida que foi contraída mais pela impre
visão, para não dizer pela inCompetência do Governo, 
do que pela real necessidade de desenvolver este País 
através de recursos externos. 

Ouço V. Ex• 

d Sr. Aloysio Chaves ___:-Nob-re Senador Humberto 
Lucena, congratulo-me com V. Ex• pelo fato de procla
mar que o Governo Federal não aceita nenhuma impo
sição do Fundo Monetário Internacional, conforme 
notícia que V. Ex• ouviu, no noticiário de hoje das 1_2, ho
ras, na televisão. Tenho a impressão de que a Oposição 
tem urn_plantão perma_nent(? para ouvir notícias, captar 
rádios, recolher noticiários de colunistas de jornal,_9e te
l~são, par_a o comentário no plenário desta Casa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Quem de nós não 
ouve a televisão, não ouve os rádios, e não lê jornal? 

O Sr. Aloysio Chaves- Todos nós ouvimos, mas o 
discurso da Oposição estâ em função dessas O"Otfcias que 
saem às 12 horas ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA --São as únicas que 
temos. 

O Sr. Aloysio Chaves- .~. numa coluna de jornal, no 
rádio e na televisão. Mas, o que é importante é o·que está 
no fundo desta colocação de_ V._Ex• V. Ex• declara que o 
Governo estaria pronto a repelir as exigências descabi
das do_ Fundo Monetârio InternacionaL 

O SR. HUMBERTO LUCE.l\IA -Apenas reproduzo 
uma notícia da TV Globo. 

O Sr. Aloysio Cha,·es- Registra como um fato auspi
cioso. 
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O SR. HUMBERTO_LUCENA- Perfeitamente. 

O Sr. Aloysio Chave-s- E seria também um fãto aus~ 
picioso, eminente Líder, se pudéssemos trazer para o de~ 
bate no Senado Federal alguns problemas que estão es
treitamente ligados, umbilicalmente ligados a estª grave 
crise que assola o País. A exemplo: um debate no âmbito 
do Congresso Nacional, do Senado e da Câmar_a sobre a 
livre negociação para a fixação de salários. Se esse sa
lárío deve ser tabelado ou se nós devemos estabelecer 
uma livre negociação, se essa livre negociação deve res
peitar apenas o salário mínimo ou se essa livre nego
ciação deve respeitar até três salários mfnímos e' da"í em 
diante entregar a decisão. Como. fazer a livre negociaç_ão, 
fortalecendo os sindicatos etc. Eu_ acho que seria muito 
importante para o Governo, porque ele iria examinar, 
ponderar e refletir sobre os argumentos da Oposição. Se 
V. Ex•, em nome de seu Partido, aqui declara, formal~ 
mente, o que pensa o PMDB em relação ao expurgo. O 
PMDB aceita o expurgo? Aceita o expurgo atê que limi· 
te? O que é que o PMDB pensa e diz em caráter positivo, 
como proposta, como colaboração, a respeito da destn~ 
dexação? O PMDB está de acordo que se faça a desinde
xação? Se está de_acordo, qual o limite dessa desinde· 
xação, em que termos ela deve ser feita? Tenho certeza, 
eminente Líder, de que tudo isto seria profundamente 
ponderado, meditado e examinado pelo Governo, por
que o_ problema econômiço passou a ter um tratamentp 
político, e a con_tri_br.üção do Partido de V. Ex~ seria ex
tremamente im-porfante rio encaminhamento da solução 
almejada pelo povo brasileiro. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador, V. 
Ex• procura desviar o curso do meu pronunciamento, 
Coin a sua inteligência e com o seu talento, V. Ex' se es
força por dar uma maior ênfase às conseqUências sociais 
da crise económica, Mas, o que não se_ pode negar, nobre 
Senador, Líder do PDS e dQGoverno nesta Casa, é que 
o grande, o grave, o maior" Problema que no momento 
nos aflige é o prOblema económico, que tem como raiz o 
alto endividamento externo a que chegamos. 

O Sr. Aloysio Chal'es- Estou de acordo com V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Então, não_adianta 
nós estarmos aqui disculindo ouLros aspectos, aspectos 
de natureza social decorrentes da crise económica:- sem 
nos atermos a ela propriamente dita. Se o problema fun
damental é o endiVidamento extc::rno e ninguêni POde 
neste País, em sã con-sciêncli"désconheCer, i1ã6 há que 
negar, Sr. Presidente, Srs. Sel}adores, que a esta altura o 
País já se encontra- e as manchetes dos jornais ~e h-oje 
são ricas ti.esse sentido- numa fuorat&ia de fato. Nós 
não estamos pagando os nossos compromissos em dia no 
mercado financeiro inteiiiaciofútl. Não parqUé não qu-ei
ramos, mas porque não podemos. E temos o que'? Temos 
uma certa vergonha de confe_ss:;t_r publicamente essa ina

dimplência. 

O Sr. Aloysio Cha,·e.s- V. Ex• permite uma nova in· 
tervenção no seu discurso, nobre Senador'? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• estã muito 
apressado. 

Ainda hoje eu ouyia_ de uma alta personalidade pala
vras que me deixaram preocupado, no sentido de que_ atê 
em relação ao Leste europeu o Brasil está em d~_i_to; nós 
não estamos cumprindo nem os nossos compromissos 
com países "do Leste europeu on~e o Brasil semp;e teve 
crédito. 

Qual é então, o nosso primeiro problema neste instan
te, e daí decorrem todos os o_ut_ros? _E o endi_vidame_ntg _ 
externo. O que tertfqUe haver é a coragem de o Governo 
brasileiro assumir uma atitude ousada, e se não conse
guir aquilo _que o Senador Roberto Campos Colocou em 
entrevista, isto é, a moratória negociada, que então se 
marche unilateralmente para a moratória declarada, 
que, segundo nos lembrou o parlamentar de Mato Gros
so, sempre foi a tradição brasileira. 

DIÃRltHJOCONúRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Alo);Siõ Chaves- Permite-_me V, Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -.S. Ex~ veio desde o 
Império"; p-ara enfatizar que o Governo Vargas foi quan
do mais se declarou moratórta no Brasil. E, no entanto, 
SI-, Presidente, Srs.. Senadores, nôs estamos aí fazendo o 
quêTUsando de todos os artifícios, procurando fazer um 
~forço supremo, através de idas e vindas dos nossos mi

. nistros da área __ económica -e- do Presidt'<nte do Banco 
Central ao estrangeiro, com viagens qUe cada vez mais 
custam um tesouro que está: combalido por uma inflação 
galopante, Para quê, Sr. Presidente? Para tentar uma ne
gociãçãó de dívida externa que não está sendo absoluta
mente cumprida. Por quê? Porque o Brasil, até hoje, não 
teve condições também _de honrar passo a passo, os seus 
compromissos com o Fundo Monetário Internacional e 
corri os bancos estrangeiros. Esta é a reaii_dade. No cerne 
do problema está o quê portanto? O endividamento ex.~ 
terno. 

O Sr. Aloysio Chaves- Eu aguardo a palavra de V. 
Ex•, nobre Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Então, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, vamos ter o devido descortino de 
chegar lá fora e dizer: o Brasil não pode pagar, não tem 
como pagar lOO bilhões de dólares, nos prazos preconi
zados, nos juros previstos. E precisa, ou ele sozinho ou 
em companhia de outros devedores do Terceiro Mundo, 
colocar perante o mundo desenvolvido, perante os Esta
dos Unidos, perante os países europeus, o problema da 
sr.fa dlvida externa, tornando claro que sô pode pagá.Ja 
em 20 ou 30 anos, a juros baratos, de tal sorte que haja 
u~ saldo final de recursos que possa ser aqui interna
mente injetado ... 

O Sr. AJoysio Chaves- A não ser que o discurso de V. 
Ex', nobre Líder, se}a destinado à Oposição, eu insisto 
no aparte a V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- .... em uma política 
de cfesCimento da nossa economia, Porque o que tem h<1_~ 
vida é uma recessão crescente, absoluta, diante do com· 
portamento do Gover_n_o frente ao problema do endivi· 
damento externo, conduzindo a l'{ação a uma situação 
de dt:Sespero, a uma situação de verdadeira convulção 
sociaL Nós não podemos negar isso, nós estamos hoje 
diante de uma crise gravíssima, não só de carãter ecoriô
mico mas de carátei sõdal. 

Aqui está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Jornal do 
Brasil de hoje: 50 mil pessoas foram ontem às ruas do 
Rio de-JãneirO._ Pa_ra quê? Para reivindicar a defesa dos 
seus direiTos.= Os _(uncionários púbflco_~ eS_poliados nos 
seus salários; umã classe qu-e tem sidó, desde f964, a 
mais sac_rificada neste País, por uma política de arrocho 

-salarial desumana, injusta. E, agora, há também os em
pregados das estatais. Por que as estatais, _de uns tempos 
para c'ª-• e sobretudo_ a partir do discurso do Sena~or Ro
berto Campos, passaram a ser o bode expiatório d~ toda 
a crise econômka nacional? Pelo contrário, Sr. Presi(j.en· 
te, Srs. Senadores, são elas que respondem pela susten
tação 4e grande parcela da economia nacional. Ai de 
nós, Sr, Presidente, Srs. Senadores, se não fossem ases
tatais, porque a empresa privada nacional não tem con
dições absolutamente d~ suportar a crescente pressão do 
capitalismo internacional, que cada dia mais desnadona
liza a nossa economia. Então, quem sustenta ainda um 
pouco a economia nacional em m-ãos brasileiras 
chamam-se empresas estatais. E não há de ser, com cor
teS -de -gratificiçõe-S, de--iicfícíorliiis-.- de ·auxílio-funeral, 
ãuxílio-casaineOt<i.= de paiiiCi"paçã.o nos -tucros dos em
pregados das estatais, que nós vamos resolver o proble> 
ma econômico nacional Em absoli..ttó. É preciso, inclusi
ve, fazer-se uma reflexão tnuito séria se é realmente in
dispensãvi::l o corte drástico nos investimentos das esta
tais. Porque todos nós sabemos que, na medida em que 
se cortam os investimentos das estatais, mais aumenta a 
recessão. E por quê, Sr. Presidente? Porque, por exem· 
pio, a nossa tridústria de bens de capital, que é nascente e 
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odosa -rio Brasil, já está numa situação difícil, inclusive 
desempregando trabalhadores. Quanto mais com o corte 
mais acentuado nos ínvestirilentos das estatais! As enco
mendas diminuirão e, em conseqüência, elas terão de au
mentar a sua capacidade ociosa, e, em conseqüência, te
remos um maior desemprego em no BrasiL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cinqUenta mil pessoas 
no_ Rio de Janeiro, desfraldaram bandeiras, desfralda
ram faixas com slogans tais como; "Em defesa _das esta
tais .. ; "Pela soberania nacional";. ··Estatais: patrimônio 
do povo";_ "'Moratória, já!";_ "O milagre passou, a festa 
acabou e..nós não fomos sequer convidados".~ "Trabalha
dor não agüenta viver empacotado"~. "Salário digno não 
ê mordomia". 

Estas foram as frases de ontem, nas ruas do Rio de Ja
neiro, que, embora não sendo mais a Capital do Brasil, 
ainda é o coração que pulsa compassadamente pelo povo 
brasileiro. E porque não dizer, Sr. Presidente: quem não 
é carioca nesta Casa? Quem não tem uma ligação quaiR 
quer com o Rio de Janeiro. E quando sai às ruas essa 
multidão, é uma advertência muito séria. Daí porque eu, 
de certo modo, iniciei este pronunciamento rejubilando
me com a notícia da TV Globo, porque me parece que o 
Governo do General Figueiredo já começa a dar sinais 
de preocupações, de inquietação com a política do Fun
do Monetário InternacionaL 

E praza aos céus, Sr, Presidente, Srs. Senadores, que o 
Senhor Presidente da República, nesta hora agõnica da 
vida nacional, sinta, no seu espírito, a repercussão desses 
fatos gravíssimos no campo social e chame a si a decisão 
suprema de romper, de uma vez por todas, que seria o 
desejável, com o FMI, como o fez Juscelino Kubitschek 
no seu governo, Realmente, no tempo cio Governo Jus
cetina Kubitschek, o Fundo Monetário Internacional 
tentou interferir no Brasil para dar-lhe empréstimos, a 
custos sociais altíssimos, a um preço político insuportá~ 
vel, com a retirada de subsídios do petróleo e do trigo, e 
aquele ínolv-ídável brasileiro, o grande criador de 
Brasília~ o responsável pela ocupação do Brasil Central, 
teve a coragem suprema de romper com o Fundo Mone
tário Internacional para não sacrificar o povo brasUeiro. 
E isso está narrado- nas suas memórias. 

Portanto, vamos fazer preces a Deus para que também 
·o- Presidente Figueiredo tenha, neste instante, um mo
mento de lucidez, que Sua Excelência se desvencilhe da 
asses-soria desses ministros da área econômiCa, que Sua 
Excelência se reencontre com os anseios do povo brasi
leiro, e terá, não tenho a menor dúvida, se isso ftzer, o 
apoio de toda a Nação acima dos partidos. Este seria _o 
início da grande negociação, do reencontro do Estado, 
do Governo com a Nação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não são apenas os funcio
nários póblic_os e os empregados das estatais, que estão 
nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas de São Paulo, nas 
ruas de Brasflia, nas ruas das cidades de todo o Brasil; 
mas também os mutuários do BNH, que já não supor
tam a sobrecarga das prestações exigidas p_elo Sistema 
Financeiro de Habitação para o custeio da Casa Própria. 
Esse ê um outro detalhe de caráter social que bem de
monstra a necessidade de uma total revisão do modelo 
económico que aí está. Mas, para que isto ocorra, a mim 
me pfirece indiscutível que não poderemos deixar de pas
sar mais uma vez pela solução da problemática político
ii"lstituciona( dentro· de cujo contexto está a eleição di re
Ta-do Presideilie da República, que será, a esta altura, a 
grande saída para essa crise econômica e sociaL Vamos 
entregar ao povo a decisão do seu destino, vamos ouvir a 
Nação nas urnas, para que ela diga, diante das opções 
que lhe forem apresentadas pelos diversos candidatos 
dos vários partidos, qual o melhor camínho para oBra
sil, para o seu destino, no plano político, económico, so
cial e cultural. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, como Líder 
do PDS. 
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O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS -,PA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte- discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Era meu propósito part1Cíp8r- do discurso do Líder da 
Oposição; mas S. Ex•, empolgado com o discurso que 
nesta Cas_a se ouve há mais de 4 anos, não me honrou 
com a possibilidade de aduzir, ainda que de forma mo
desta, alguma çon~ribuição ao debate que S. Ex• suscita 
neste momento no Senado da República. 

O discurso é o -retrato de corpo inteiro da Oposição. 
Ouvim_os de tudQ:_çríücas aó FMI, ao endividamento ex
terno, ao endividamento interno, à remuneração dos 
funcionários- públicos, ao problema das estatais e, por 
fim, para não insistir nesta emuneraçiio, o remédio pode
roso capaz de curar todos os males, inclusive de pagar a 
dívida .externa, que é a eleição direta para Presidente da 
República. 

O pronunciamento do eniinerite Senador Humberto 
Lucena está dentro da linha que a Oposição observa inw 
variavelmente, traçando um quadro negro, no ·qual 
timbrou em ressaltar aSpectos negativos, invocando cow 
nhecida síndrome de sinistrose, coni.o se--a Brasil estives
se realmente à beira de um abismo, prestes a nele despenw 
car, perdido, sem possibilidade de prosseguir no amplo 
caminho do seu desenvolvimento e do seu progresso, e 
criar condições de bemwestar ao povo brasileiro. Sã_o pre
goeiros da desgraça, que espalham em nosso País pessi
mismo com tanto empenho, com tanta persistência, itew 
ratívamente, durante tantos anos, que nos deixam a imw 
pressão que estão realmente com desejo de ver consumaw 
da essa desgraça nacional. 

Mas, Sr. Presidente, o quadro é bem diferente. Primeiw 
ro, em relação ao problema que coloquei em aparte ào 
nobre Líder da OposiÇão, é Tundamental que se diga nesw 
ta Casa o que pensa a Oposição, o PMDB, o PDT, ares-
peito do expurgo, a respeito da desindexação, a respeito 
das medidas enérgicas para corilbater a inflação; até que 
ponto o PMDB está de acordo na etiminação_dos subsí
dios ao trigo, a conta do petróleo - enquanto a PE
TROBRÃS apresenta 1 dólar de Cr$ 293,00, e o dólar, 
de acordo com a taxa cambial, não direi nem o dólar 
real, é de CrS 530,00. Quem paga essa diferença? Os que 
têm automóvel, os que percorrem as estradas nas suas Vi
legiaturas, nos seus passeios de fins de semana, no seu 
trabalho? Ou a Nação brasileira, o homem do Acre, do 
Amazonas, do Brasil central, de Mato Grosso, do Rio 
Grande do Sul? ~ preciso continuai com esta cOnta do 
petróleo ou está ce.rto o Governo quando a extingue, 
para excluir o trabalhador que não tem automóvel do 
pagamento de uma gasolina subsidiada? ~ preciso per
guntar à Nação~ e a Nação é composta também da Opo
sição, se ela está de acordo em que se continue a pagar o 
subsídio ao trigo, ao açúCar do Nordeste e S. Paulo em 
mais de um bilhão de dólares. TUdo isso é precisO que se 
esclareça e que se diga neste Senado. A OposiÇão está de 
acordo em que se faça o expurgo da acidentalidade? Está 
de acordo em que se faça também um expurgo com re
lação à correção monetária, à -correção cambial, à cor
reção que atinge as ORTNs, ou ela é contra tudo isso? 
Ou ela quer combater a inflação com discurso, para não 
usar a expressão do Senador Tancredo Neves já tanto re
petida, com discurso lírico dos homens que se econtram, 
como disse o Deputado Fernando Lyra, de Pernambuco, 
.. na ilha da fantasia"? Isto é que a Nação precisa saber. 
É hora que se diga claro e sem titu_beios. O Governo está 
dizendo o que pensa, o que vai fazer, o que vai executar. 
Ê preciso também que a Oposição diga "Não estamos de 
acordo com essas medidas, mas estamos de acordo ape
nas com tais e tais providências", para que o Governo 
examine concretamente essas sugestões. E ele o fará com 
isenção; sem parti pris, porque esta é uma crise que atin
ge,o povo brasileiro, e o desejo de resolvê-la é um desejo 
comum a todos nós,,ao Gõverno e à Oposição.--

Sr. Presidente, como de praxe, o PMDB açodada e ir
realisticamente saiu, há poucos dias, com uma nota ofiw 
cial em campo, para condenar o recente elenco de medi
das a dotadas_ pelo Governo, e o fez mais unia vez omitin
do a questão central, para se ater quase que exclusiva-
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mente a aspectos particulares que, reconhecemos, pare
cem desfavoráveis se vistos de forma isolada e parcial, 
como os coloca __ o PMDB. 

Em recente depoimento a esta Casa, o Ministro Del
fim Netto mostrou, à- saciedade sem que dele discordas
se o PMDB, que a principal causa da inflação no Brasil é 
iridíscU.tivelmente-0 déficit do setor públiCo. Neste parti
cular, quando o Governo procura tornar medidas para 
reduzir o déficifpúblico, o que se levanta é a suspeição 
de que o Governo prCtende extingUir direitos dos traba
lhadores, dos empregados das estatais, reduzi-los, 
elimin-á-los, violando contratos de trabalho· e regulamen
tos das empresas. Mas esta não é a verdade, Sr. Presiden
te e Srs. Senadores; o Governo respeitará integralmente 
os direitos dos empregados das empresas. O que está 
consolidado em seus contratos de trabalho, o que está es
tlplll~fdo nos regulamentoS dessas entídades-. As medidas 
virão, e cada caso a Comissão Nacional de Política Sala~ 
rial examinará, de per si, uma por uma, a SitUação dessas 
empresas para ajustar a medida correta, de tal maneira 
_que se eliminf: ou se _reduza çopsid_eravelmente o déficit 
públicó, que é uma 'das grandes causas da inflação que 
aflige -a sociedade_ brasileira. 

Não descartou o Ministrõ Delfim, naquela oportuni
dade, a existência de outros fatores. Todos eles, no en
tanto, e nisto se inclui a Própria polltica salarial, se reves
tem de iniportância secundária. 

Naquela ocasião, perdendo a oportunidade de debater 
_c.om o Mjnis.tro as lin~as d~ o_pção que .o. Governo ~taria 
considerando para eliminar esse déficit, preferiu a Opo
sição repetir- suas arengas e insistir nos ataques pessoais. 

O Sr. Humberto Lucena - Não apoiado! 

O SR. ALOYSIO CHAVES- O não apoiado de V. 
Ex!--estâ em desacordo com o que assistimõiillestâ Cãsa, 
quando da tribuna do Senado, chamou-se o Sr. Ministro 
Delfim Netto de traidor da Pátria -estava-se cometen-

-do um crime de lesa-pátria, abdicando da soberania na
cional. Portanto, foram ataques pessoaiS, que nós repeli
mos como Partido da Maioria, porque S. Ex• está tow 
lnando uma -posição correta. O apeiO ao Fundo MOne
tário Internacional está sobejamente explicado. Ainda 
hoje um dqs diretores desse fundo, o Professor Kafka, 
mostra quantqs países jâ a ele recorreram, como esses 
países que tomaram empréstimos ao FMI renegociaram 
es~es emprésotimás e: eS~abelecera~ nov~s ~on_dições, dila
t.alldo os prazos de pagã:mento e as condições prevíamf:n
te estipuladas. 

Nova chance se_oferece agora à Oposição, pois não" é 
só o Governo que reconhece que o recente elenco de me
didas constitui ação necessária, mas Ilão suficiente para 
CO!lter a inflação. 

Políticos, empresários e mesnio- técnicos de alta ex
pressão, Hgidos ao Governo ou não, são quase unânimes 
em afirmar que medidas complementares, como a desin
dexação, deverão ser adotadas. 

Terá o PM O B, o PDT, o PT contribuição a oferecer? 
Afillal há ülmbéln uma--qUiSe unanimidade quanto à 
o}>Ortuniaade -desse áebate ao llível do ll~gis[ativo. 

Quanto à providência tomada no âmbito Executivo, Se 
afirma que há o predomínio dos tecnocratas, que alijam 
a classe polítíca das deds-c3es e as toriiiirilSeril cOnsulta ao 
Congresso Nacional. O PDS, neste interregno, Sr. Presi
dente e Srs_. SemiUoies, tem- reiterã.daS-VeieS:. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex• um 
aparte!? _ 

O SR. ALOYSIO CHAVES --V. Ex• vai rrie ouvir, 
porque- não me concedeu o aparte. 

O Sr. Humbertp Lucena- Ia dar-lhe um aparte sobre 
- --_a--desindexaçào. 

_O __ S_R. ALOYSIO CHAVES - Neste_interregno, o 
PPS t~m._comj:larecido, inúmeias vezes aos Conselhos do 

- "GO.verno, para ponderar, para solicitar, para sugerir, 
para recomendar providências no campo econômico, de 
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maneira a acautelar os interesses do_s trabalhadores, dos 
servidores públicos, dos empregados das estatais, os inte
resses da sociedade brasil!!ira. 

O Sr. Humberto Lucena - Eu concedi um aparte a V. 
Ex• 

O sR; ALOYSTO CHAVES - Então, vou retribuir, 
ouvindo V. Ex• com muito prazer. 

O Sr. Humberto Lucena- Sobre o assunto em que V. 
Ex• está insistíil.do tanto, a desindexação. Não sou eco
nomista. Este é um- termo novo que está surgindo no eco
nomês brasileiro- V. Ex• sabe tanto quanto eu- está 
hoje no modismo da nossa Pátria. O povo pouco entende 
sobre ele. No entanto, temos alguma noção a respeito da 
matéria. O impo"r1ãn"te é que a desindexação seja total, 
mas graduaL 

_ O SR. ALOYSIO CHAVES- Eis aí uma colocação 
que fico satisfeíto de ouvir. Isto que estava faltando, a 
palavra concreta, exala, da Oposição. 

O Sr. Humberto Lucena- Veja bem V. Ex•, em sendo 
gradual, que atinja, por último, a poupança popular, 
onde está situada, sobretudo, a classe média, que acredi
tou no Governo, na garantia do Tesouro Nacional, e os 
salários -dos trabalhadores. Entretando, o que se sabe, o 
qUe se a-nu-ncia, é que parece que a primeira preocupação 
do Governo qUe V. Ex• apóia, pelo PDS, é fazer o expur
go, e, portanto, a desi.ndexação, no INPC, penalizando, 
mais uma-vez, _quem? Os assalariados, os trabalhadores 
brasileiros. Tanto assim que os jornais já informaram 
que foi baixado um decreto, recente, cujo texto ai_nda 
não tenho nas mãos, modificando a metodologia de ela· 
boração dos índices do INPC. Isto é muito grave. Então, 
os trabalhadores e os assalariados é que hão de ser mais 
p~nãJI_zados _do qu_e já o _for_am até este i!J-_~tante. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex• diz, eonsta, já 
teria sido publicado, V. Ex• não leu o decreto. Ele não 
existe. V. Ex• não pode exibi-lo ao Senado Federal. 

i'Ãq_ui se faz; iriiencionalmerite ou não, uma confusão 
ent~ d.CsindexaÇãõ e expurgo. São duas coisas inteira
mente diStintas. 

O Sr. Humberto Lucena - Parecidas. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Vou eonceituã-las. 
para que n·que bem claro o meu pensamento. E: preciso 
dizer que as medidas de que o Governo cogita não atin
gem exctusivamente aos empregados, aos assalariados. 
Esses sacrifícios serão distribuídos, S_r. Presic;fente, Srs. 
Senadores, igualmente pela. sociedade brasileira. 

Esta palavra: .. desindexar", nobre Miilistro ... 

O Sr. Humberto Lucena - Ministro, não. Senador. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• poderá sê-lo, ... 

O Sr. Humberto Lucena -- Se um dia chegar lá. 

O SR. ALOYSIO CHAVES ~ .•. porque tem todos 
os atributos para este cargo, atributos de ordem moral, 
de ordem intelectual, e larga experiência parlamentar. 

O Sr. Humberto l.qcena- Por enquanto não o sou. 

O SR. ALOYSIO CHAVES ---Sería para nós uma 
oportunidade exemplar essa de ver V._Ex.• executar no 
G_,_overnC? aquilo q~~o tef!1_ c!ito nl!L Oposição. 

O Sr. Humberto Lucena - Quem sabe ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Desindexar é a apli· 
cação de índices _a valores nominais, de forma a preser
va:-r os valores reais entre compradores e devedores. 

O Sr. Hui!Jbert~ Lucena - Isto é Aurélio? 

O SR. ALOYSIO CHAVFS - Isto é Economia. 
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É a aplicação de íildices a valores- nominais, "de modo a 
preservar valores reais entre compradores e devedores, 
seja de casa própria, seja de llierCadoríii, Seja de bens de 
qualquer natureza. 

O expurgo é eliminar, é a maneira de retirar ipenas 
desses síndicos-gerais alguns fatores acidentais. Nesse 
caso, o expurgo pode ser efetivado de duas formas: uma, 
o combate preventivo à inflação ... 

O Sr~ Humberto Lucena - Quer dizer que, com o ex
purgo, o índice deixa de ser real. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• tem que ouvir a 
minha explicação. V. Ex• manifesta a sua perplexidade ... 

O Sr. Humberto Lucena- Estou apenas perguntando 
a V. Ex' já-que-v~-Ex' está dando uma aula de econo
mia ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não, não a estou dan
do. 

O Sr. Humberto Lucena- ..• queria saber se com o ex
purgo o índice do lN PC deixa de ser real para ser artífi
cíal. 

O SR. ALOYSIO CHAVES -Nau completar. Ouço 
V. Ex'- como o nobre Lrder sabe- com muita alegria, 
com muito apreço e com mu"ito"-resj)eito. V. Ex• me deu 
um aparte, e lhe concedo dois. Depois do segundo, Sr. 
Presidente, quando V , __ Ext já acendeu essa luz terrív~l 
que adverte a todos nós, vou prosseguir, para explicitar o 
meu pensamento. 

O expurgo ê realizar CJ primeiro passo - diria - no 
sentido.~ 

O Sr. Humberto Lucena- Da desindexação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não. O priiileifO -pas
so no sentido da eliminação da correção monetária. E 
pode-se fazê-lo através da chamada iriflação corretiva, 
pode-se fazê-lo também através de uma taxa de câmbio 
aplicada aos preços de petróleo e de outros produtos im
portados pelo País. Podemos faz;ê-lo também atr_avés da 
acidentalidade, que são causas puramente fortuitas, e di
ria até decorrentes de motivos de fo_rç_a __ m_a_W, porque 
motivo de força maior é tudo aquilo que é imprevisível, 
ocorre independente da nossa vontade e foge ao nosso 
controle. Por exemplo, as chuvas que agora desabam 
sobre a região Sul do Brasil" é um fato ünprevisível, e to
dos os danos que provocam constituem, resultam de mo
tivo de força maior, para o qual não concorremos e não_ 
temos meios para· impedi-los; temos apenas meios pafa 
remediá-los. 

Sr. PreSidente, dizer meramente que a retirada--dós 
subsídios, como o fez_ o PMD_B, terá impacto imediato 
sobre os preços dos produtos atingidos é dizer o óbvio. 
Serão, no entanto, esses efeitOS rriaiores dos que, em sen
tido contrário, podem decorrer da redução da taxa de ju
ros, variável que de imediato será atingida pela redução 
do déficft do setor público e bem assim por outras medi
das incluídas no elenco já divulgado (redução do IOF, li
beração de crédito etc.)? 

Ignorar esses efeitos nos exercícios aritméticos ·ãpre
sentados pelo PMDB, segundo o qual a redução do 
subsídio do trigo teria efeito cinco vezes maior sobre a 
dívida pública é faZer-càlculo primário que desconsidera 
tanto os efeitos da redução dos juros sobre a infl_aç_ã_o 
quanto os de uma possível desindexação (esta desde que 
iniCiada a nível de atuação-do CIP). 

Por outro lado, afi'rmar Simplesmente que a redução 
dos dispêndios das estatais ê recessivo, é esquecer a ím
portância desses dispêndios ria Tormação ·de défiCit do se
to r público federal e deste sobre a expansão monetária 

. ou, alternativamente, sobre a expansão da dívida inter
na, que nada mais é- do que a apropriação pelo setor 
público de recursos que o setor privado poderia investir. 
Na realidade, a redução dos dispêndios das estã.tais é, 
nesta altura, nada menos do que o instrumento para pri
vatizar a demanda, fato que em si pode determinar al
gum desemprego setoriã.l nas áreas que a redução dos 
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dispêndios federãis incidir mais pesadamente. Esses efei
tos, no entanto, deverão ser mais do que compensados 
pelos derivados do aumento dos-dispêndios privadoS. -

O Sr. Humberto Lucena - Inclusive da PE
TROBRÁS? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Será que o PMDB 
desconhece que a dívida pública interna é instrumentO-de 
transferência de recursos do setor privado para o setor 
público? Se não desconhece, deveria o PMDB ter aplau~ 
dido _o elenco de medidas, já que em sua própria nota de 
protesto afirma que os investimentos privados vêm cain
do! Ou será que a incoerência analítica é preço que o 
PMDB resolve pagar para exercer meramente o poder de 
~rítiCa pela crítica r 

A hora é grave. Realmente, Sr. Presidente. Bom seria, 
poi~o P~DB mud~s_; sua postur~_yiesse~_çonos
co, a procurar soluções. 

__ Q__S_r._Jo~_FJJJ.gelli - V. Ex• permite um aparte? 

- -o SR. ALOYSJO CHAVES - Dizer que só o fará 
qt1ahdo for Governo é dizer que as agruras do povo bra

"sl!eiro pouç_o importam. O imj)o"rtante-senã-ó-POder para 
o PMDB. 

Sr. Presidente, ouvi do ilustre: .. _ 

O Sr. José Fragelli- V. Ext. permite um aparte? 

--O SR. ALOYSIO CHAVES- Vou concluir o meu 
diSCurso infelizmente advertido pela Presidênciã.; e não 
tenho o privilégiO de pod_er conceder o aparte a V. Ex• 

Ouvi-o erriiõ.ente Lfder fazer um discurso voltado para 
___ a_QQ~Jjç_ão, po~_que d~_ no~s-~~r:!_e____!!!Q_ permitiu uma 

participaçãO -maior, - - - - - - - - -

O Sr. J~-~- Frag_elll_- Seria um aParte de turista. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- O que foí paramím, 
Sr-. Presidente, espantosO foi o Uder do PMDB dizer que 
até o Brasi! suspende seus pagamentos aos países do Les
te Europeu, adia seus compromissos, não os cumpre nos 
prazos prefixãdos, esquecendo-se-s. Ex~ ql!e_a _Polónia, 
envolvida por uma moratória, deve há bastante tempo 
áõ Brasil mais de I bilhãO e melo de dólaées, nem por 
isto a OpoiiiÇã.O levanta-a Sua voz para censurar a econo
mia desse bloco monolítico do mundo oriental, do mun
do socialista-. Tive a õPortunid3-de-i:te .dizer nesta Casa 
que o endividamento dos países do COMECON não 
com a Rússia, porque esta é a face oculta que não apare~ 

_r,:e, mas com o mundo ocidental, é superiõr a·-so-bHhões 
-de-dõlareS. E há países qUe, só com-relação à balança co-

- merc!_al, corr.o a Tchecoslová_quia, Já estão _encontrando 
diTti::uldades para cuinprir seUs éómpÍ'ómlSSos para· com 
o mundo ocídental. Não se diz qUe a Tchecõslováquia .. 

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

O SR. ALOYSIO CHAVES~:- Nobre Senador, não 
pude ouvir o nobre Senador José FrageHi pois a Presi
.dência me adverte que õ riteu tempo" está esgotado. Fico, 
agora, duplamente penalizado por não poder ouvir V. 
_Ex•. 

Mas não se diz que Iugoslávia está num impasse terrf
vel. que a Romênia marcha para a moratória: 

O Sr. Josê Fragelli - Belas comparações as de V, 
Ex• 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não se diz que Cuba, 
que vive de subsidias da Rússia, apelou para a moratóría 
para não pagar ao mundo o_cidental. Isto não se diz, Sr. 
Presidente. Diz-se apenas que o Brasil começou a atrasar 
seus compromissos. 

Esta, Sr. Presidente, é a Oposição. Mas esta não é a 
Oposição que o povo brasileiro quer ouvir. A voz de 
Oposição que o povo quer ouvir é a voz da crítica cons
trutiva; é a voz da- colaboração, para que todos, no es
forço comum, superem essa dificuldade, em beneficio do 
povo, em beneficio da sociedade brasileira. (Muíto bem! 
Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
pàlavra ao nobre líder Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para UJila 
breve comunícação: Sem revisão do orador.)- Sr. P~ 
sidente, falou-se tanto em dinheiro, nos debates aqui tra
vados, que é com Constrangimento que venho suscitar 
um- problema de pequena remuneração, que não vai in
fluir certamente no déficit das empresas privadas, nem 
das empres:as públicas, nem irá causar danos graves ao 
orçamento da União. f: a situação daqueles voluntários 
da Campanha de Controle e Erradicação da Malária. Só 
no MuniCípio de Duque de Caxias, no Estado do Rio de 
Janeiro, são mais de 100 voluntários, que desde 1974 
prestam serviço público sem remUneração, o que consti
tui, a meu Ver~ uma curiosa situação neste País. Real
mente, 105 voluntários residenciais de Duque de Caxias 
apeiam para a SUCAM a fim de que lhes seja dada algu
ma retribuição pelo serviço que prestam. 

O voluntariado começou em 1964. Portanto, há quase 
vinte anos. Os_ vo!untários já estão cansados de tanto sa
crifício e _de__tanto trabalho não remunerado. 

Aqui o meu apelo, que não vai causar nenhum dese
quilíbrío ao orçamento da União nem das estatais. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não. 

O Sr. Almir Pinto- Eu acredito que: o apelo de V. Ex' 
é bem oportuno, porque, como voluntários que são, po
derão contar exatamente com certa ajuda do Ministêrio, 
através do FINSOCIAL, jâ que uma alentada verba do 
FINSdCIAL foi atribuída ao Ministério da Saúde justa
mente para esse fim. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Veja V. Ex• que os 
voluntários da Campanha de Controle e Erradicação da 
Malária~ _que yivem no E_st_ado do Rio de Janeiro e por 
todo o País, podem ter uma esperança: essa que nos 
transmite o nobre Senador Almir Pinto. Sr. Presidente, 
esta carta que recebi é do dia 15 de jUnho. Essa boa notí
cia não chegou atés eles. E, por isso mesmo, este apelo 
;,tgora se torna desnecessário, porque diz o Senador Al
mir Pinto que já há até uma verba do FINSOCIAL para 
ajudar a esse vo!untariado. 

O Sr. Almir Pinto- Eu acredito que V L Ex' deve ter 
lido que o Presidente da República encaminhou verba de 
alguns bilhões de cr_uzeiros ao Ministério da Saúde, FIN
SOCIAL, justamente para fazer face à campanha de er
radicação das doenças endémicas no País. Eu creio que o 
Ministro Waldyr Arçoverde, homem compreensivo, ho
mem de bom coração, homem dinâmico à frente da sua 
Pasta, reconhecerá o trabalho que: esses voluntários vêm 
prestando à Nação, e nada mais S. Ext poderá fazer se
não retribuir com a melhor_ ajUda a todos que trabalham 
em beneficio da saúde pública do Brasil. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Confiamos, Sr: Pr-C--
sidente, no boi1\_COração do Ministro Wa_ldyr Arcoverde. 
QUe S. Ex' venha realmente distribuir os recursos do 
FINSOCIAL, que foram atribuídos à SUCAM, a eSseS 
voluntários que-por todo o País se dedicam ao combate à 
ma-lá fia. 

_Era esta, Sr. Presidente, a breve comunicação que que
ria fazer, que traduz um anseio não só dos que há muitoS 
anos colaboram em campanhas semelhantes no Estado 
do Rio de Janeiro, mas em tQdo o País, já-agora alentadõ 
pela informação prestada pelo nobre Senador Almir Pin
to. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRES_IQ~NTE (Moacyr Dalta) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto para uma breve 
comunicação. 
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O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ÓRÂ
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.

Mário Maia - Odacir Soares - Gabriel Hermes
João Castelo - Virgílio Távora - Martins Filho -
Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante.- Albano Franco 
- Luiz Viana- João Calmon- José Ignácio- Nel
son Carneiro - Amaral Furlan - Severo Gomes -
Henrique Santillo - AffcinSo Camargo - Álvaro Dias 
- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Octávio Cardoso. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr balla)- Sobre a me
sa, requerimentos que vão sir lidos pelo Sr. I~

Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 707, DE 1983 

Requeremos urgência, riOS 1ei1iioS ·aoart. 371 ~-:iiínea 
"b", do Regimento InteCno, para i -M:enS8.gem n9 
125/83, que ·~autoriza o Governo do Estado de Sã:nta 
Catarina a elevar tempOr"ãriamente O moD.tante de ~ua 
dívida consolidada pela contratação de operação de cré
dito no valor de Cr$ 12.738.040.000-;-00 (COZe Oilbões, Se-~-
tecentos e trinta e oitO- inilhões·, e -qÚarenÍa mif êruzei~ 
ros). 

Sala das Sessões, 24 de jUnho_ de 1983. AloysiO- Chaves
- Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 708, DE 1983 

Requeremos urS:ênda, nos terinos do art: 371, alínea 
"b", do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 127/83 
que .. autoriza o Governo do_ Estado do RiO de Janeiro a 
elevar o montante de sua dívida consolidada no valor de 
Cr$ ll.955.5g-6,307,0ü-(on:ú(bilfiôi:s, --nOVeCentOS e Cifl~
qüenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, 
trezentos e sete cruzeiros). 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1983.- Roberto Sa~ 
tumino, Líder do PDT - Aloysio Chaves, Líder do PDS 
- Humberto Lucena, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Os requeri
mentos que vêm d~ ser lidos .serão objeto de deliberação 
após a Ordem do Dia, nos termos do artigo 375, II, do 
Regimento Inteino. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a 
Hora do Expedie~te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno 11nico, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n"' 567, de 1983) do Projeto de_ Resolução n9 57, de 
1983, que autoríza a Prefeitura Municipal de Ara
ranguá, Estado de Santa Catarina, a contratar ope
ração de_ crédito no valor de Cri 29._847.909,39 (vin
te e nove milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, 
novencentos e nove cruzeiros e tiintã e nove centa
vos). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de-
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do RegimentO Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redª-ção final aprovada 
Redação final do Projeto de Resoluçio n"' 57, de 

1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do -art:- 42; -1ElciSo VI, da Constituição, e eU, 
.,.-,-,------,-,-~ Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• III' DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá, 
Estado de Santa Catarina, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 29.847.909,39 (vinte e nove 
milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos 
e nove cruzeiros e trinta e nove centavos). 

O SenadO Federal resolve: 

ArL 1"' É a Prefeitura Municipal de A~·aranguá, Es
tado de Santa Catarina nos termos do art: 29 da Reso
lução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 29-847.909,39 (vinte e nove milhões, oitocentos e 
quarenta e sete mil, novecentos e nove cruzeiros e tririta e 
nove centavos), correspondentes a 16.809 ORTNs, con
siderado o valor nominal da ORTN de CrS 1.775,71 (um 
mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e setenta e um 
centavos), vigente em maioj82, junto à Caixa Eco!'lômi
ca Federal, mediante a utilização- de recUrsos do fundo 
de ApOio ao DeSenvOlVimento Social- FAS, destinada 
a implantação de galerias de âguas pluviais, na sede do 
município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do_ Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 ESta- Resolução entra em vigor na data- d6 
sua publicação. 

O SR:~PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da RedaÇão Firíal (a-
presentada pela Comissão de Redação em seu Pare
cer n9 577, de_ 1983) do Projeto de Resolução n9 66, 
de 1983,_ que autoriza a Prefeitura Municipal de Pi
rapara, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ra_çã_o_de_crédito no valor de CrS 218.094.000,00 (du
zentos e dezoito milhões, noventa e quatro mil cru
_zeiro_s). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.} 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
re-dação final da-da c_omo api'civada, de confOrmidade 
com o art, 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 
Redação f'mal do Projeto de_ Resolução n9 66, 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 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapora, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi~ 
to no valor de CrS 218.094.000,00 (duzentos e dezoito 
milhões, noventa e quatro mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. (9 E a Prefeitura Municipal de Pirã.pora, Estaw 
do de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93, de 11 çle outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor global 
de Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito- milhões, no
venta e_quatro mil cruzeiros), correspondente a 150.000 
UPCs;con.staerãdo o valor nominal da UPC de Cr$ 
1.453,96(um mil, quatrocentos e cinqUenta e três cruzei
ros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82, 
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junto à CãíX:il EconômiCa do Est~do <le Minas Gerais, 
esta na qualidade de agente finanCiiro do Ban-CO Nacio
nal da Habitação - BNH, destinadas_ à construção de 
500 (quinhentas) unidades habitai::iorüús de interesse so
cial e exeç_ução das o~ras_ de infra-estrutura urbana ne
cessária:-s, naquel~ Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

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

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

Discussão, eril tu-rno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
é 578; de 1983), do Projeto de -Ri:soluÇãõ n" 67, de 
1983, que autoiizi a Prefeitura Municipal de A tale

.. ia, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crêdito no- Valor de CrS 70.691.880,00 (setenta mi

. lhões, seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e oi
tenta cru_zeiros). 

Em discussão a redação final, em turno únicõ. rPau
sa.) 

Não havendo que~ queira diScuti-la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada a discussão, ã redação- final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

-~- a_ seguinte a reda~o (inª-1 <!-Provada 
Redaçio final do Projeto de Resolução n9 67, de 

1983. 

__ -Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ~ermos 
do art. 42, iDciso VI, da Constituição, e· eu, 
-----, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• - ' DEl983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ataléia, Esta
!fo de Mi_nas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões, seis
centos e nol'enta e um mil, oitocentos e oitenta cruzei~ 
ros). 

O Senado Federal resolve; 

Art. 19 :t: a Prefeitura Municipal de Ataléia; Estado 
de Minas Gerais, nos terillos do art. 29 d.a Resolução n9 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor global de 
Cr$ 70.691.880,00 (setenta ffiilhões, seiscentos e noventa 
e um tnil, oitocentos e oiterita cruzeiros), corresponden
tes_a 42.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC 
de Cri 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cru
zeiros, e quatorze centavos), vigente em abril/82, junto à 
Caixa Econômica de Minas Gerais, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da HabitaÇão -
BNH, destinadas à construção de 120 (cento e vinte) uni
dades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo proCesso. 

Art. 29 _Esta Resolução entra em vigor na data de 
su!l pu~Jicação, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 95, de 1982 (n9 6.058/82; na casa de ori
gem,), -de inicíã:tiVa do senhor Presidente da Re
pública, que altera a estrutura da categoria funcio
nal de Técnico de Censura do Grupo-Policia Fede
ral, constante do anexo IV do Decreto-lei n~ 1.820, 
de 11 de dezembro de 1980, tendo 
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PARECER FAVO RÃ VEL, sob n' 935, de 1982, 
da Comissão 

- de Serviço Público Civil. 

Em discussão o projeto, em turno -único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. senadores solicita"ndo a palavra, 

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

se como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 95, DE 1982 
(N9 6.058/82, na Casa de Origem) 

De iniciativa do _ _sr~ Presidente da República 

Altera a estrutura da categoria funcional de Técni
co de Censura do Grupo--Polícia Federal, con-stante 
do Anexo IV do Decreto-lei n'i' 1.820, de 11 de de
zembro de 1980. 

O Congresso Naciõnal âecreta: 

Art. (9 O Anexo IV do Decreto-lei nl' 1.820, de 11 de 
dezembro de 1980, fiCa alterado na forma do Anexo des
ta lei. 

Art. 29 Os cargos das referências acrescidas na Clas
se Especial da categoria funcional de TécniCo de Censura 
serão preenchidos mediante progressão funciOrlal, obser
vadas as normas legais e regulamentares vigentes. 

Art, 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revo~~r-s~~~ ~ispoSiçõeS em Contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moac~r Palia) -ltem 5_:_ 

Discussão, em turno úriiCo, do ProjetO de Reso
lução n'i' 213, de 198_1 (apresentado pela Comissão_ 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
1.253, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bela Vista "(MS) a elevar em Cr$ 16.315.900,00 
dezesseis milhões, trezentos e quínze niil e novecen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida conso_li_da
da, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.254 e 1.255, de 1981~ 

das Comissões: 
-de Constituição e Justi~a, pela constitucional!-· 

dade e juri~icidade, com o voto vencido do ~enador_ 
Hugo Ramos; e 

- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, dcclaro:a encer

rada. 
Em votação~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto Vai à Comissão de _Reda_ç_ão. 

É o seguinte o projeto- ãpro-viido 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 213, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista 
(MS) a elevar em CrS 16.315.900,00 (dezesseis mi
lhões, trezentos e quinze mil e novecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. _ l Q É a Prefeitura Municipal de Bela Vista, Esta
do de Mato Grosso -do Sul, nos termos do art. 2'í' da Re
solução n'i' 93, de l 1 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a elevar em Çr$ 16.315.9_00,00 (dezes
seis milhões, trezentos e quinze mil e novecentos cruzei-

ros) o montante de sua dívida consolidaiia interna, a fim 
de que possa contratar operação de ci'édüo de igual va
lor, junto à CaiXa Económica Federal, medlanté a- utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à implantação de guias e 
sarjetas e construção de três lavanderias públicas, naque
~e_ ~-U!Jicfpio; obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Ceritral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'í' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - llem 6; 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 229, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
1.297, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Angélica (MS) a elevar em Cr$ 2.394.000,00 (dois 
milhões, trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolídada, tendo 

PARECERES, sob n.,..s 1.298 e 1.299, de 1981, 
das Comissões:. 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencidO do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de Municípios, favoráveL 

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

rada. 
Em_-vo~~ção. 
Os Srs. Sen-adores que o aprovam·permaneçanr s-enta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

-O projeto vai à Comissão de RedaÇão. 

Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 229, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica 
(MS) a elevar em Cri 2.394.000,00 (dois milhões, 
trezentos e noventa e qu~t~o mil cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

__ Art. ('? E a Prefeitura Municipal de Angélica, Esta~ 
do de M_ato Grosso do Sul, nos termos do art. 2'? da Re
solução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a elevar em Cr$ 2.394.000,00 (dois mi
lhões, trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
Caixa: Económica Federal, mediante a utilização de re
cursõs -do Fundo de Apoio ao Deseiwolvimento Social 
- FAS, destinado à construção"de quatro escolas rurais 
de- i~ grau, n<i.quele Município, obedecidas -as condições 
admiüdas pelo Banco Central do Brasil, no respeCtivo 
processo. 

Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 40, de 1982 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 273, de 
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Anau
rilándia (MS) a elevar em Crl4.890.000,00 (quatro 
milhões, oitocentos e noventa mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n"'s 274 e 275,_d~ 1982, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e -juridícidade; e 

- de Municípios, favorável. 

Em disCussão- o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Junho de 1983 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 40, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Anaurilândla 
(MS) a elevar em Cr$ 4.890.000,00 (quatro milhões e 
oitocentos e noventa mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Anaurllândia, 
Estado de_Mato Grosso do Sul, nos termos de art. 2Q da 
Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
.federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.890.000,00 (quatro 
milh9~, oitocentos 1! noventa mil cruzeiros) o. montante 
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de agente finan
ceiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinado à construção de uma escola de JQ grau, 
naquele Município, Obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'í' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moac)'r palia)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n_'i' 
707/83, de urgência, lido no Expediente, para a Mensa~ 
gem n• 125, de 1983. _ 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Apro~ado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de: Co_nstitilição e Justiçã. 

Solicito do nobre Senador Lomanto Júnior o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (Para emitir parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exa
me do Senado Federal, na forma do art. 42, item VI, da 
Constituição, solicitação no sentido de que seja o Gover
no do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar tem
porariamente ao parâmetros de sua dívida consolidada 
interna (itens I e III), na forma do art. 29 da Res_olução n.,.. 
62, de 1975, modificada pela de n.,.. 93, de 1976, ambas do 
Senado Federal, de modo a permitir a contratação de 
operação de crédito no valor de Cr$ 12.738.040.000,00 
(doze bilhões, setecentos e trinta e oito milhões, quarenta 
mil cruzeiros) - correspondente a USI 28.000,000,00 
(vinte e oito milhões de dólares norte-americanos), à 
cambial de Cr$454,93 -operação a ser realizada junto 
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Cata
rina S.A; e Banco Regional de Desenvolvimento do Ex
tremo Sul- BRDE, destinada a financiar a construção 
da nova ponte ligando a ilha ao Continente, em Floria
nópolis. 

2. Características da operação: 

HA- Valor: Cr$ 12.738.040.000,00, correspon~ 
dente a USS 28,000,000.00, à taxa cambial de Cr$ 
454,93; 

B- Prazos: 
1 - de c-drência: ,30 meses; 
2 - de amortização: 96 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros: 2,25% acima da "libor"; 
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2 - correção: -cambial; 
3 -comissão "flat": 1,25%; 
4 - comissão de repasse: 4% a.a., antecipada; 
D- Garantia: receitas orçamentárias do Estado; 
E - Destinação dos recursos: projeto de cons-

trução da nova ponte ligando a ilha ao continente, 
em Florianópolis." 

3. Em vista das disposições do art. 29 da Res. 62/75, 
modificada pelaRes. 93/76, ambas do Senado Federal, a 
dívida consolidada interna intralimite do Estado de San
ta Catarina, com base na reCeita líquida realizada até 31-
12-82, deveria conter-se nos segU_intes parâmetros: 

D~vida consolidada 
posterior 

DIÁRIO DOOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

B - Dados Relativos ao Balanço de 82 
O Em crs: mn O X em CrS milhões 

Bl - Receitã Total Arrecadada . , . , . , . 146.981,3 
B2 - Operações de Crédito ReaJizadas 36.503,6 
B3 --Receita Líquida (Bl-B2) ...... :. 110.477,7 
B4- lndice de Correção (fevj83) . . . . . . . 1,1289 
B5- Receita Líquida Corrigida (B3 X B4) 124.718,3 

D - SitUaÇão da Dívida Consolidada Interna 
C - Limites Operacionais 

O EJll CrS mil D Em CrS milhões 
CL~ Montante Global (70% de 85) ·-··· 87.302,8 

Limites estabelecidos Posição operac;ão 
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_C2- Crescimento Real Anual (20% de 85) 24.943,7 
C3- Dispêndio Anual Máx:imo (15% de 85) 18.307,8 
C4 - Responsabilidade por Tltulo (50% de Cl) 

43.651,4 

~· Comp~rados os itens I e III_- montªnte global_e 
-dispêddio-ãm13i máxi:mo- reaís e eXistentes, com os fixa-
dOs- Pe-13s citadas r-esoiuções, verffica-se- que haverá ne
cessidade de autorização específica do Senado Federal, 
pois os m.esmos já- extraj:io_lam os limites referidos nos 
itens I e III, conforme a seguir se verifica: 

situação 
posterior 

Interna Intralimite pelos arts. 29 da Atual(•) sob à Contratacão da 
Res. 62/75 e art. I• Exame operacão pretendida 

daRes.93j76 (A) (B) (CHA)+(B) 

1 - Montante Global ... 87.30;?.,8 90.992,4 12.738,0 103.739,4 
I I - CrescimentO real 

anual ...........•••• ., .•. 24.943,7 ,5.856,5 12.738,0 6.881,5 
III - Dispêndio anual 

máximo .................. 18.707,8 31.061,5 3.584,0 34.645,5 

5. De outra forma o Mapa de ApUração da Margem 
de Poupança Real (Mapa III- anexo) apresenta dados 
relativos ao orçamento de 1983. Dele obtemos que, de 
uma receita líquida de CrS 252.473,4 milhões (desconta
das as operações de crédito prevístas) deduzidas, tam
bém, as despesas de custeio e os encargOs com a dívida 
interna, resulta uma margem de poupança real - saldo 
para novos investimentos -, de Cr$ 74.902,1 milhões, 
inferior ao maior dispêndio que a sua dívida cO-nsolidada 
interna apresentará no período de 1983 al992 {ináxlmo 
de CrS 39.984,5 milhões a ocorrer em 1987). 

6. Assim, com a amortização da operação em exame 
já incluída no cronograma de dispêndios da dívida con
solidada interna e ·adicionadas-a-outras parcelas das dívi
das intralimite e CXtralimite, conclui-se que o dispêndio 
máximo (CrS 39.984,5 milhões) se mostra inferior à mar
gem de poupança real referida anteríormente. 

7. O processo ê acompanhado dos seguintes docu
mentos e referências principais. 

a) Exposição de Motivos n9 50, de 1983, do Senhor 
Miriistro de Estado da Fazenda; 

b) parecer do Conselho Monetârio Nacional, favorá
vel; 

c) parecer da diretoria do Banco Central do Br~J.sil, 
favorável; 

d) Secretaria de Planejamento da Presidência da Re-
pública - favorável à realização da operação; -

e) autorização legislativa- Leis Estaduais n9s_5t6, 
de 1979 e 188, de 1982. 

8. Ante o exposto, vemos que o pleito está instruído 
com os elementos indispensáveis para análise de pedidos 
da espécie e eXigidos por esta Comissão, e o Governo do 
Estado de Santa Catarina em- cCilt-diçOeS- de realizar a 
operação pretendida, razão, por que, apresentamos, 
para tanto, o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 82, DE 1983 

Autoriza o Governo dõ Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 12.738.040.000,00 (doze bilhões, sete
centos e trinta e oito milhões, quarenta mil"cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal_ resolve: 

Artigo }9 É o QQv_e_r_tl_O do. Estado de Santa Catarina 
autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fi
xados pelos itens I e III do artigo 29 da Resolução n9 62, 

de 28 ·de outubrO de 1975, modifiCada pela Resolução n9 
93, de I 1 de outubro de 1976, ambas_do Senado Federal, 
a fim de permitir a contratação de operação de crédito 
no valor de Cr$ 12.738.040.000,00 (doze bilhões, setecen
tos e trinta e oito milhões, quarenta mil cruzeiros) -
(correspondente a US$ 28,000,000.00 à taxa cambial de 
CrS 454,93), j1,1nto ao Banco de Desenvolvimento do Es
tado de Santa Catarina S.A. e Banco Regional de Desen
vOlvimen-to do Exti-eino Sul- BRDE, destinada ·à cons
trução da -nova ponfe lígando a ilha ao continente, em 
FlorianôpOlis, náquele Estado, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Cin(ial do Brasil, no respectivo 
processo. 

Artigo 2~> Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da ComisSão de EConomia con.clui pela apresentação de 
projeto de resolução, concedendo a autor~ação solicita
da. 

Tem a palavra o nobre S_enador Enéas Faria para pro~ 
ferir o paiecer da Comissão de Constituição e __ ]u_stiça. 

b SR. ENhS FARIA (PMDB- PR. Para emitir pa· 
recer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissão de Eçonomia apresenta projeto de reso
lução que, na forma dO artigo 1~>, autoriza "O Governo 
do -Estado de Santa Catarina a elevar temporaTiamente 
os parâmetros fixados pelos itens I e III do artigo 29 da 
Resolução nl' 62, de 28 de outubro de 1975, modifiCada 
pela Resolução n9 93, de 11 de _outub_r_o de 1976, ambas 
do Senado Federal, a fiffi de permitir a contratação de 
operação--de crédito no valor de Cr$ 12.738.040.000,00 
(doze milhões, setecentos e trinta e oito milhões e qua
renta mil cruzeirOs) - correspo"ndente a USS 
28,úOO,OOO.OO; à taxa--cambial de Cr$ 454,93) -,junto 
ao Banco de Oes~rivQlvimento do Estado de Santa Cata
rina S.A. e Banco Regional de Desenvolvimento do Ex
tremo Sul - BRDE, destinada à construção -~da -iiOVa 
ponte ligando a ilha ao continente, em Florian6polis, na
quele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central, no respectivo processo~>. 

2. No processo encontra-se os seguintes docu-
mentos e referências principaiS: 

a) autorização legislativa contida nas Leis Estaduais 
n9s 516, de 1979 e 188, de 1982; 

b) ExPosição de Motivos (EM n9 50/83) do Sen_bor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presi-

dente da República, comuniCãrido que o COnselho Mo
netáriO Nacional, ao apreciar a Proposta, manifeSto_u~se 
faVoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2~> 

da Res. n• 62, de 1975, do Senado Federal; 
c) Parecer, do Banco Central do Brasil- Departa

mento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 
- que conclui pelo deferimento do pedido; 

d) parecer do Conselho Monetário Nacional, favorá
vel; e, 

e) Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública, favorável à realização da operação. 

3. Há a ress;:tltar que o projeto obedeceu o dis-
posto no_ art. 42, item VI, da Constitujção; atendeu_ às 
normas legais (Resoluções n<:>s. 62; de 1975 e 93, de 1976), 
e, ainda, o estabeleceu no Regimento Interno (art. 106, 
item II). 

4. Ante o ex:posto, opinamos no sentido da nor-
- mal t~amitação do projeto, uma vez que constitucional e 

jur!dic9. 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 

da Comissão de Constituição e Justlça conclui pela cons
~titucionalidade e juridicidade do projeto. 

Completada_ a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Discussão, el!l tU:rno UníCo, do Projeto de Res_o
_lução n9 82, de 1983. que autoriza o Governo doEs
tado de Santa \Catarina a elevar -em -Cr$ 
12.738.040.000,00 (doze bilhões, setecentos e trinta e 
oito rriilhões e quarenta mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queira permanecer 

como se _acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Re_dação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à 
apreciação do Requerimento n9 708/83, de urgência, lido 
no Expediente, para a Mensagem n<1 127, de 1983. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o ap-rovam queiram conservar

s~ ~_orn-O _e:;tão. ~~usa.) 
Aprovado. 



2730 Sâbado 25 

Aprovado o requerimento, vamos passar à apreéíação 
da metéria, que foi despachada às Comissões de Econo
mia e de Constituição e Justiça. 

Concedo a :Palavra ao nobre Senador José uns Para 
proferir o parecer da ComisSão de Econom-ia. 

O SR. JOSf!: LINS (Para emitir pa-recer.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Com a Mensagem n9 127 J83, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 

DJÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(S<sào II) 
~ ~ ~ 

pleito do Gáverno do Estado do Rio de Janeiro que ob
jetiva registrar no BancQ Central do Brasil 11.776.900 
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
Tipo Reajustável (ORTRJ), cuja emissão seria destinada 
ao giro de sua dívida consolidada interna intralimite mo
biliário vencível durante o presente exercíciO. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN-PR), após examinar o plano de apli-
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cação dos recursos, opinou pela emissão nas seguintes 
condições: 

.. a) quantidade: 4.374.100 Obrigações do Te-souro do 
Est&do do Rio de Janeiro- Tipo Reajustável (ORTRJ), 
equivalentes, ao valor nominal reajustado_ para o mês de 
dez/82 (CrS 2.733,27) a CrS 11.955.596.307,00; 

b) características dos títulos: 

Prazo Série Taxa Periodicidade de Pagamento Modalidades Numeração dos 
Certificados 

Juros Correção_ 
Monetária(!) 

Sanas c 9%a.a. semestral mensal P NE(2) 010.684 
a040.000 

(l) =_idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional - Tipo Reajustável (ORTN); 
(2) = P=ao portador 

NE=nominativa - endossável. 

c) Cronograma de colocação e vencimentos: 

Emissão Vencimento Quantidade t...,...• 
Jan/83 Janj88 1.000.000 -
Fevf83 Fev/88 UlOO.OOO 
Mar/83 Mar/88 1.000.000 
Abr/83 Abr/88 1.314.100_ ;: ~ 

fOTAL 4.374.100 v'' 

d) Forma de colocação: através de ofertas públicas, 
nos termos do item VII da Resolução n9 565, de 20-9-79, 
deste Banco Central." 

No mérito, a forma-de captação de recursos para rolar 
a dívida do Estado em questão, agravada exatamente 
pela situação finaiJ.ceíra-iriiÇoSta ao País pela atual políti
ca econômico-financeira, ê não-inflacioilâria e Se àpre
senta c·omo a alternativa mais efiCaz para ãquele Esfado 
equilibrar as suas finan-ças a-cUrto -prazo. 

Assim sendo, opinamos pelo acolhimento_ da mensa
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 83, DE !983 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro, a elevar em 
CrS 11.955.596.307,00 (onze bilhões, novecentos e 
cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e seis 
mil, trezentos e sete cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

.~Artigo !9 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fíxa
do pelo item III, do artigo 29 da Resolução n9 62, de 
1975, modificada pela de n9 93, de 1976, ambas do Sena
do Federal, de modo a permitir o registro de uma emis
são de 4.374.10o-Obrigações do Tesouro do EstadQ do 
Rio de Janeiro- Tipo Reajustável (ORTRl), equivalen
te a Cr$ 11.955.596.307,00 (onze bilhões, novecentos e 
cinqíienta e cinco milhões, quinhentos e noventa e seis 
mil, trezentos e sete cruzeiros) considerado o valor nomi
nal do Título de Cr$ 2.733,27 (dois mil, setecentos e trin
ta e três cruzeiros e_vinte e sete centavos) vigente em de
zembro de 1982, destinada ao-giro de sua dívida consoli
dada interna intraHIT.'ite mobiliária, vencível durante o 
presente exercício, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Ceiltral do Brasil, no respectivo processo. 

Artigo 29 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Comissão 
de Economia conclui o seu parecer pela apresentação de 

Projeto de Resolução concedendo a autorização solicita
da. 

Solicito ao nobre Senador Enéas Faria O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. ENtAS FARIA (PMD-B- PR. Para emitir pa- -
recer) :_-Sr. Presidente, Srs. Sen<idores: o préSente Proje
to- dé Res.oluÇão, da Comissão de· Economiá do Senado 
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensa
gem n"' /83, do Senhor Presidente da República, au
t_oriza o GOverno do Estado do Rio de Janeiro a registrar 
no Banco Central do Brasil a emissã-o de 4.374.100 Obri
gações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- Tipo 
Reajustável (ORTRJ), equivalentes Cf$ 
I 1.955.596.307,00 (onze bilhões, novecentos e cinqüenta 
e cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil e trezen
tos e sete cruzeiros), destinado a rolar a dívida consolida

-:da Interna íntralimíte mobilíâria, vencível durante o pre
sente exercício. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
artigo 29 da Resolução n'l 62/75, assiri'i ·expresSo: 

"Art. 3'+' üs- Estados e Municípios poderão 
pleitear que os limites fixados no art. 2.,. desta Reso
lução sejam temporariamente elevados, a fim de 
realizarein opeiaçõ-es de- crédito especialmente vin
culadas a empreendimentos financeiramente viáveis 
e compatíveis com os Objetivos e planos nacionais 
de desenvolvimento, ou ainda, em casos de expcep
cional necessidade e urgência, apresentada, em 
Qualquer- hipótese, cabal e minuciosa fundamen
tªção." 

A fundamentação técnica do pedido foi apresentada 
ao Conselho Monetário Nacional que se pronunciou 
pelo "seu acolhiffiento, nos termos prOpOstos pela SE
PLAN/PR. 

O Regimento Interno estabelece, no _art. 415, letra b, 
que Por proposta do Presidnete da República, cabe ao 
Senado Federal "Fixar limites glObais para o montante 
de dívida consolidada dos Estados e Municípios (ConSti
tuição art. 42, VI)" e, no art. 4l5, "que tal matéria será 
objeto de Resolução do Senado, com tramitação própria 
aos projetas dessa natureza. 

Assim, verifica-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, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- o parecer da 
COmissão d~--Constitllição-eJustiça conclui pelá consti
tucionalidade e juridicidade do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 

DiScuSsão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n"' 83, de 1983, que autoriza o Estado do Rio 
de Janeiro a elevar em Cr$ 11.955-.596.307,00 (Q_nze 
bilhões, novecentos e cinqüenta e cinco milhões, 

·quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e sete-cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. _Senaàores que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai a Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) :__SObre a me
-sa, redações finais que serão lidas pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes 

PARECER N9 635, DE 1983 

fiit COmissão de Redaçào 

Reda<;ão final do Projeto de Resolução n9 82, de 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A ComissãO apresenta a redação firia1 do Projeto de 

Resolução n9 82, de 1983, que autoriza o Governo doEs
tado de s·anta Catarina a elevar em Cr$ 
12.738.040.000,00 (doze bilhões, setecentos e trinta e oito 
niilhões, quarenta mil cruzeiros) O montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 1983.- João Lo~ 
bo, Presidente- Alberto Silva, Relator- José Lins. 

ANEXO AO PARECER No 635, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolu<;ão n'l 82, 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 o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 12.738.040.000,00 (doze bilhões, sete
centos e trinta e oito milhões e quarenta mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 E: o GoVerno do Estado de S~::.nta Catarina 

au.toiizado a elevar_, temporariamente, os parâmetros fi-
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xados pelos itens I e III do art. 2"' da Resolução n9 62, de 
28 de outubro de 1975, alterada pela de n"' 93, de II de 
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de 
permitir a contratação de operação de crédito no valor 
deCrS 12.,_138.040-.000,00 (dOze bilhões, setecentos e trin
ta e oito milhões e quarenta mil cruzeiros), correspon
dentes a US$ 28.000,000.00 (vinte e oito milhões de dóla
res), à taxa cambial de Cr$ 454,93, junto ao Banco de 
Desenvolvi~ento do Estado de Santa Catarina SA e 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
BROE, destinada à construção da nova ponte ligando a 
ilha ao continente, em Florianópolis, naquele Estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

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

PARE('ER No 636, DE 1983 

Da Comis~ão de Reda(;ào 

Redação final do Projeto de Resolução n9 83, de 
1983. 

Relator: Senador Alberto Silva 
A Comissão apre-senta a redação final do Projeto de 

Resolução n'<' 83, de 1983, que autoriza o governo do_Es
tado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 
I 1.955596.307,00 (onze bilhões, novecentos e cinqUenta 
e cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, trezen
tos e sete cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 1983 . ....,.... João Lo
bo, Presidente- Alberto Silva, Relator- Passos Pôrto. 

ANEXO AO PARECER No 63.6, DE 1983 

Redac;;ão final do Projeto de Resolução n9 83, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do ar_t.. 42, inciso VI, da ConstitliiÇão, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em Cr$ 11.9SS.S96.307 ,00 (onze bilhões, nove
centos e cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e no-
venta e seis mil, trezentos e sete cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ~o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

autorizad_o a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
do pelo item III do art. 29 da Resolução n«~ 62, de 1975, 
alterada pela de n9 93, de 11 de outubro de 1976, ambas 
do Senado Federal, de modo a permitir O registro de 
uma emissão de 4,374.100 Obrigações do Tesouro· do Es
tado do Rio de Janeiro- Tipo Reajustável- ORTRJ,
equivalentes a CrS 11.955.596.307,00 (onze bilhões, no
vecentos e cinqüenta e cinco- riíilhões, quinhentos e no
venta e seis mil, trezentos e sete cruzeiros), considerado o 
valor nominal do título de Cr$ 2.733,27 (dois mil, sete
centos e trinta e três cruzeiros e vinte e sete Cen-tavos), vi
gente em dezembro de 19"82, destinada ao giro de sua 
dívida consolidada interna intralimlte m-obiliária, venci: 
vel durante o presente exercício, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgência, as matérias cujas redações finais 
acabam de ser lidas, devem estas ser submetidas imedia
tamente à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução 
n9 82, de 1983. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) . 

Nenhum dos SrsL Senadores desejando usar da pala-
vra, encerrarei a discussão, (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs~ Senadores que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria Vai ã :Prõmül~ação. 
o·sR. PRESIDENTE·(Moacyr Dalla)- Em discus

são a redação final do Projeto 'de Resolução n«~- 83, de 
1983. (Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os .s_rs. Senadores que a aprovam permaneçam como 

-se acham. (Pausa.} -
Aprovada. 
A matéi-ía: vai à promulgaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Sr, Senador Benedito 
Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro: 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, ainda ontem trazíamos ao debate neste Plenário 
uma série de dados, números e fatos, retratando procedi
mento mais que criminoso da indústria químico
farmacêutica instalada no Brasil. 

Volto, Sr. Presidente, como o prometido, nesta tarde, 
com mais uma séife de dados quC eSpero eni Deus, sir
vam como um .. alergente", como uma trombeta ades
pertar as consciências de todos nós, especialmente da 
ái'ea do Poder Executivo, para a desenvoltura e impuni
dade cç:~m que os laboratórios farmacêuticos vêm, atra
vés dos anos e cada vez mais, burlarido as nossas leis e 
SUgando o suor de nossa gente. 

Em verdade, Sr. Presidente, esse calamitoso flagelo 
não é nacional; atua nos países pobres e ricos e invaria
velmente nÍantém Um compoitàmento unifOrme, mãs 
sempre saqueando, explorando o povo sempre mais e 
m2is, rrioderando quando acossado por autoridades que 
efetivamente cumprem com seus deveres, mas voltando à 
carga como· verdadeiras "pragas daninhas," como pra
gas inexiirigUíveis c3da cochilo ou des-cuido dos gover-
riã:i'ltes. -

Tanto é verdade que mesmo nos E.E.U.U. onde ale
gislação anti "trust" é talvez a mais enérgica de que se 
tem notícia, mesmo assim o Congresso e especialmente o 
Senado ali tem se mobilizado continuamente para coibir 
os abusos dos preços e de dosagens inescrupulosas dos 
medicamentos colocados no mercado norte-americano. 
- Tatitos são os ganhos (ou furtOs), mesmo na fase agu

da _da recessão mundial, entre os anos de 1977 e 1981, se
gundo recente estudo publicado em Londres pela Wood 
Marckenzie and Co. e aqui no Brasil reproduzido pela 
Gazeta Mercantil, sob título "Remédios, o segundo me
lhor negócio". 

-Sr. Pre5idente, os comentários, o levantamento levado 
a efeito Pela Marckenzie são realmente de estarrecer; eu 
tentarei Sintetizá-los. 

Informa o Relatório que 36laboratórios detendo 50% 
do faturamento mundial de medicamentos, o que corres
ponde ao PIB do Chile e como uma "Máfia" bem orga
nizida;·depffieriéfe-se desse iehitório ciue ninguênl invade 
o .. território" de ninguém, vez que mantém um cresci
Inento- uõifoillie para fadOs; os 16 laboratórios nOrte
aril~ricanos entre esses 36, ficam com 45,1% do total fa
toradO; 45,3% Para·outrôS COinCidenteffierlié ·os-16 euro

- peús, e finalmef!te 9,6% para quatro laborat_órios japonC.: 
ses. 

Sr. Presidente, encaminho à Taquigrafia uma cópia 
desse Relatório, para que os Srs. Senadores possam dele 
tqmar conhecimento. 

.REMEDÍOS, O SEGUNDO MELHOR NEGÓCIO 

Produzir medicamentos foi, nos últimos anos, a 
segunda melhor atividade para as empresas que vi
vem no mundo do "big-business", só perdendo para 
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os equipamentos de informática. Esta é a conclusão 
a que se_ chega a partir de um rece~te estudo divul
gacto,_em Lo_ndr_es, pela empresa Wood, Mackenzie 
and Co. Entre 1977 e 1981, o faturamento das 36 
maiores fabricantes de produtos éticos do mundo 
cresceu a uma média real de 3,5 a 4,5% ao ano, in
forma a pesquisa. (pãgina 8) 

Medicamentos 2 

"NO MUNDO, O SEGUNDO MELHOR NEGÓCIO 

por Tom Camargo de Londres 
Depois dos computadores, fabricar remédios foi 

a segunda melhor atividade, nos últimos anos, para 
as empresas que vivem no mundo do "big
business". 

O raturamento deis 36 maiores fabricantes de 
produtos éticos do--mercado cresceu~ entre 1977 e 
1981, a uma média real de 3,5 a 4,5% ao ano. 

Nem a inflaçãO, nem-reCessão, tampouco a com
binação das duas,_ conseguira~, _diminuir .~ _pique 

--·-deSsas ComparlhiaS. E; assiÍn,--etaS fecharam 1981 
com vendas totais de US$ 35,3 bilhões, quase o 
dobro do Produto Nacional Bruto de um pafs como 
o Chile, por exemplo. 

Registro 

Copene dobra exportações no 19 trimestre 

Nos próximos arios, atê 1985, a taxa de cresci
mento da atividade deverá subir ainda mais - che-

- -- -gando <ios 5% ao ano- aproveitando uma taxa mé
dia de inflação, nos países ricOs, de 6,5% ao ano, em 
cõmparação com os 11% registrados entre 1977 e 
1981. . 

Pesquisa 

Um estudo há pouco colocado nas ruas pela em
presa inglesa de consulto~ia e pesquisa Wood, Mac
kenzie and Co. indica -ainda que, em dezembro de 
1981 (data em que se obteve a melhor equalização 
entre balanços válidos para períodos deversos), IS 
laboratórios farmacêuticos fecharam suas c_ontas 
com vendas acima de_ US$ 1 bilhão. 

Entre os 36 grindes laboratórios não se encontra 
nenhum_ cuja matriz não esteja registrada na Europa 
Ocidental,_nos Estados_Unidos ou no Japão. Eles 
são _responsáveis pOr 50% das drogas consumidas 
em todo mundo, mas, afirma o trabalho, não existi
ria sequer uma sombra de cartelização ameaçando 
os consumidores. __ 

Os, 16 fabricantes europeus - 5 da Alemanha; 3 
ela Suiça, 4 da Inglaterra, 2 da Fr~nça, l da Itália e 1 
da Holanda - têm 45,3% das vendas totais. Uma 
vantagem de importância marginal em relação aos 
também 16 norte-americanos, que têm 45,1. Os ja
poneses, que aparecem com 4 representantes na lis
ta, __ colabc;»ram com _9,6% _das vendas. 

- Ó gruPo Hoechsi, alemã~-. ven-deu, em 1981, USS 
2,5 bilhões _em produt<?S farmacêuticos éticos, isto é 

. -e~tiegues SOb -preScrição médica segundo os cri
. _t~~fios europ~us, -muito menoS flexíveis do que os 

brasileiros. Logo effi _seguida à Hoechst veio a suiça 
Ciba-Geigy ~ Com- USS -2.1-bilhões. A- terceira: inaiÕr 
foi a norte-americana Merck and Co.j co-m-pouco 
mais de -uss 2 bilhões. 

Concorrência 

Essa correlação de forças seria alterada, com os 
três grandes pratícamente em linha, não fosse o fato 
de o faturamento da Hoechst estar inchado pelos re-
sultados de sua participação _de 54,5% na francesa 
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Roussel Ucla(. Feita a depuração, Hoechst, Ciba
Geigy e Merck and Co. dividir~am a liderança. 

A competição é intensa e a disputa se dã produto 
a produto. A B_ayer por exemplo, cujas vendas de 
produtos éticos al..nrif:ntaram à média de 13,8% ao 
ano, de 1977 a 1981, pode creditar tal resultado, em 
grande parte, ao sucesso de um produto contra de
pósitos de cãlcio nas articulações, o Adalat. A 
Hoffmãn-La Rache, da Suiça, em comparação, no 
mesmo período cresceu a base de 1,5% ao ano,- em 
grande parte porque enfrentou dificuldades no mer-
cado norte-americano de ___ tranqüilizantes, uma de 
suas ârea de atuação mais tradicionaiS. 

Controle 

Três entre as 36 _m_a.i_ores fab_ricantes de remédios 
do mundo são empresas de capital fechado - as 
alemãs Boehringer Lngelheim e a E. Merck e a ingle
sa Wellcome. A Rhône-Poulenc, francesa, é uma 
empresa estatal. As demais são companhias abertas 
com ações cotadas na bolsa. No caso da, francesa 
Sanofi, a participação pública é restrita, devido ao 
fato de 58% das ações com direito a voto estarem 
nas mãos da companhia de petróleo Elf Aquitaine. 
Caso semelhante, só que em proporções menores, é 
o da suiça Hoffmann-La Rache, que tem parte de 
suas ações ainda em mãos de herdeiros dos sócios 
fundadores. 

Apesar de o centro de indústria ainda estar na 
Europa e nos Estados Unidos, o Japão ê o mercado 
que apresenta maior crescimento- a tend_ência é d_e 
sua produção aumentar de maneira pioPorcional, a 
base de "joint-ventures" e aco~dos de participação 
com empresas ocidentais. 

Os japoneSes sãõ-, hoje, _os maiores consumidores 
.. per capita" de remédios - gastaram pouco mais 
de US$ 90 na farmácia em 1981, e não hã indicíos de 
que deixem a posição para outros clientes, em futu
ro próximo. 

Japão 

Em 1981, o Japão consumiu cerca de 14% de to
dos os itens éticos à disposição no mercado, seis 
p·ontos percentuais atrás dos Estados Unidos. Isto 
significoU o--dispêndio do equivalente a USS 10 bi
lhões. 

Três pontos são apresentados pelo estudo da 
Wood, Mackenzie and Co. Como explicativos de tal 
tendência. O primeirO -seria uma disposição dos mé
dicos a receitai por excesso, pois é do número de re
ceitas que expedem que depende sua remuneração. 
Depois, cerca de 30% de _todos os gastos com saúde 
estariam canalizados para remédios (ila Inglaterra, 
a percentagem é de 10%). Por últiffio, como toda a 
população jãponesa ê coberta por um seguro-saúde 
estatal (que funCiona), haveria menos reticêricia a se 
gastar com a conta do farmacW._tiGo." 

Vale salientar Sr. Presidente, -que, evidentemente, os 
montantes apontados pela pesquisa esPelham exclusiva
mente o que consta na contabilid_ade dos laboratórios, 
haja Vista-a riiã:tériã. Publicada no _Esta~do de S. Paulo de 
ontem, sob o título de "Importação "irregular sonega Cr$ 
3 trilhões", quando eu dava a notícia aqui, e no corpo da 
matéiiã-que tãinbém encaminho à-'TãQ.uig1ãTíã. par-a"qUe 
conste do teor do meu discurso. vamoS cOnstatar ·ali que 
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tal montante, 3 trilhões, que corresponderia a 15 orçaR 
mentos, a 15 receitas ã.miàiS da Teceíta tributãrfa do meu 
Estado rerere-se tãO-somente ao I.C.M devido ao Gover
no de São Paulo e nao alude _aos outros tantos trilhões de 
cruzeiros que deveriam _ser recolhidos como impostos 
sobre importações na Receita Federal. 

Temós, pois, Sr. Presidente, na matêiiã que se segue 
uma pequena amostra da ação dos lucros 'e_ sobretudo do 
~·respeito" às leis dos países onde se instalam os labora
tórios farmacêuticos. 

O Estado de S. Paulo 23-6-83 

IMPORTAÇÃO IRREGULAR 
SONEGA CR$ 3 TRILHOES 

A Divisiio de Crimes-Contra a Fazenda do DE
CON apreendeu documentação fiscal falSificada 
por diVersas empresas de importação e exportação 
de matéria-prima farmacêutica, numa sonegação de 
tributos de Cr$ 3 trilhões. Dipirona, ácido acetilsa-

- Iícílíco e sulfaffietoxazol de fabricação estrangeira, 
há m~lis de um ano entravam no País como se fos
sem cálciO, aminoácido sulfurado protéico e vitami
na "C". 

O trabalho policial vem sendo desenvolvido há 
do_is meses e além de notas _fiscais e faturas, foram 
também apreendidas gt.iiaS de importação falsifica
das. S~gundo o delegado V alter Fernandes, titular 
da DiVisão de Crimes Contra a Fazenda~ ~s. drogas 
que entraram de maneira irregular _np País_ vinham 
dos Estados Unidos e Europa- principalmente da 
Alemanha Oriental - e os responsáveis venderam 
para laboratórios do RiO--de: .Janeiro e São _Paulo 
sem o pa&~mento de nenhum tributo e se~ o conhe- -
cimento da CACEX . 

Estão envolvidas neste golpe de Cr$ 3 trilhões as 
firmas: CEIMAP- Comércio de Exportação e Im
portação de Matérias PrirriaS, Master Química Im
portadora e Exportadora Royton Química Farma· 
cêutica, Alfa Comércio de Produtos Químicos, e Vê
nuns produtos Químicos, todas estabelecidas em 
São Paulo. 

No começo do mês, policiais da Divisão de Cri
mes Contra a Fazenda e inspetores da Delegacia 
Regional Tributária da Griiide São Paulo estiveram 
n-a CEfMAP - Comércio de Exportação e Impor· 
tação de Matérias Primas, na rua Onze de Junho, 
857, em Vila Mariana, e na Royton Química Far
macêutica, da rua-Tangará, 154, Vila Clementina, e 
apreenderam uma tonelada de sulfametOXiizol e 
quatro toneladas de dipirona. Parte da dipirOna es- .
tava num vagão de carga,_ na estação férrea Presi
dente Wilson, na Mooca. Chegara do porto de San
tos e os-_responsáveis idarif desemb~~3;1á naquela 
semana. 

~-.Um Útquérito foi instaurado e estão lndiciã.dos, 
-- ~""" .$egundd O: delegado V alter Fernandes, Clietano Ba

. tágilies~ e. Destre Jean de Aguiar. Para o delegado, 
o~ dois -são integrantes de uma quadrilha que hã at

---gl,lti.S an·Q~. vem sonegando tributos com a irripor-
-- - _::.-laÇ~? trt~q;útar de produtos fa:rmaSêuücos, mas o·s 

-~ _":'_hoznC:n.í:Qu~ at1,!am _mais ?-cima es~q-para ser iden-
-· ~-"üfi~adóS'.r:Valter Fernandes eXpliCOu que Batagliesi 

.~ C.:l>hi_fé' __ Jean_ de Aguiar devén1 ser ~'Si:rriples" 
-=-=--l!ígã_i-es--t_e_rientes dos monopolistãs, riiéros testas-de

'terto d6s-fhefõeS do in,!ste farmS:Cotó_jíCo que marii-
. •• • ~--,~·~:~, - ~ •:--:: o:~.'. -

.".\~;'t ~~.; ~~'.;~·. ~ ·, 
.!?3!;_'.;."., 
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pula e regula a indústria farmacêutica chamada de 
brasileira". 

F_eroa_nd!és disse ainda que no atacado um quilo 
de sulfametoxazol não purificada custam Cr$ 60 mil 
e um quilo de dipírona não purificada custa Cr$ 20 
mi{. "As substâncias vitamínicas são de preço bem 
inferior e recebem baixa taxação alfandegária, o que 
não acontece c_om as drogas controladas pela CA
CEX. Daí é fácil deduzir que as tarifas aduaneiras 
também foram fraudadas por esta quadrilha quan
do do desembarque das drogas rotuladas como vita-
minas". 

Al_ém de Desire Jean de Aguiar e Caetano Bata
gliesí; estão envolvidos no golpe de Cr$ 3 trilhões, 
Wilson Aparecido· Pereira, Hermes Longobardi, 
Octaviano, Vicente Moreira, Samuel Adib Rossi, 
Osvãtdo Fernandes Ribeiro e Carlos Fontes Filho, 
proprietários das firmas-sonegadoras. A Divisão de 
Crimes Contra a Fazenda do Decon apurou tam
bém que as empresas envolvidas venderam a dipiro
na e o sufametoxazol que entraram de maneira irre
gular no País, para os seguintes laboratórios de São 
Paulo: Instituto De Angelis Produtos Terapêuticos, 
Rover do Bras_il Química e Farmacêutica, Merk In
dúsffia- Química, Prolulab Comércio" de Produtos 

_ para Laboratórios, Laboratório Legrand, Zambon 
LaboratórioS Farmacêuticos Libra Laboratórios ln· 
dustrial Brasileiro, Mayer Mayer S/ A. Indústria 
Farmacêutica, Mentoquímica Zappa, Laboratório 
Climáx, Lisboa Indústria e Comércio de Ervas Me
dicinais e Instituto Bioquímica. 

No Rio de Janeiro, a droga foi vendida para o 
Laboratório Smith Kline Erviler, Laboratórios Far
macêuticos Natus, Farmoquímica S/ A., e Química 
HaJier. 

Segundo o delegado, as empresas importadoras 
assim que liberavam a droga no porto de Santos, 
providenciavam a embalagem adequãda para a re
venda aos laboratórios .. sem o pagamento de qual
quer tributo ou ICM, valendo~se das notas fiscais 
falsas e de quartas - vias de importação também 
falsificadas". Os responsáveis pelas compras nos la
boratórios _t3.inbém vão ser chamados para prestar 
declarações na Divisão de Crimes-Contra a Fazenda 
do DECON e a polícia acredita que o golpe seja su
perior aos Cr$ 3 trilhões. 

No Brasil, onde sessenta e três empresas-laboratórios 
estrangeiros detinham em 1980,81,21% do faturamento 
total de medicamentos vamos verificar, pelos quadros 
que seguem, que a partilha do "Botim" não é diferente 
n_o resto do mundo, _isto porque aos trinta laboratórios_ 
europeus tocam 37,53%; aOs trinta norte-americanos 
40,59%; e aos- três outros associados europeus
americanos tocam o restante de 3,09%; finalmente, para 
cerca de 500 laboratórios nacionais ou nã.cionalizados 
sobram pouco mais de IS% do total faturado. 

Lembremo-nos, Sr. Presidente, de que estamos falan
do de 1980, e que de lá até os dias atuais-muitos dos .. Tu
píniquii1s" jâ foram engolidos pelos estrangeiros, ou le
vados à falência pela .. leal", pela mais que leal concor
rência que enfrentam dos estrangeiros. 

Pelos quadros anexos, vimos também que, até 1919, 
tínhamos no BraSil Soinente.um laboratório estrangeiro; 
em 1949, tínhamos 20; em f969, 38; e em 1980, 631abora
tórios eStrangei~Qs. 

Encaminho, Sr. Presidente, uma relação, mostrando a 
participação desses laboratórios no mercado, nomes, en
dereços e procedência; e, também, uma relação das in--= 
dústi-iaS nacionais por eles absorvidas. 
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"""' "" OlliGEM 00 LADOAA"lt1RIOS NAC:rau\IS 
AN:) DE Tru\NSE' • 'fi 00 F~ 'I'CJI7I.L DA_ :t:om.F;.JM. u:::t·S omw;ii:> CAPITAL ADQUIRIOOS 

E> I 1980 

ou !lAYEII 1879 l'llroPEU 1,9075 
02) FS:OIA 1919 EUroPEU 2,0189 

03) SI!lZ! IaS 1920 1\l>II::RIOOD 2,5460 

04) ='-"" 1922 EUroPEU MMJR!CIO VILLEIA 1972 1,3905 

OS) l·:t:!OC 1923 EXJroPEU 1,8524 

06) 1-.!:tl.t'a·P.CO 1928 EXJroPEU 1,8529 

Oi) R::O!E 1931 ruroPEU 4,4541 

08) FOCSSE[. 1936 ruroPEU SILVA J\lWJJO E 'D::llmES 1939 e 1,6238 

1963 

09} CLUO 1936 ruroPEU 0,81:170 

lO) JCE!l<SCNo 

.x:t!:::sc::N 1936 l\>IERICl\00 antes 

1961 2,5762 
ll) ClBA 1937 ruroPEU 3,3918 

12) 1.B30I'I' 1937 >.'IE:IUCJ\N) _2,3422 

131 o"""'"" 1940 EXJRJ:'EU 1,0801 
14) !-:E:CK-sHMP-

In!'·S 1~41 l\.'<ERICl\00 2,55~5 

15) BFIIS'IOL MiEPS 1943 NIEIUCANJ LA!l..-XA 1957 2,2044 

16) SCE?..l!.IG 1944 l>MEiliCl\00 SOIEIUNG S/A 1965 2,9236 

17) ~:'.ill\TI 1947 EUIOPE.U PRAV!\Z 1957 '\.'E.R rr:rxrr 
lê) st·:mz 1947 DllDI'l:.U l,,;'J•i:.! 

~_DE F"'...R98 ES'!'R."\loGURAS 00 .BRASn. E SUA PARI'ICIPJ\Ck) 00 J.1EIOU:O !li 1980 

Cbntinuação 

lO·Z -= "" CRI~ 00 LAOORA'IOF.IOS NACIOOAIS 
\ 00 FA'IURN-lENIQ. 'IOl:AL DA JN!J. F'M.:·I. OPERf.Çiio CAPITAL MlQUIRIOOS 1INJ DE TIWlSF. 

EM 1980 

19)H:lEOJS'r 1949 EUroPEU l!l\E>l) DEIUV1\ilCS 1969 2,9813 20) 1-r~iE'Jll 1949 HIERICAN:J RN!OOPA E IrtrnNITAS antes 2,3933 
1962 

21) DEA~ 1950 ruroPru 
1,8943 22)CARID"""" 1950 EUroPEU 
1-~299-0 23) SCOIBB 1953 M-lER!CAro SIINITAS 1959 1,8979 24! B.E..tn<iN 1954 EUroPEU 

25)BEI1LD!m 1954 EUroPEU FISSliM llntes 1962 1,2996 26} UPJCm.J 1954 NlElUCAN'J 
27) lo.'EU.a:r·:E 1955 EUroPEU 

1,556~ 

2õ) C'L~~IID(I..EJ::E:!! 1,0766 

"" 1955 li>IERICl\00 
2,8406 29) P~D.i.VIS 1955 AMERICl\00 
1,0342 30)=-= 1956 ruroPru IM!Il.',S antes 1962 1,6912 31) SY!·= ---1957 _- AHE:RICAOO IABOP»!, INSTI'IUIO P! 

NlllliRJS 1968 e 1972 -- 1-,1198 32) R,l-ZR?Ers 1958 l>MERICJINO HJUAA BRASIL 1960 2-,8506 33) SEA..ttr.E 1959 NIEIUCAN,J SIN'IÍ.TIOJ E IJ\BORli.TIL 1967 e 1979 1,4701 34} Ai'E?ST 1960 PJ.lÉn.ICAN:) 
0,9960 33) f.ZAO-.JOONS:N 1961 MlERI.CF!N'::> EMX::Qtlf.HICA 1960 O,~IS:G.t 35) Et.I LI!LY 1962 Al'iErJ.cJ\i\1:) 
2,-t;Jê'i 37) Pf"lZLR 1965 JlJ.iJ~RICr.Nó 
1,37-<2 
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OPERI\ÇÃO 

Ja) BYl< 1969 
39) IC< 1971 
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ORIGEM IX) 

- CM>ITI\L 

EUroP!ll 

AMERICAN:l 

LABORA~EUOS NACI00AIS 

!\!XlUIRIOOS 

·== 
USAFAR!>lt). E VICENTE ~ 

1969 

19_71 . cu;tes 

Junho de 1983 

\ DO FA'IURA!>!El\o'"IO 'IO'J:!I,L OA. nm.- FARo!. 

D-1 1980 

i,olG9 

TA 1962 1,7284 

~O) S:~lEl 

~::;:n 1975 

"ll 1!-~-::;o ND 

\f2) r-wt Nil 

1{3) A.H.fOBlNS ND 

44) u. s . vrr;..v.m 
o::>?.?.REVLCN Nil 

"5) RJ:;:ER ND 

~6) FD:l)FA.tC·1l 

(IeXI!m.\TI) ND 

~i)~'l Nil 

~8) lUD:1.' Nil 

~q) !·::;:)IF:\F.:·~ Nil 

Sll) C.E.e.~ 
no::;.r. -·:;c.) ND 

l'll u: • .:"W,::li ND 

)).) Z:.;'iC~: Nil 

s--,) r;'-'o;-:.• ... ·tiJID (t-:E:OI 

PmrJ '"' 

(o."ltJ.nuaç5o--

"""' llE 
A,.Ct-E: OPEIW:;lD 

5' ~) .50rSDm.JS NO 

\5) = Nil 

)5) l"'l'lLE/Slli'IEl:!l 

EQjD.;IJSSE ND 

Çl) D!Gt.'SS.\ ND 

)3) u:?ETIT ·(r:r:M) ND 

)c:;) icRE::zDII Nil 

[,C) l<:lO!.l.CaASr)~o) Nil 

Ul r.r-:..::-;;csT ND 

(2l z;.:.3:U'. ND 

!ll= Nil 

l\MERICAN:l 

EUroP!ll 

EUroP!ll 

Nl>l!ICAN:l 

ANERICAN:l 

ANERICllOO 

EUroPEU 

AHE!UCAN:I 

A!>IERicmJ 

N.·lERICJ\00 

_,Nl!;;_R]:G:.~ 

tüi:oPEU 

A!·!ERICl\NO 

EtJJ('ll'J·:u 

ORIGEM 00 

CAPITAL 

ElmJPEU 

JlJ.lERICANO 

EUroP!ll 

EuroPEU 

l\MERIC/100 

EUroP!ll 

EUroPEU 

_NQ 

Nil 

NO 

TOtAL s 60 

~to(61, 

62,63r-- 3o 

europeus e 

30 ~ri~ 

oos • 

ENJIAUJ'IS::IA 

MYRI"ONIL 

= 
crniLW >Dll!E(WADEL) 

IAFI 

I!Ol<'r:aillUctl E BIOIIlG! 

0J EO.RER 

YATR:)P.l\..~ 

I<Eru\lQ-IJJK 

CISSA 

QUINIO TP..RiiPI<n 

"SCII. 

PEWJI 

VDl"JXJ 

OJ\J~Sl\I"~I-l'J..CIATI 

HIPLEX 

BULLER 

Nil 

40 EMPRESAS 

1973 
1962 -

1965 

!967 

1967 

1970 

1971-

197.1. 

1973 

1974 

1!:174 

197it 

1975 

El7G 

1977 

1979 

1979 

1980 

Acobertados pelo capital farto e, sem duvida alguma, 
pelas pesquisas científicas, por tecnologias avançadas, 
mas tudo isso calcados na total falta de escrúpulos, e 
contando com os descuidos, com os cochilos e em muitos 
casos com a cumplicidade do empresariado e de certas 
autoridades nacionais, foram aos poucos, minando, so
lapando as valorosas resistências dos patriotas, atê atin
girem a situação em que nos encontramos. 

A estratégia aqui adotada, e vergonhosamente vitorio
sa pelos laboratórios estrangeiros, entre muitos é enge
nhosos ardis, envolveu: 

A) Absorção dos laboratorios nacionais mais cõli.cei
tuados, através da compra ou associação. 

B) O aniquilamento dos. laboratórios nacionais, pelas 
mais variadas formas de concorrências desleais. 

0,9589 

0,2963 

0~2284 

0,3597 

0,2ó89 

0,1591 

0,3293 

\ 00 FA'IURA."!EN''I 'IOI:AL c.\ INIJ.F.i\R{. 

J;;M 1980 

0~2443 

0,6833 

1,1199 

-2,7276 

0,9220 

o, 730~ 
-o,707B-

0,6055 

1,nn 

EUroPt':IA K 

N'ERI~::..\ = 
oorros- (EUR. + l~·=R. ) = 

61,21 

C) O envolvimento dos médicos mais sensíveis aos 
presentes, brindes, custeio de despesas em congressos da 
classe e o patrocínio de curso de especialização de onde 
regressavam não mais sabendo formular. 

D) O relaxamento das escolas médicas quanto às disci
plinas de Farmacologia e Terapêutica, até o quase aban
dono total, ou seja, médicos que receitam com base no 
momento deixando em suas mãos, p.elo último propa- _ 

I 
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gandista a visitá-lo, ressalvando-se as honrosas mas pou
quíssimas-eX.ceções. 

E) Embaraçando por todas as formas e meios a vida 
das tradicionais farmácias, que mariipU.laVam os ·medica
mentos e vendiam a preços compatíveis com a nossa 
pobreza, aniquilando as farmáci8.s-manipuladoras, ao 
mesmo tempo em que as faculdades do setor iam. •·en
trando na onda" e abandonando a manipulação. Ressal
vadas as quase inexistentes exceções, a maioria dos di
plomados em Farmácia p<issàram a ser alugadores de di
plomas, simples balconistas, e em muitOs casos aplicado
res das ciências d~ "empurro" - terapia, ou ainda me
ros empregados dos. "laboratórios". E tanto é verdade, 
Sr. Presídente, que a nós, os mais velhos, sem grande es
forço de memória, se voltássemos .nossas atenções ao 
passado nã.o muito remoto, lá pelos idos de 1950; de lá 
para cá seria nos dado verificar-que pOuquíS-simos farma
cêuticos permaneceram proprietários de Farmácia. E 
por quê? Indagarão os mais jovens: Exatamente porque 
resistiam; porque profisSionais ·escrupulosos já anteviam 
o destino do setor e o quanto a nossa gente iria padecer e 
pagar mais, e o que é pior irliiffios, como de fato, viemos 
a ser, beneficiários ein verdade !:'m muitos casos de dro
gas novas e que têm resolvido realmente, muitos proble
mas, mas escravos de muitas resistências medicamento
sas e de doenças provacadas pelo uso excessivo e indis
criminado de remédios. 

Não mais- ensinOu~Se, rias escolas, aos terapuetas no
vos a velha e sábia doutrina "de que todo medicamento é 
tóxico e nem todo tóxico é medicamento". 

Mas voltemos, Sr. Presidente, à estratégia aqui utiliza
da pelos laboratórios, diga-se de passagem com um su
cesso que, acredito, até a eles mesmos surpreendeu. Por 
certo não esperavam fôssemos tão dóceis a esse moderno 
tipo de escravatura que nos infligem. 

O Sr. Almir Pinto- V. Ex• me -concede um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com prazer. 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador, eu sou médico 
de 1936, estou quase completando meio século de forma
do em medicina, pela tradiconal Faculdade de_ Medicina 
da Bahia. Aquela época, nós tínhamos, por exemplo, ca
deiras como a Farmacologia, em que o professor cobra
va de fato do es_tudaote aquela parte da deletríase medi
camentosa, a tolerância e tudo _mais. No _ _quinto ano de 
medicina, na Bahia nós tínhamos um Professor, o Dr. 
Fernando São Pauto, de saudosa memória, que ensinava 
uma cadeira que quase preparava o médico para a vida 
prática, era a terapêutica hoje, parece-me que não hã 
mais essa cadeira no currfculo; o estudante, o acadêmico 
aprende a receitar, dentro dos hospitais, -quase acompa
nhando aquilo que os mais velhos vão fazendo. Mas, o 
Dr. Fernando São Paulo adotava_llm sistema muito inte
ressante àquela época: ele mandava que se receitasse a 
medicação, e logo desse as instruções, ao paciente, e a 
ação farmacodinâmica daquela medicação; como aquela 
medicação iria agir dentro do organismo humano. E eu 
me recordo bem de como ele adotava, de como olhava, 
situava o médico do intericif, e· costumava ensinar duas 
coisas ao médico; a receitar para o doente pobre e para o 
doente rico. O receituário' do dOente pObre, principal
mente aquele do interior, aonde não tinha chegado ainda 
a indústria farmacêutica, era uma terapêUtica toda ela 
formulada para os embaraços gástricos, diarréias recei..: 
tava o aniodol interno e bezonofital, os outros eram ci
tratos de sódio com ment_ol_e:_c;_Qlatp _de melissa, aquela 
coisa toda. Quer dizer, o médico teria que receitar com 
aquele instrumental que ele tinha à mão. E o médico só 
ia saber, na verdade, a ação farmacodinâmica daquela 
medicação no que ele estava ensinando. E, ademais, ele 
cobrava do estudante os examçg semiológicos, coisa im
portantíssima. Hoje o doente---: !:_não _quero fazer ne
nhuma censura aos meus colegas- eu sei que a sociali
zação da medicina levam-nos a_ issQ :.ele tem que atender 
a tantos pacientes dentro de duas _horas. Então, pratica
mente, o paciente chega, vai contando, ele vai fazendo a 
anaminese do paciet;tte, perguntando os antecendentes 
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pessoais, os antecedentes familiares; e enquanto o doente 
vai respondendo ele jâ vai quase_que receitando, por que 
não pode perder muito tempo com aquele paciente, sob 
pena -de prejudicar os demais que estão na fila, esperan
do serem atendidos. Mas o Dr. Fernando São Paulo fa~ 
ziã: questão de que o acadêmico de m~dicina, que fosse 
seu aluno, fizesse aqueles exames semióticos: auscul
tação, percussão, inspeção, tudo isso ele teria que fazer 
para se conscientizar. Ele mandava, por exemplo, o alu
no examinar primeiro-um doente sadio do pulmão, para 
o o_uvido do aluno acomodar:-se be_m aos ruídos vormais 
da respiração; aí então, passava, a auscultar o coração, o 
ritmo normal, a pulsação normal do coração. Isso, para 
identificar no doente, que ele não sabia qual a patogenia, 
se ele poderia ter sopro cardíaco. Ele cobrava isso com 
muita insistência porque, às vezes, o médico se atrapalha 
por exemplo, com um doente anêmico: O- médico coloca 
o ouvido sobre o coração e ouve um sopro e pensa que é 
um sopro org-ânico, quando na verdade não é, mas é um 
sopro anêmico, um sopro inorgânico. Isso tudo ele 
cobrava e fazia questão de saber porque o aluno tinha re
ceitado aquilo e o que era esperado daquela medicação. 
Hoje, quando saio daqui e vou para o meu Estado, fico 
na minha cidade _de Maranguape, dentro_de um hospital
maternidade, dentro de um hospital de pediatria, ·vejo 
justamente que os moços acadênicos que lã fazem os seus 
estág_ios e vão se.esforçando, porque eu pergunto;, "E a 
terapêutica? Não há essa cadeira de terapêutica? E eles 
resp-odem;, "Nós vamos aprendendo, o professor nos en
sina,~a receitar iaso ou aquilo". Mas nós líamos Terapêu
tica Clínica e o_s, métodos semiológicos_ d9 '{elho _Rorner_C?·
Esta é que é a grande verdade. Não quer dizer que os mé
dicos de hoje não sejam mais preparados do que oS de 
antanho. Mas, hoje, o médico tem muitos recursos para 
-dar um diagnóstico -cOm mais positividade - é o pro~ 
gresso natural da Medicina. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Perfeito. 

O Sr. Almir Pinto- Isto forçou, de certo, a que o mé
dico fugisse - aí quero fazer a defesa do médico - do 
receituár'io,- porqúe ha Vetdade, hã mais confiança- no 
medicamento- iilãri!pulado pelo laboratório, do que 
aquele manipulado numa farmácia,- poi'que às vezes ha
via um fii'macêuticá meio descuidado que, em vez de á
gua destilada, colocava água da torneira mesmo, e preju
dicava o próprio paciente. De modo que o pouco que sei 
de Medicinã, o que ainda me lembro- não quero dizer 
que tenha me afastado durante a minha vida política, da 
rriinha Jirofissã-o, pois, sempre a exerCi -·mas não tenho, 
confesSo Com toda honestidade, acompanhado o ritmo 
acelerado que a Medicina Vem experiinentaildo, já que se 
trata-de uma ciêncía empírica, todos os dias estamos ven
do coisas_novas, novos tratamentos, etc. Parabenizo jus
tamente esses grandes sâbios, pela felicidade que tiveram 
de -encontrai" alguma coisa de novo, para minimizar o sõ
fi'imerifo do povo que habita este mundo. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Agradeço o apar· 
te, até porque V. Ex• traz ao debate o maior terapeuta 
que todo o Nordeste já conheceu. Teve a felicida_de, V. 
Ex.', de aprender Medicina com aquele mestre que foi 
Fernando São Paulo. Eu dizia isso aqui ontem, em con
versa com o também seu colega da mesma escola médica 
da Bahia, o Senador Lourival Baptista. 

_ O Sr. Almir Pinto- Outro coniemporãneo. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Contemporâneos 
e privilegiados, porque ambos puderam realmente 
aprender com a-quele que, antCs de tUdo e sobr'etudo ti
nha em seus alunos verdadeiros discípulos, porqUe real
mente era um mestre. 

Eu não tive a felicidade de conhecer sequer pessoal
mente o Professor Fernando São Paulo, que morreu há 
cerca de lO ou 12 anoS; mãs pude ler trabalhos, recomen
dações, e eu citava ainda há pouco, um dos sábios ensi
namentos de Fernando São Paulo. Aquela preocupação 
que ele tinha de ensinar a vocês, os privilegiados que com 
ele convivera~ e aprenderam, que constantemente pre-
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sente nas suas aplicações e formulações, de que. "todo 
medicamento é_ tóxico, mas nem todo tóxico é medica
mento". 

Eu lembraria a V. Ex• o que também, por certo, deve 
constar nas suas lembranças mais gratas e mais caras: 
aquela preocupação de Fernando São Paulo quanto ao 
placebo, a constante preocupação de indicar o sulfato 
ferroso, por ser baratinho e porque, em verdade, mesmo 
na psicoterapia ele se faz necessário, porque todo brasi
leiro é carente era e ainda o é, especialmente nós, habi
tantes de um País e_ffi- qu_e:ramen-taverm-ente nãQ podemos 
sequer comprar comida farta, nutrir à saciedade as nos
sas exigências e capacidades de metabolizaçàCl. 

Nós despendemos hoje,-a preço de 1980, em relação ao 
que produzimos, ao que gerávamos, quase 9%- em nú
ineros arredondados, 8,5% daquilo que despendemos 
com comida, despendíamos com medicamentos já âqU.e
la altura. E, de lá pra cá -V. Ex• terá oportunidade de 
acompanhar os números-que vou Citar aqui- os preços, 
essa insaciedade dos laboratórios !lQ que diz respeito aos 
lucros, por certo, se compulssássemos os dados de hoje, 
se tivéssemos acesso aos mesmos, se estivessem publica
dos, tenho certeza de que a situação já se teria agravado 
bastante, até porque se admitísseinos neste período de 4 
anos 'que- analiso - e aqui estão os preços, os nomes 
científicos e--fantaSías encontrados nO mercado de cada 
um dos produtos- são cerca de 294 produtos que me 
foi possível, neste levantamento, fazer a apropriação das 
variações de preços- e sabe V. Ex• que, compulsando o 
fámigerado B_RASINDICE, a cada mês que ele circula, 
V. Ex• é surpreendido com o desaparecimento de uma 
espécie farmacêutica e com o surgimento de outras. E 
nós sabemos que, na realidade, foi adicionado um 
adoçante ou um corante qualquer, mas uma mudança de 
rótulo ou de embalagem é para burlar o CIP, volta ao 
mercado com essa nova máscara, na maioria das vezes 

-para intoxicar mais a nossa gente, para causar mais da-
nos do que bem, mas vem por preços efetivamente multi
plicados. 

Sr. Presidente, tenho aqui em mãos e pediria a V. Ex• 
- qlle considerasse Cofio parte integrante do meu pronun

ciamento, porque seria exaustivamente maçante enume~ 
rar item por item, sobretudo no que diz respeito ao nome 
científico de cada produto, mas também pelas variações 
de preços, um resumo, uma síntese desse quadro e V. 
Ex•, Senador Almir Pinto, vai ter oportunidade de acom
panhar e verificar o Porquê do nosso lamento da ausên
cia, da omissão e do que eu disse aqui, até da cumplicida~ 
de dessa meninada que é a menor culpada, em verdade. 
Eu diria que a nossa geração é a maior responsável, por
que omitiu-se, porqu-e não teve força nem resistência 
bastante para impedir que se mutilassem as escolas méOi
cas, para impedir que se destruísse a farmâcia tradicional 
para dar lugar a essa má fia de_ saqueadores que aqui já se 
instalou, e hOje tem- o domínio absolutO e-iotal das nos
sas dificuldades, das nossas doenças e do nosso suor, que 
suga através dos preços dos medicamentos. 

Daí porque agradeço a participação de V. Ex•, não só 
pela sua autoridade como médicO, como Senador e como 
homem do interior, homem que vive o dia-a-dia da sofri
_dª-periferia de Fortaleza e que sabe o que realmente sig
nifica ter -uma reC:eita bem ou mal formulada, um exame 
médico, um exame clínico feito a toque de caixa, como 
lamentavelmente hoje vem ocorrendo, mas muitas vezes, 
fruto _da_ intuição, da sensibilidade do clínico, mas que de 
9ual_quer-foima ajuda e COnforta a pessoa _que procu-ra o 
médÍco, não ter essa pessoa os meios, não ter essa pessoa 
as condições, depois desse dispêndio, desse esforço ta_do 
pai-a obter a receita, não ter os recursos para fazer face 
aos preços cada vez mais avultados dos medicamentos. 

O Sr. OdaCir SõB:I'es - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA --Com prazer. 

--0 Sr. Odacir Soares- O pronunciamento de V. Ex• 
vem abordando essa questão que está na Ordem do Dia, 
hoje, no Congresso Nacional, particularmente no Sena
do, referente aos biomédicos, aos hioquímicos e farma-
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cêuticos. Tenho para mim que essã questão, hoje, se lo
caliza muito mais ria área do Ministério da Educação do 
que propriamente na ârea da saúde, na área biomêdica 
propriamente dita. Porque se nôS verificarmos, exiSte 
uma legislação que data de 1979, que permitiu aos bio
médicoS exercitarem as ã.tividades deferidas pelos currí
culos já aproVados pelo Conselho Federal de Educação 
aos biociriímicõS e farnl<lCêuticos. Existe e está tramitan-
do hoje, parece-me que na Comissão de Constituição e 
Ju:;tiça do Senado, um substitutivo aprovado na Câmara 
dos Deputados, que altera ou que é aditivo dessa legis
lação e que permite, também, obedecidas algumas exi
gências, cOmo a complementação curricular, que os bio
méd.icos exercitem as atividades ainda hoje deferidas aos 
bioquímicos e-fãrmacêutiC_Ds. Ora, se verifiCarrnõs,- -se 
nós voltarmos os nossos olhos para a legislação já aprO
vada em 1979, e se nós observarmos esse substitutivo, 
nós vamos verificar qüe ã malha curricular, hoje, das fa
culdades biomédicaS: é inSuficiente, na medida em que 
esse substitutivo estabelece que aqueles estudantes for
mados pelas escolas de biomédicas hoje existerites, estã
riam sujeitos a complementar o seu curso nas Faculda
des de Farmácfu, para poderem exercitar as ativídades 
deferidas pela legislação aos farmacêutícos e bioquíini
cos. Então, parece-me que, na realidade, a matéria está 
inteiramente dentro da alçada do próprio Ministério da 
Educação, na medida em que permite a prOliferação de 
verdadeiras máfiãs -do ensino, notadamente do ensino 
privado, do ensino particular. Porque nós temos que 
compreender que um aluno, que um estudante, ele não se 
matricula numa escola biomédica para se tornar farma
cêutiCo. Hoje, na era eletrônica, nem no nosso tempo, 
quando não havia ainda televisão, a eletrôniéã-nãõ havia 
evoluído ao ponto em que evoluiu até hoje, nós fazíarilos 
o vestibular sabendo que espécie de atividade profissio
nal irfamos exercer. Então, muito menos isso ocorre ho
je_._ O estudante quando se matricula numa escola de bio
medicina, numa eScola de biomédica, ele sabe que vai 
poder ser um professor, ou vai poder ser um pesquisa
dor; ele sabe que ele não vai poder ser um farmacêutico, 
ou exercitar aquelas atividades típicas do bioquímico. 
De modo que, no momento em que se aborda no Con
gresso Nacional, no momento em que se aborda no Se
nado Federal e, particularmente, na Comissão de Cmls
tituição e Justiça essa matéria, Parece-me que ela deveria 
ser, salvo melhorjiJ.íz:o, liminarmente rejeitada, porque 
nós estaríamos, no mínimo, sendo honestos com os 
currículos que já estão aí aprovados pelo Conselho Fede
ral de Educação. E os currículos da_s escolas biomédicas 
não permitem, por sua própria estrutura, que esseS pro
fissionais desempenhem atividades de bioquímicoS e d_e 
farmacêuticos. De modo que eram essas as _conside
raç_ões que eu desejava fazer, na oportunidade em que V. 
Ex" aborda_ a questão, agradecendo ter-me permitido 
este aparte, de certo modo até longo. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu ê que agra
deço, porque V. Ex• traz à colação mais uma faceta. E o 
que é curioso: nós temos sído iilfiéis, no Brasil, não só ao 
espírito das leis, como, também, ao próprio vel:bo. V. 
Ex• dizia qUe o problema era do Ministério da Educação 
e Cultura e portanto se reportava, querendo dizer, gue o 
problema deveria ser do chamadQ, "Ministéiio da Edu
cação e Cultura" que, na verdade, é um. "Ministério da 
Instrução". Na realidade, educação - se nós fosseinos 
fiéis, jã que, como Cu disse, nós temos sido infiéiS à Le
gislação, eu citava ãqiii~ põr exeniplo, como seqUela des
sa nossa infidelidade às leis, essa nossa preocupação legi
ferante, esse nosso preciosismo jurídico de exíbirmõs Do 
exterior foros de uma civilização que não teniOs e que 
nos induz a es.>e tipo de contradição, porque educação
sabe V. Ex•, e sabem os que me o_u_vem na verdade, na 
acepção da palavra, buscando até as raízes do verbo, nós 
teríamos o educere, do verbo latino, que seria eduzir, o 
despertar, o tirar de dentro para fora, aprimorar eri"tão 
aquilo que está intrínseco em nós, que é a nOssa condição 
de criatura e filhos de Deus. Mas, no entanto vê V. Ex• 
que as nossas escolas, não preparando o indivíduo tam
bém não preparam mais o doutor. E cada vez mais, sabe 
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V. Ex• como esses problemas vão se agravando. Nesse 
lufa-lufa de hoje, riessa correria, a que as novas gerações 
vão se submetendo cada vez mais, por certo cada vez -
mais os pais ~ependeriam que as escolas promovessem 
também a educaÇão, já que não nos sobx'a tempo ou pos
sibilidade para educarmos os nossos filhos. E, desgraça
damente, o que vamos verificando, e de maneira cada 
vez mais acentuada, é que as escolas deseducando os 
nossos filhos, desgraçadamente também não os instrui. 
De modo que essas modificações, esses choques, essa di
ficuldade com que se depara hoje o Congresso, essa luta 
pela oportunidade de trabalho, em que aí estão os bio
mêdicos e os farmacêuticos, retrata como uma atividade 
séria não deveria ser !.ratada como um caso a parte, pelo 
que-ela envolve. 

V. Ex• lembrava a sua condição de bacharel em Direi
to, e V. Ex• tev_e, sem dúvida, que submeter-se a um crivo 
do exame da ordem. E, no entanto, V. Ex• sabe que 
quando peticiOna mal, a sua petição mal redigida é supri
da. 

Não suprida teria V. Ex• ou o seu constituinte o recrir
sõ de segunda e terceira instâncias. Mas isso não ocorre 
na área da ciência médica. A segunda instância é lá com 
São Pedro. E, no entanto, permite-se no Brasil uma pro
liferação inais- que criminosa na abertura de cursos mé
dicos sem as mínimas condições para qualificação -eu 
não dirTa aqUela qualificação humanística que homens 
como o Professor Fernando São Paulo administrava aos 
seus discípulos e que exigia deles um aprendizado com
patíVel com aquela realidade que eles iam enfrentar 
quando saissem ·das escolas. Lamentavelmente hoje não 
verificamos mais isso. Nã maioria dos casos, e V. Ex• fa
lou na máfia do ensino, pior do que a mãfia é o aluno en
xergar no professor um corrupto, que recebe e não lhe 
administra conhecimento algum. E o professor, antes de 
enxergar no aluno um discípulo, através de quem ele 
quer prosseguir na pesquisa e na busca do saber, deixan
do_ quandO daqu( Partir sementes, com_o esse saudoso 
Fernando São Paulo deixou, e aqui nesta Casa há alguns 
deles, sementes que viessem a viceja_r, eduzidas, desperta
das, como por exemplo, a sementinha do carvalho que, 
colocada numa terra tertil, ela que microscópica gera es
sas árvores_ t;Xtraordinárias ~mo sói ser o carvalho. 2 
isso que precisarfamoS, por certO, mafs do que currícu
los, mais do que esse digladio entre profissiõnais que ho
je, lamentavelmente, são chamados de. "mãfia de bran
co" .. Nós, os mais antigos, nos habituamos a ter no médi-

- co quase que um sacerdote, se víamos nos padres católi
cos os sacerdotes de batina preta, em geral, os médicos 
eram os sacerdotes vestidos de branco. Mas hoje os ba
charéis, que _sempre foram muito pichados, neste País,_jâ 
estão quase que como libertos da pecha, porque os médi
cos sãg __ ~~ ma1s lembrados p-Úa a pichação -póbfica. E, 
coitados, são vítimas- como aludi aqui- dessa sanha 
da indústria químico-farmacêutica que precisava moldá
los, fazendo com que os médicos, os sacerdotes, tipo Alw 
mir Pinto, se sentissem como que quadrados, desajusta
dos à nova onda, a onda dos novos ricos, dos meninos 
cortejados pelos visitadores propagandistas bem falan
tes, bem vestidos, e trabalhando - como eu dizia aqui 
-ressalvando as honrosas-e pouquíssimas exceções mas 
que se profissionalizaram tão mal que trabalham, des
graçadamente, fundados no último memento farmacêu
tico que fõi-lhes deixado na mão pelo último propagan
dista~ Mas não há a preocupação de resolver o problema 
do paciente, hã a preocupação de fatorar, há a preocu
pação de atochar medicamentos, de maneira a agradar à
quele laboratório que mais lhe corteja, que mais lhe con
cede brip.des e que lhe concede carradas e carradas de 
amostras e que, de comum acordo com as farmácias, for
nece dúzias de 30, 40, 60, ·até de 120, o que demonstra, 
como trago no bojo deste pronunciamento, a ·causa úni
ca d~sa prosperidade excepcional que se observa no se
tor do comércio de medicamentos. 

Não vejo como, em plena recessão, no meu pobre e so
frido Estado de Goiás, por exemplo, onde constatamos 
um crescimento, em número de farmácias, de 22.5% no 
espaço de dois anos, quando todas as atividades estão no 
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limiar do vermelho ou até no crescimento negativo. Se
tor, onde a própria ABIFARMA, que, teoricamente, se
ri8- -AssOCiação Brasileira da Indústria Farmacêutica, 
mas que congrega só esses sessenta e poucos laboratórios 
estrangeiroS, confesa, nas suas publicações, que só pouco 
mais de 22% não chegando a 23%, da população brasilei
ra é computada nas suas estatísticas de clientes, vez que 
77%, 78% não têm poder aquisitivo para comprar os seus 
medicamentos. 

Pois_ bem, esse menos de 1/4 da população vem susten
tando a prosperidade desse setor, a esses níveis, que é, 
sem dúvida alguma, um paradox_o na ciência econômica. 
tum insulto que não vejo como explicar, senão admitin
do que a negócio obedece aos parâmetros de quem se 
comporta como uma verdadeira mãfiã.. 

É, pois, válida a preocupação de V. Ex•, Senador Oda
cir Soares~ 

O Sr. Almir Pinto- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com prazer. 

O Sr. AI mi r Pinto --Ainda no mesmo raciocínio do 
nobre Senador Odacir Soares, nós estamos assistindo, 
nobre Senador, essa angústia de bioquímicos, biomédi
cos, ortoptistas, e o Senado, o Congresso, querendo, di
gamos assim, endossar. Ora, vejamos só: para criar um 
curs-o, seja- de biomédico, ortopista, etc., a faculdade da 
universidade x deve requerer ao Conselho Federal de 
Educação, para que esse curso seja mantido por aquela 
faculdade. Então, cada curso tem um currículo. E nin
guém melhor do que o Conselho Federal de Educação 
poderá dizer q1:1al deverá ser o desempenho do ortopista, 
da biomédico, etc. Acho que fica como um fato inusita
do, o Congresso querer votar uma lei, estabelecendo um 
currículo que talvez não seja o mesmo a ser indicado 
pelo Conselho Federal de Educação. Creio que o Sena
do, através da sua Comissão competente, devefla ouvii:=o 
Conselho Federal de Educação, pedir o currículo e o 
Conselho dizer até onde poderia ir o ortopista, o biomé
dico ou outro qualquer. O Seti"ado, o Congresso -decidir 
uma situação dessas é um negócio difícil. Tenho pena 
desses moços; Agora mesmo, estão os bioquímicos, os 
biomédicos atrás de um Senador, atrás de um Deputado, 
quando-iss.ci :pOde ser resolvido perfeitamente pelo Con
Selho Feâerill de Educação, porque é cõnio V. Exf aiz: 0 
Conselho está aí. E o Senador Odacir "Soáres acabou, 
tambêm, de repetir que ninguém melhor habilitado para 
dizer qual a verdadeira atuação e desempenho do ortop
tista, d6 b1omédico, do bioqufniico,- do que o PrOPrio 
Conselho Fed_eral de Educação; que permitiu o funcio
namentO nas escolas de medícina, nas escolas de Farnlâ
cia ... 

O.Sr. Odacir Soares- Permite-me V._ Ex• um aparte? 

O ·sr. Àlmif Pinto - ... desses cursos. Mas entendo 
que não cabe ao Senado, porque não é um órgão técnico~ 

O sr. Odacir Soares - Exatamente. 

O Sr. Almir Pinto- ... decidir o que deve fazer o or
toptista, o biomédico, o bioquímico. Eu acho isso muito 
inusitado, acho esquisito mesmo. 

O Sr. Odacir Soares - Exatamente, 

()Sr~ Allttir Pinto- AchaVa que o CongreSso não de
vei-la eridosSaT i.ise riegóció·e- deixar que o próprio Con
selho Federal de Educação desse sua palavra final, den
tro do currículo que foi aprovado, que foi Consentido e, 
por conseguinte,- tirar também essa angústia dos Senado
r.;s, dos Deputados, em receber esses jovens, também an
gustiados, que (iue[em cada um puxar a brasa para sua 
sardinha, essa é que é a verdade. Poderia ser, no meu 
modo-de entender, inteíramente evitado tal constrangi
mento. 

O SR. BENEDITO FERREIRA -Eu gostaria de dar 
um esclarecimento 

O Sr. Odacir Soares- Só para completar meu pensa
mento do Senador Almir Pinto. (Assentimento do ora
dor.) Eu acho que o Congresso está sendo chamado par':. _ 
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atestar a capacidade profissional desse ou daquele pro
fissional. Quer dizer, o curr[culo de uma faculdade esta
belece a competência profissional daquele estudante que 
sai dos seus quadros. E nós estamos alterando essa com
petência, estabelecida pelo Conselho Federal de Edu
cação. Uma Lei de 1979 já fez isso. Agora temos um 
substitutivo que já foi aprovado na Câmara dos Deputa
dos e está na Comissão de_ Justiça do Senado, que vai al
terar, também. Quer dizer, o farmacêutico-vai ser farma
cêutico, agOra, em decorrência de uma lei. Ele não vai ser 
farmacêutico, biomêdico ou_bioqufmico em função do 
seu currículo escolar. Ele passa a ser porque o Congresso 
Nacional votou essa ou aquela lei. De modo, que me pa
rece que a matéria deveria ser objeto, antes, e também 
sem afastar da apreciação do Congresso, porque lhe cabe 
também apreciar, aliás qualquer mitéria que venha .3-o 
seu conhecimento. Mas, parece-me que esses assuntos es
pecífico"S, que abordam questões curriculares de for
mação profissional deveriam ser, antes, estudados e de
fendidos pelo Conselho Federal de Educação a quem ca
be, legalmente, tal atividade. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Concordo, plena· 
mente, com V. Ex' mas tenho fundados receios de que 
tanto V. Ex• como o Senador Alinir Pinto, por falta de 
tempo, porque esta Casa, -realmente,-estamos -viVendo 
uma fase d~."Deus nos acuda". Há dias de termos três, 
quatro comissões reunidas simultaneamente nos mesmos 
horários. Tenho - digo e rePito - fundados receios de 
que V. Ex•s, vítimas dessa correria a qUe estaritos s~bme
tidos, não possam debruçar-se melhor sobre o projeto 
em questão, vez que o projeto do Senador José Lins e, 
também, o s-Ubstitutivo aprovado pela Câmara dos De
putados, que modifica fundamentalmente o projeto ini
cial realmente não cuidam de currículo. Não cuidam 
porque, e aí eu concordaria com V. Ex•, seria como que 
um detalhamento técnico, que não temos condições. Se 
tivéssemos as Condições intelectuais, e acredito que as te
nhamos, pois existem, aqui, bons profissionais em quase 
todos setores da atividade humana, não sobraria tempo 
para uma análise mais profunda desses aspectos técniCos 
e éticos de uma profissão tão melindrosa como sói ser a 
área da ciêi1Cía- itlédica. 

De fato o projeto busca estabelecer parâmetros para o 
exercício da profissãO. Tanto o projeto como o substitu
tivo não cuídam efefiVãnif:nfe -do aspecto curricular. 
Para nos entristecer há a pressão políticá, esSã an:gústia 
de todo brasileiro de ser bacharel, de ser doutor mesmo 
para ser desempregado e passar fome. E aí, nós os polítiw 
cos temos grande responsabilidade, pressionamos de ma
neira tal, a partir de 1968, com aquela rebelião da juven
tude, que não foi_ só no Brasil, mas em quase todos os 
quadrantes da terra. Aquela juventude não sabia o que 
queria, como normalmente não sabe, mas sabia o que 
não queria, inconformada com a impossibilidade de 
acesso a uma qualificação profissional de nível superior, 
começou o quebra-quebra, foram realizadas passeatas 
pressionando ó Governo-para que se abrisSem mais va~ 
gas e mais oportunidades de matrículas e a proliferação, 
realmente indesejada, foi atii'l.gída. Passamos, de repente, 
a ter mais escolas, sobretudo de ensino inédio, a níveis 
imcompatíveis com a nossa realidade, seja económica ou 
cultural. Escolas que não tinham sequer aqueles instru
mentos mínimos indispensáveis para o ensino compatí
vel com a realidade da ciência médica, atualmente expe
rimentada pela humanidade. 

O que é pior, não tinha professores. Não tínhamos 
mestres suficientes para ocupar sequer a metade das es
colas que foram abertas. Só muito depois, angustiada
mente, o eminente professor, conterrâneo do Senador 
Itamar Franco, o ilustre Oftalmologista Professor Hilton 

Rocha, num gesto de bravura, sobretudO de patriotismo, 
com sens_Q_de responsabilidade, ele protestou veemente
mente, consultando os profiSsionais, priiicipalmente na 
área do ensino, para que se pusesse um paradeiro naque
la proliferação. Só Deus sabe onde teríamos chegado, 
não fosse!11 o bom senso e a bravura moral de homens 
como aquele, que contribuíram decisivamente para que 
se estancasse essa proliferação. 

O Conselho Federal de Educação é o menor culpado, 
porque se os currículos atendem às necessidades do ensi
no, ele não está instrumentalizado suficientemente para 
o acompanhamento, para a fiscalização, acompanhado 
de perto, verificando se esses curricu!Qs estão sendo cum
pridos. 

Certas escolas que se propõem a ministrar esses conhe
cimentos têm os meios mínimos para administrá-los. t 
muito comum, ainda hoje, ~ncontrarmos, em escolas de 
nível superior, turmas de concluintes ·que até hoje não- ti
veram sua situação -regularizada no" Conselho Federal de 
Educação. 

Mas não vejo como culpar nossos conselheiros, culpar 
a própria estrutura, senão o nosso desequipado Miriis
tério da Instrução que erradamente, penso eu, chama
mos de Ministério da Educ:rção, que também não tem 
podido contar com os meios para fazer face aos_ mais que 
agigantados problemas da área que lhe é pertinenle. 

Voltando, Sr. Presidente, ao fulcro das nossas preocu
pações, eu dizia qUe os laboratórios precisam se instru
mentalízar para ter o domínio total sobre nossas doenças 
e os nossos doentes. Então adequaram as nQssas escolas. 

Com o pessoal médico e farmacêutiCo já-saindo das es
colas adaptadas as suas conveniências exclusivas, isto 
após liquidar ou Taier com os-que-aprenderam a receifar, 
aprenderam terapêutica de fato e a formular e os que 
também tinham aprendido a manipular, passassem a 
sentirem-se ... quadrados" e desejustados l):. "nova moda" 
e abandonassem para sempre as suas profissões, fizeram 
com -que isso ocorresse, em muitos casos. Mas ao riiesmo 
tempO eles passaram a nutrir e fortalecer os novos profis
siorraiS--com- brindes caríssimos, consultórios de luxo e 
aparelhagens sofisticadas; com presentes, carradas e 
tnais carradas de literaturas, mementos espetaculares, di
zendo dos. "milagres" dos escrupulosos e cientificamente 
manipulados; tudo isto e muito mais para os médicos, 
além d~- "coleguinhas" bem vestidos, bem falantes visita
-dores propagandistas que, muitas vezes, desgraçadamen
te isso vem ocorrendo, acabam ensinando o doutor visi
tado, qual e tal droga que ele propaga ~."tranchà" ou 
''batata" mesmo, essa droga é miraculosa, ela resolve 
tranqüilamente essa ou aquela doença, etc. E _o grave é 
que conseguiram fazer com que os profissionais da medi
cina, e até mesmo aqueles que não têm motivos, porque 
aprenderam realmente a formular, que conhecem os sais 
e os seus efeitos; mãs até esses mesmos começaram a ter 
preconceitos contra a Farmácia. 

E o Senador Almir Pinto lembrava aqui;. "a água da 
botica pode não ser filtrada" ... Ora, Senador Almir Pin
to, não sei se hoje, nos quase quatro mil municípios bra
sileiros há água tratada. O que V. Ex• ouviu, o que V. 
Ex' guardou daquelas campanhas, no seu subconsciente, 

--Já no recôndito de seu Íf!timo, guardou essa suspeita ma
liciosa quanto à ineficácia e à insegurança das manipu
lações realizadas nas boticas. Não sei se hoje teríamos 
esse problema. 

O Sr. Almir Pinto- Não quis dizer que passei deras
pão nisso. Não quero dizer que o farmacêutico esteja ig
norando ou seja desonesto. 

O SR; BENEDITO FERREIRA - Estou aludindo a 
um fato 

1980 1981 1982 

Farmácias e Drogarias .. .............. 665 674 745 
Farmácias Hospitalares . . . . . . . . . . . . . . . 14 29 47 
Socorro. Farmacêutico . . . . . . . . . . . . . . . 331 314 296 
Totais de Farmácias ......... ·~·~·-· ... 1.000 1.088 1.025 

Sábado 25 2737 

O Sr. Almir Pinto- O próprio professor dizer, é pre
-Ciso cuidado, porque no interior podem não fazer uma- á
gua destilada, colocar uma água, digamos; poluÍda den
tro da medicação. Só. isso. Mas eu rendo, neste momen
to, se V. Ex' me permite, a mais seritida homenagem ao 
farmacêutico da terra que me viu nascer, José Gonçalves 
Unhares. Esse homem era um sábio; era o médico da mi
nha terra. V. Ex' não queira saber com que emoção eu 
me lembro do nome deste homem, nesta tarde, porque 
era um apóstolo da farmácia, esta é que é a grande ver
dade. Eu, menino asmático fui aluno dele, era quem me 
tratava por que na minha terra não tinha médico. Rendo 
a minha homenagem ao farmacêutico, aquele que alcan
cei há quase 70 anos: 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador, 
eu também fui beneficiáriO desse tipo de assistência. Na 
minha pequena cidade interiorana, fui beneficârio pelo 
atendimento desse tipo de farmacêutico de que V. Ex' se 
recorda e, percebe-se, com muita saudade. 

Mas Sr. Presidente, na área da. "Empurro- Terapia" 
oij "fábrica de hipocondríacos", mas também ainda co
nhecida, mesmo indevidamente, como f~rmácia, a s·o
lução encontrada para a nova ordem dos. "novos ricos", 
foi o patrocínio de luxuosos expositores, dúzias de 36, 
48, 60 e até 120 unidades, juntamente as condições ~spe
ciais e secretíssiinas para os distribuidores e atacadistas, 
e quem paga isto_ tudo? Indaga o atônito doente, pobre, 
atónito e doente brasileiro que nem sempre pode com
prar toda a comida, todos os alimentos que impediram a 
sua doença. 

Já vímõS, Sr. Presidente, até mesmo em escala mun
@li~ que, ·sem dúvida, não são os laboratórios que vêm 
pagando os custos dOs remédios que Üsamos e, por outro 
lado, vimos a prosperidade dos me-smos, enquanto fene
cem ou atrofiam, na recessão, os demais setores da eco
nomia. Iiá uma prosperidade, aqui já citada, inexplicá
vel no setQr. 

No Brasil, em 1980, segundo o IBGE, a produção far
macêutica correspondeu - e aqui eu quero reparar um 
equívoco, quando e:u respondi ao Senador Odacir Soares 
- a 8, I% da produção de produtos alimentares e soma
dos os valores da produção do Setor Químico ao Farma
cêutico,__chegamos à conclusão que esses dois setores re
presentam 1,5 vez o valor total da Produção de Alimen
tos, como também, pasmem os Srs. Senadores, 1,5 vez ao 
total produzido, em 1980, pelo setor Metalúrgico. 

Mas a remunerac;ão, a real situação experimentada pe
los novos farmacêuticos-proprietários, já que os antigos 
foram esmagados, ou dos que por mero formalismo das 
nossas leis, não sao muito formais, as leis que não Obede
cem, limitam-se a montar lojas sunturisas, nos pontos 
mais caros da cidade e tomar diplomas de farma:cêuticos 
por aluguel. 

Vejamos, Sr. Presidente- e aqui eu encaminho à Ta
quigrafia dados estatísticos, que demonstram o cresci
mento vertiginoso do número de farmácias no Estado de 
Goiás. Por exemplo, farmácias e· drogarias cresceram 
nos últimos 2 anos, 33,14% em númCrO de estabelecimen
tos. Farmácias hospitalares, houve um incremento de 
264,03%. Só há diminuição no chamido socorro farma
cêutico. ~ um sofisma utilizado pelo próprio ConsClho 
Regional de Farmácia, para legitimar o funcionamento 
de farmáciã~--no interior, onde não tem farmacêuticos 
formados, para alugarem os diplomas. Porque não há 
mais necessidade de farmacêutico coisa nenhuma. 
Drogarias- Farmácias- Farmácias Hospitalares e So
corro Farmacêutico (riOme dado à farmácia- do interior, 
onde não residem farmacêuticOs diplomados), existentes 
em Goiás: 

1983 80(83 

876 + 33,74% 
51 + 264,3 % 

298 11,12% 
1.125 
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Mas, tenho aqui, Sr. Presidente, eu tinha falado da 
síntese dos quadros, comparando os preços do período 
de maio de 1979 a jUnho de 1983, onde a receita explica. 
Tem ali a receita púa tão exuberante prosperidac'.~ do 
setor. E tomamos por base 294 itens, dos poucos mais de 
300 medicamentos conSiderados básicos para a sa:.~de do 
brasileiro, embora tenhamos quase já quarenta mil rótu
los à venda no mercado, mas o Ministério da Saúd·~ rela
cionou pouco mais de trezentas espécies de med:camen
tos, que seriam mais que o bastante para atC'nder a todo 
o universo das doenças que angustiam a nossa ge~1te e in
felicüa"rri o fiosso povo. 

Nesta sfntese, Sr. PreSidente, nós vamos ltr o s:guinte: 
extraí vinte e quatro itens, depois de constat.·.r os aumen
tos que vão do mínimQ de quinhentos por c..:nto, atê cin
co mil por cento. Eu destaquei, na busca de ,~ma expli
cação -plausível para a fixação-da margem de Iucr-,;-ao 
chamado laboratório farmacêutico-.-- · 

Mas, numa geral, Sr. Presidente, nós temo~. neste 
período examínado, por incrível que pareça, dois itens, 
dentro dos duzentos e noventa e quatro, que aumenta
ram só 469%; O que seria mais oU menos, a inflação veri.: 
ficada e acumulada no período. 

02 Itens com aumentos de 469% 
08 Itens com aumentos de 690 a 1000% 
11 Itens com aumentos de l 001 a 1300% 
II Itens com aumentos _de 1301 _a 1600% 
117 Itens com aum~ntos de 160 I a 2000% 
34 Itens com aumentos de 2001 a 2300% 
32 .. Jtens com aumen.tos de 2301 a 2/iOO% 
15 Itens com aument_os Qe 2801 a 3200% 
Isto é, entre 2.801 até 3.200% de aumento no período. 
16 Itens com aumentos de 3Â01 a .3600%-:- de au-

mento no período._ 
10 Itens com aumentos_ de 360La 4000% -:-_Y~le 

dizer, 41 vezes o preço anterior verificado._ 
08 Itens com aumentQ~ de 4001 a 4500% 
06 Itens com aumentos de 4501 a 5000% 
01 Item com aurnento_de 5QOL -a 5500% 
07 Itens_com aumentos de 5501 a 6000:% 
02 Itens com aumentos de 6001 a 6500% 
02 Itens com aumentos de 6501 ·a 7000% 
04 Itens com aumentos de 700 r-a 7500% 
02 Itens com aumentos de 7501 a 8000%- .vale 

dizer, 80 vezes o_ preço verificado em maio de 1979. 
02 Itens c_om aumentos de 8001 ·a 8500% _ 
02 Itens com aumentos de 10.50Ta_ll,OOO% 
01 Item com a_qm_ent.9 _de 11.501 a 12.000%- e fi-

nalmente: 
O I Item com aumento de 12.000% 

Sr_. _Presidente, vale dizer, 121 vezes o preço pago pelo 
consumidor brasileiro hã menos de quatro anos atrãs. 
Agora, vejamos esses 24 itens finais, para concluir. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

O SR. PRESID~NTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a 
-Campainha.)- Peço a V. Ex• que conclua o seu pronun

Ciamento, porque há oradores inscritos, que estão n.o 
plenário, -aguardando justamente que V. Ex~ conclua. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu concluo, Sr. 
Presidente, chamando a atenção dos Srs. Senadores para 
o seguinte fato: 

_ O _Sr. José Fragelli - Permite V. Ex• um aparte de 
meio minuto, se for possível? 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Apesar de adverti
do pela Mesa, dou o aparte a V. Ex• 

O Sr. José Fragelli - Só para lembrar um fato: eu 
acho que, pelo que V, Ex• está nos relatando, isto mostra 
o dom'ínio absolUto das multinacicinaTs: 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eram 81% em 
1980. 

O"Sr. José Fiagelli- E a influência, parece qUe miste~ 
riosa, que elas exercem sobre as nossas autoridades de 
um rt).Odo geral~_;:. eu vou apenas relatar_ um fato a V, 
Ex.'; aquele querido amigo- Atílio Font.inil, criadOr da 
SADIA, S-enador; Yici-Governador de -.santà" Càtarina ... 

~- -0--SR. BENEDITÓ FERREIRA - Um homem-de 
bem. 

O Sr. José Fragelli- ... me relatou um fato que pare-
--de que-não tem relação, mas tem alguma, porque mostra 

esse domínio das multinacionais_ nas nossas repartições 
públicas. Ele me contou que _ele, Presidente da SADIA, 
bem recomendado, foi a uma, não me recordo o nome, 

· · vamc>s diz.er, Comissão Exe.cutiva do Trigo, àquela épo
ca, -ele me-narrou esse fato lá por 1956, 1957. Ele foi a 
essa Comissão para ser recebido, porque sabemos que 
ele era também um grande moageiro em São Paulo, e lã 
ele passou 3 horas, 4 horas, e não conseguiu ser recebido, 
e entravam os rapazes, algumas pessoas loiras, e ele foi 
perguntando porque é_ que ele era preterido. Ar o contí
mlb fóT"dando o nome de representantes de vários, na
quele tempo não se falava em multinacionais, falava-se 
em rruste, de vários trustes do trigo, e tOdos eles passa
ram a ser recebidos à frente de Adílio Fontana. E ele me 
disse: eu agora estou aqui na Câmara dos Deputados, 
porque resolvi ser Deputado para poder ser recebido nas 
repartições públicas do nosso País, senão eu não seria 

-Deputado Federal. Eu conto esse caso para mostrar o 
poder que essa gente tem dentro das nossa:> repartições 
públicas, preterindo brasileiros e homens que, naquele 
tempo, Atílio Fontana já era Atílio Font_ana._ Um sim
ples exemplo desse, eu acho que ilustra muito bem, por-
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que as multinacionais dos medicamentos conseguem es
ses aumentos astronômicos, os que V. Ex• está dando co~ 
nhecimento à Casa e à Nação. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Muito obrigado a 
V. Ex~ Mas a realidade eu citava aqui qUe as causas, tam
bém entre as muitas, eu assinalava a nossa cupidez, a 
nossa cumplicidade, seja como empresário, seja como 
autoridade. Daí por que a desenvoltura com que vão se 
assenhoreando de tudo. 

Mas Sr. Presidente, chamei a atenção de V, Ex•s para 
o fato de que isolei 24 itenS que, todos eles, tiveram um 
aumento superior a 5.800%. Isolei para descobrir por 
que determinados medicamentos sobem, em verdadeiro 
descompasso com os demais. E a causa, Sr. Presidente, é 
aquela que eu denunciava aqui ontem e está aqui nova
mente corrobo_rada: o que autoriza o aumento de preço, 
o que encoraja o critério pãra estabelecer preço não é o 

--CUStO, -sr. Presidente, é, em realidade, a urgência da 
· doeriÇa; o flagelo que a doença causa ao indivfduo que 

vai comprar o medicamento. Esse é o termômetro que 
estabelece os preços. 

Vejam V. Exts: o antiácido Pepsamar subiu 5.839%; O 
Leite de Magnésia, que é um laxante, subiu 5.9U3%; O 
Luftal, para gases intestinais, sabemos O quanto isso é 
angustiante, subiu 7.185%; a Vitamina C, que realmente 
presta-Se em muito para estimular a resistência, comba
ter o escorbuto, a vitaminose enfim, mas pela publicida
de; pelo bombardeio, eles se permitiram aumerltar 
12.172%; o reidratante oral, 7.072%; a penicilina potáci
ca, mais conhecida como Aicilin antibiótico, com esse 
surgimento excepcional de doenças infecciosas, particu
larmente as venéreas, essa reintrodução na nossa popu~ 
lação, subiu 10.644%; o éter etílico, anestésico e antissép
tico, subiu 6.372%; o anestésico geral injetável, 8.300%; o 
AAS, aspirina, analgésico e antitérmico, 8.300%; Noval
gina em comprimídos, 8.194% e, em solução, 7.219%; Ri
nosoro, descongestionante nasal, 5.644%; Quecilin, que é 
um relaxante muscular, 7.279%; contrastes para radio
grafia, 5.804%; aqui repete Penicilina, com 10.644%; e, 
Xilocaína, para arritmia ventricular e anestésico local, 
6.977%. 

Sr. Presidente, eu não consegui, e talvez alguns dos 
_ Srs._ Sêrufdores possam, realmente, me indicar outra Cau

sa que não a urgência qúe caracteriza a solicitação do 
medicamento para justificar e explicar esse diferencial de 
preço entre os medicamentos menos urgentes e os cha
mados de urgência, enquanto verificar-se entre uns e ou
tros essa disparidade, quando a média real, embora agre
dindo absurdamente os índices de inflação verificados no 
Brasil, como verificamos nesses 294 itens assinalados an
teriormente, nos quais 270 não atingiram 5.000%, no en
tanto outros, como sabemos, leigos da própria urgência 
desses medicamentos, atingem até a 12% como aqui esta
mos a dc;:monstrar e documentar, 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

éOCUr~N'l'ÔS A QUE SE REFERE 0 SR. BENEDITO FERREIRA) 

-c~~~ 
- PRODUTOS QUE SOFRERAM AUMENTOS ACIMA DE 5.0001 .. 

PERIODO MAI/79 A JUN/83 

MEDICAMENTOS 

PEPSAMAR 

LEI'l'E DE MAGNESIA - Comp. 

-LEITE DE MAGNÉSIA - Llq ~ 

LUFTAL - Comp. 

LUFTAL - emulsão 

VITM1INA C (cetiva) - SoluçãO 

VITAMINA C (injetável) 

REIDRATANTE - oral - pô 

GLUCANTINE - M\pola 

PEUICILINA -- PÕ-susp. inj. 

ALFATESIN - ampola 

INDICAÇ0ES 

Antiácido 

Laxante 

Laxante 

' Gaj$es intestinais 

Gaj:es intektinais 

Estimular resmstência 

do organ_!smg __ 

Desidratação 

Leishrnani_ose 

Antibi~tico 

AnestZ: ... ico Geral 

AUMENTOS 

5.839\ 

5,9031 

5.9031 

7.1.851 

6.Sl.U 

12.l"Z21 

-~!~491 

7 :072Í-

1L6881 

_10_.64_4\_ 

5.8951 

ETER ETÍÍ.Ii::O - liquicit4: 
. ' 

Anestésico e Antisseptico 15..372~ 

5.21151 T!IIOUEMBUTAL -:.. iiijetáVi!l 

AAS - cpmp. SOOmg 

AAS - comp.lOOOmg 

U"OVALGINA - comp. 

NOVALGINA - solução 

Anestésico -geral 

Analgésico/antitérmico 

- idem -

- idem -

- i<lem -

- PRODUTOS QUE SOFRERAM AUMENTOS AeiMJi:.DE 5.000%_

PERIODO MAI/79 a JUN/83 

MEDICA"MENTOS ·····I1~DICAÇI':SES 

RINOSORO - sol. rtescongest·iónante· TijlSal 

QUECILIN Relaxante muscular 

-- HYPAQUE - inj. ContraSte p/radiografia 

' PENICILINA (Wycilin)-inj. Antibiotico 

XYLOCAINA - inj. Arritmia ventricular e 
anestésico local 

8.3001 

7.S331 

8.194\ 

7.219\ 

AUz.tENTOS 

5.6U\ 

7.279\ 

5.804% 

~0.644\ 

6.977\ 

Sábado 25 2739 
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VA.RIAÇ0ES DE PREÇOS DOS MEDICAMEN'fOS CONSIOEMDOS ESSENCIAl$ 1 

ÂS NJ::CI::SSIDADES D/\ POPULAÇ~O BRI\SILEIRA v 
.. 

DE:NO:-IINAÇÂO DO PRODUTO ESPECIFICA.Çíi.O ;preços Preços Variações 

Gt\UPO Braslndice Brasindice • FORMA UNID. Junho 

-r:·~. t't:UTICOS/SIMILAR.E:S Farrnaceutiça Conteúdo 1979 1983 1979/83 

AP~RT.L. !lliJo ~· ~ !!!!-~ 
TRIÇÂO 

PPo!ilatico• da Cárie 

rluoreto de Sódic o ,31 
{FLOORMATRIUM) 

omp. 2,21 IIUJ 011p.2,21 7,26 2.241 
onq 

SUB•TOT.U. (1.000 00) 

~STIIt.CIDOS B ANTIO'LCEltO~ 

-
C1.tnet1d1na fomp. 200 mq C.200mg 
(TAGA.~ET} 7 94 157 32 L66l 

Hidróxido de AlWilnio . rmp~ 300 mg C. 300mg 
(~EPS;\M.AR) 

' o ,21 7 32 3 .38; 

Hidróxido de Alumlnio puop.oral /Frasco)C 
fPEPSA..V.AR GEL) I 6,195\ 240ntl 9,92 569, ?n "' 
H:!:Olt.ÓUOO lUI Hagnéllio fomp. 330 mg lc.JJOmg 
{I.EITE DE MAGNt:SIA} 1,08 ?_2,13 5.90 

Hidróxido de M'aqnédo fuap.ora.l 81 Frascox 
{ ,' .1-: ITB OS MAGNSS IA} 60m1 3, 98 238 95 s'l•3 
SUBTTOTA.to {CR$ l •. OOO,OO) I 
A~IESPASM0DICOS GASTRIN;! 
~ !_ANTlC~Ij 

' 

VARIAÇ0ES Dl~ t'rtEÇOS DOS MED!CAMENTOS ÇONS'IDEEV,DOS ESSENCIAIS 

ÂS Nr.Cê-SS!Ol\DES· DA POPULAÇJiO BRASILEIRA. 

L'E:!\C:·!Ir-;,,ç~o DO PRODUTO ESPECIFICAÇi\0 Preços Preços variações 

Braslndice 
Bras índice • GRUPO Junho FOR11A UNID. 1979 1983 1979/83 

TERI\PEUT!COS/SIMILARES Farmaccutica .Conteúdo 

1\t::cp~na (sulfato) ~ol .. Inj. 0;25rilq Comp. lnol 
0,82 14,81 l. 706 

ct.-::o?n:,,l IJ 
Rioscinl'l :tN-butilbroneto) Sol.Inj. comp. lml 2, 61 85,16 3.162 
Ctmr.=:oF;..n) J 20mq/ml 

P.ios-clna (H-butil brometo} ra4. lOmg orag. O, 78 31,4$ 3.932 
(Dt'f.CO?:"\•:) lOmg 

llor:-.:ltropina ol.oral Frascox 
(l:OVA':'ROPIUh) 0,2\ 15ml 8, 75 181,00 1.968 

SO!l+TOTJ\.L {Cr$ 1 .. 600,00) I _, 
~;TIE"~TICOS !, ANTINAUSEAN! 
lli 
Metoc1opra;~.ida. Ç'oc.p~ lOmq [Comp. 
(PLJtSIL) i lO.mg 1,59 31,45 1.877 

I 

Metoclopramida. so1.ora1 O,.f.l iFWcox 
9,93 199,00 1.904 i ! lOml 

(PLASIL) 
' 

~et:oclopralllida fol. Inj. [comp. 
Smg/11:11 2,83 72,20 2.451 

(PLASIL) 
! 

I x 2ml· 

I 

~tctoclopraolda--·--·r•!"·In:!-..-5=q ·· lsuppinl. 
(ECCIL) - I Sl'lg -· 

1,68 58,52 3.383 

SUB .. TOTAL (Cr$ LOOO,OO) I ~ 

~ i : 

Junho de 1983 
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Junho de 1983 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

VARIAÇ0ES Dr: PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDEMDOS ESSENCIAIS 

As ~ECESSIDl\OES PA POPQLAç_;o BRASILEIRA 

DEt:Q;HNAÇAO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO Preços Preços _ .. Variações 
Braslndice \ 

Sábado 25 2741 

GRUPO FORMA UNIO. Bras!ndice i~~o 1979/83 

-~~E~RA~P~EU~T~I~C~O~S/~S~I~M~I~LA~RE~S~~F~a~rm~ac~e~u~t~i~ca~~o~nt~e~ú~d~o~r-l-9~7_9 ______ -r--------------r------------t---------------
gfgg~f~ Á~i~~ji:;u1 lfousuo- 1oraq. x 60ZD"q ra~.x60. , 

I t:lq 0,61 
l!<õ1:zcroLI 1 

Glicerina (Gl1aterl jsol. 12t rasco:< 
SOOml 

12,55 1.957 

131,75 

(GLICERinA} I ------1--::-----t--+----+-----t----..Jr----'-
z.tuciloj de da Paylium \Põ rascox 

l20ml 52 r 56 1._588,95 2.923 
(l.u;T;,.'iUCIL) 

---------------t'~~----t---~,-------i----------t--------1-----------
0leo !Uner"'l -ILtqu!do 

-

(l;uj?ll ! 
rasc.ox 

200ml 33,6"6-

Oleo Mineral Aesociado 
(Aq>.toL) 

Llquido rascox: 
200ml 13,62 

su lf a. to de Mqnêdo 
(LEITE DE MAGN!:SIA) 

SCBT'!OTAL (Cr$ 1.000,00) : 
- ___J 

M:TIDI1\R~TICOS E ADSORVEN 
~ES ----1 

caulim-Peetina 
(TJI.O:~G!~) 

Difcnox1lato 
(LOMOTIL) 

jcomp. 
i 

-

.·. 

~velop13 
30q 

2,5 x pomp. 2,5 14.41 
0,025mg 

1 
x· o,025mtJ 

284 ,o o 1.985 

3.780,00 3.500 

232, o o 1.967 

286,00 1.884 

Vll.RIA.ÇÕES DE_ PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CQNSlDERADQS ESSENCIAIS 

As NECESSIDADES DA POPULAÇ1\a BRASILEIRA 

... 
CE!->O~INAÇÂO DO PRODUTO ESPECIFICAÇ:\:0 Preços P:r:eços Variações 

GR~PO FORMI\ UNID. Bras1ndice Bras!ndice • Junho 
TEP.APEUTICOS/SIMIL1\RES Farmacê"UtiCa Conte\idb 1979 1983 19-79/83 

Difeno:dlato 

{LC~lOTIL) Sol. Oral Frasco x. 1,36 - 26,80 1.870 
20 ml 

5ir.~et!cona Comp.40mg Comp.40mg 0,39 25,40 7.185 
(LUM'AL) 

Sir.eticon_. Emulsão Frasco 

(LUFT,\L1 75mg/m! lOml 7171 510,00 6.514 

$t1t:+TOTI\L (Cr$ 1.000,00) 

-
íiE.TF:T!COS -

Protelnas Concentradas PÕ Lata x 95mg 47,04 899 ,o o LBll 
(Cl,SEC} -

St:B<~-TOTAL _(Cr$l.OOO,OO) 
--

Cloporprarnida Cornp.250mg comp.250mq 
1.964 

(011\RI::r.!=iF:) 
0,95 19,61 

·-- ---
rarrcncll'l:'tida 

0,67 22' 70 3,288 (LfC:'!\\.!.t"C'(l~) comp.Smq Comp.Smg 

Insulina NPU--40 lso:::~j. • 
Fa X lOml 

~ ............ -.. 
~·-·· 

. .. 35.90 946.00 2,õ35 
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VARIJ\ÇOES DE PREÇOS DOS foiEDICAMENTOS- .CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

:I.S NECESSID/!.DES DA POPUL,l\ÇfiO BRASILEIRA 

DENO.."tiNAçAO DO PRODUTO ESPECIFICAÇi\0 PreçOs Preços ·Variações 

rastnd!ce .. 'Bra:"Jlndi_c_e 
- -- ----\·--· GRUPO 

FORtL-\ UNIO, Jutlho 

TEAAPÊUTICOS/SIMILARES Farma~éuti_ca Conteúdo 1979 1983 1979/,83 

sol. Inj. a -x 1C:=l - I 
In:::1lir..::t !!:'II-SO 60,90 l. 753,00 2. 778 
(n:!:"."'!.I:7. UP?.-90) 8001/cl 

: 
Ins-.1Ur.:~. ne;-ul:sr 40 /Sol. Inj. a X lOI:tl 

2.'5401 40Ui/ml 34,35 907,00 
(l!<SULI!<A 0-40) I ! 

In~ulin3. nequÍar '80 Sol. Inj .. a X lOml 
58,54 1.·469,00 2.4ot 

(n:sULWl\. u-SO) 8001/ml 

SOB-TOTAr. (C:d 1.000,00) 
I 

I I 
1\!:-:'I7~lF~tiCOS: - i ! 
Clof!."::lr.'\t.o IPórola SOOmg rérola 1,86 36,83 1.881 (A'l'ROHID) I 500mg 

FO'J-Tt'IT'-T• (r.r$ 1_.000,00) I ~ 

.I I 

vrr,_~ur;.s ! ~· ~; _ ~ ' - I 
t"alt .. itaJ ... tJW:W OLat solu-;ao orai rra·P,g I 'tt-s·.oo: ••. <õ'\L) l.::.IJnl 24,92 L014,45 3.9iq 
'V1t.:.:::ir..:l A ;ornG'.SO.OOO u1 rr.:t;. 

17,20 2.131 tA.~O"TI'Z') · - 5~.000ui O, 77 
I . . I 

Vlt~ ... tna P6 XP1rldó,.:ina.J lcoinr. somg r~m,. 0,69 19,20 2.7~1 (.A~:-?..!: I~.\) I •o"q 501119' 

V.it.ft.oD.!.na C (1c1do .bCÕ:rb.icOSol.Or.tal St ·r:caneox ~,52 432,00 12.1~2 
. (CE'UVA) I Oml/13011! 

VARIAÇ/)ES DE PREÇOS DOS MlZOICAMENTOS CONSíbERADOS ESSENCIAIS 

ÂS NECESSIDl\.DES DA. POPÚLAÇÂO BiinSILEIRl\. 

DENmtiNAÇ'ÂO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO 

GRUPO FORMA UNIO. 

PreçoS 

' Braslnd!ce 

1919 
TERAPÊUTICOS/SIMILARES Farmaceutica Conteúdo 
-'-"'""'-"'~~~='----t-'==~~==+-----· 
vJ.tantna c cxc1do AtlcórbJ.-r· 1. Ia,;~.soam.q. Amp:. sm1 
eol 
IVIT>>:m~ c:J I 

J,,84 

V1tã:ir.~ 1L+D ~ol. Oral 

(ADEF.OGIL) i 
Vit:t~ir:-,;s do Co::~.pleso B ~1. O.r.ü 
(CC~. \'r:"l'-•!t!'JICO] I 

VitMiur: do COmplexo B brâgeas 
(CO!WLEXO B) ! 
Vi ~im:s e so~~ls Minerais ' Ãpsalaa 
urn:.r:cc) 

sr.!~'r.'!'M. _{Cr$ 1.000,00) ~ 
nr.r.;;mno~r:TROLÍTICA ~ 

SalB' p~rr. P.eidratac;io Orai 
(REBIDAAT) . ; PÓ lOg 

Clor2to de Potiise1o 
(cr.o!"'"!:O::O t$ t'O':'!!:SIO) 

binoãe.tdo• (SOl. c/20 
'SORA.'liN) 

Sol. Oral Gt 

! 

t"r.ac:co x 
lOnl 

Praaeo x 

21,38 

30t.1l 34,42 

Drãgeas o,41 

cáp:culas 0,90 

l 
! 
i Em 27 ,5q 

I 

Frasco 
150ml. 

I:E"rac!!Q x 
soom1 

5,59 

18,15 

165,66 

Preyos 
Braslndiee 
Junho 
1983 

103,95 

126,00 

661,20 

32,00 

21,53 

400,95 

361,00 

7.446,00 

Varia 'ões 

' 1979/ 3 

5.549 

489 

1.820 

7. 704 

7.072 

1.888 

L 
4. '94 

Junho de 1983 

- .. 
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Vr .• U1\Ç0ES ·DB PIU:Ç'"OS DOS HEfiiCMlENTOS CONSIDE;RADOS BSSENCIAIS 

1\s NECESSIDi'\DES DA POPULAÇÂO BRASILEIRA 

OE!m:n:~.\Ç'i'iO DO PRODUTO ESPCCIFICAÇÃO Preços Preços Variaçõe 

Bras.indice Bras!ndice • GP.LTO 
FORMA J,., UNID. 

Junho 

TERArEUT!COS/SIMILARES 
1979 1983 1979/83 Farmaceutica :Conteúdo 

-::·toret•.> dt:r PotS.sftio Sol. Inj. 10\ f\lll!J. ·lOm:l 3,69 63.31 1.615 

(C'T.t:'IT1r.TO DR POT~SSIO) 

Cl.,reto do S6dio (Sol.Pis,! Sol. Inj. 0,9t rasco 
~~·l I SOOml 25,12 239,76 854 
(CI,.':JiU:!':O DC S0D.IO) I 

C:!.nr~:J~o dn r;M.lo (Sol.Hi - Sol. Ioj. 20\ , i'"'P· lOmJ. 

p~rt} 

I· 

3,28 33,53 'flZ 
(CLOI'fi:70 seDIO ::;ar.."' 2~11) 

ro::~f.J.t.:J 1.c!do da Potássio I Sol. 
(ZO~. FOGI". rCTl'ISSIO A) 

Inj.l,lmm \AmP· lOml 
23,50 308,80 1.214 

- • I Inj. s• Clie,.,.,'l (Soluçno tsotónlca)ISol. r.,.,co • 
16,41 215.25 1.211 

(GLIG':J.n!: SOLUÇJ\0) 500;,1 

Cl1COiõ3 (Soluç5o IUportôn!~Sol. Inj. 25t \AmPa lOt!.l 
C!) I 1190 58,98 3.004 

t:::.1no G'LIC::a Irirt::tT.) 

cnteo:;e ($'!':1lt:Çiit P.!pertôn!~5ol. Inj. 501 .r:~p. 101!21 
o:" .:'I) 

' 
2, os 66,18 3.128 

(50t..liiPZl\.'!'. CLIC::OS'&) I 

GlUC0::!3tO de Cálcio !Sol. Inj. 101 
rP· 

lOml 

(r.r.rJC0'!~1·ó· DE 'tM.CIOl 2. 09 40,24 1.825 
I 

P.tl'!'!'r r.l'\ct'!lto I sol. Inj. raaco 34 ,62' 273,86 691 
{::>0!.. !U'N'JE!t C/LAC':. SOOol' 

Sulfato da Maqnêlio jsol,Ioj. 
I 

50l (""P• Sml 3, 9.0 114.80 2.843 

VJI.RIJI.Ç0ES DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIA.I::i 

ÂS NECESfiiDADES DA POPULAçKO BRASILEIRA 

m;roo:HNAÇJ\o DO PRODUTO ESPECIFICliÇKO Preços Preços variaçOes 

Bras1ndice Braslndice • G~UPO 
FORMA UNID, Junho 

TER.-\FEliTICOS/SIMILARES Farmaceu ti c a onteúdo 1979 198'9 1979/1986 

SUD•T01'AL (cr$ 1.000,00) 

O'.lt;'os r.u:~dicamento• com 

11.r:ii" no H'~t.ta.bolino 

D!nulfir~ Comp. SOOmg Co:np.SOO 

(>ll;"!">DUSE} 
mg. 

0,46 15,40 3.247 

S'19-'t"''r1\'L (Cr$ 1 ... 000,00) 

E1\.';Glm R OR.GJ.:OS m:HATO~] 

~ 

1.~1'1'!'-!_1_~-~ICOS 
'- 1 

A.eB'!> !'ol!co f=P· 5 mq .omp.Smq. 
1,53 --'(:t.T.l 

r.aU':lto Ycrro::Jo fomp.40mq omp.40mg' 
O, 31 14 t 18 

(Srn,!".l\'!"'.:1 !'I:MC.~O) I 
l.b7'r 

Sulfato Forroso 
I 

Fra!!lco x rol.Oral 25mq 8, 36 512.00 6.024 
(rr:a-Itl-SOL) 30 ~1. 

Vit..,ina Bl2(Hicll:oxJ.OO~ i'ol.Inj.lOOl>q Amp.lmJ. 0,89 43,20 4. 753 

la a) I 

Sábado 25 2743 

. 
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DENO~Il':i\Çl\0 DO PRODUTO 

GRUPO -1'EP..r'\PEUTICOS/SIHILARES 

SOB:·TOTTIL (Cr$ l.ooo,oo) 

1>:ITI-I!r~:OJU"Ji.GIC0S 

Prota!l'llna 
(SIJT .. .'F.FFOTAHilti\) 

~i::S•'I'OT!'.L {C'r$ 1.000,00) 

Ot:nr/.1\COS 00 SANGUE E 

SU~ISTITl1'!'IVO~ DO PLASMA 

Albw:~ins HU'!Iilna 

(1-.Lf\tJMtt:A rtlJ'HM!J\) 

Pla:!!"l" X.iof111:ado 

{ALSV.Tir.'A Ctn.:ANA) 

DIÁRIO DOCONGRESSÓ NACIONAL (Seção Il) 

VARIAÇOES DE PREÇOS DOS MEDIChMSNTOS éONSIDEMDOS ESSENCIAiS 

i\S NECF;SSIDl\DES DA POPUIJ\.Çfi..O DRTISILEIM. 

.. -. 
ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variações 

sras!ndice Braslndice 

' FORMA UNID. Junho 

Farmaceuti.ca onteúdo 1979 1983 1979/63 

Sol .. Inj. lt Amp- 5 
m1. 

12 4 ·240 00 1.876 

iso1. Inj. 20. raseosx 
_O'ml cqp. 

IL1õfUo rasco 
poo m1. 587,94 25.790,40 4.286 

sm! ... TO':'l'W (erl 1.000,00) 1 

A'lfTtCr.l:'\~ULMITES I 
Vepartna Sódica 'jsol.Inj. 5.000 a x Sml 

(ttEPAn.INA) 
UI 57; 71 1.192,00 1.965 

11epa.r1na SôcUes 151.111•~ Sol.:tnj .SOOOU:Z: Amp;C,25 

tines) ml 10,20 202., 00 1.860 

I.IOl!NI!I'Il) 

I 

VARIJ\ÇOES DE PREÇOS DOS MEDIC/\MENTÓS CONSIDERII.DOS ESSENCIAIS 

1\S t-lECE"SSIDJ\DES DA POPULAÇ!i.O BRASILEJ:RJ\ 

oE:;;c:u~:i\ç~O DO PRODUTO ESPECIFICAÇi\.0 Preços Preços- vario!! ões 

Bras!ndice Bras!ndice • GRUPO 
FORHJ\ UNID. Junho 

TERtiPÊUTICOS/SIHILARES Farmaeeutica onteúdo 1979 1983 1979 3 

warfarina sordiea COmp. Smg. omp.Smg 
0,63 12,80 1.93 

(P'J\lU."VJ\N) 

St'O•TOTl!.L (Cr$ 1.000,00) 

J\t'l\ .. ,..J,IIO Cl\~t:'J!OVJI:SCUi.oM I 
CLI:":.C!I"i!:IS C.'\nDIOAT'IVOS 

c~~;~lar..õ:~ido - Sol.Inj.0,4mg iunP• 2ml. 

(~ntLJ\tTIOE) 
3,07 65,00 '2.01 

Cl!:gitoxina Comp.Sule.Dm~ omp.O,l o, 36 7 ,so 1.98 
(DIGITOXINA) 

... 
Digmdna 
(DlGOXltlh) 

1
comp.sulc.0,25 
! mg. 

omp.oo•s 
mg 0,48 11,90 2. 37 

SUi3•'i:'O'i'AL (Cr$ l.OOO,OO) I 
l.J:Tr~ni':Itt"tcoa I 

' 
k!:ic-d:!rir..a icomp. 200 mq. .omp. 200 

L89 
(JI,TJJ,~:SIL) 

mg. 5,47 109,30 

Li:loc, in.rt (intravenoa~t) Sol.Inj.lOO mq. f'mp. S ml. 
236,72 

~xrLO=i\mAJ 
2 ml. 

Procaina=t1da jCoinp. 300c.q fomp. 300 1,37 . 2"7,35 1-"'1 (PROCAMIDI:) mg. 

Junho de 1983 
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DENO."!IN•\ÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TER!.PÊ:UTICOS/SIMILARES 

~ltltd.tn• lk 
(QUitn:C.ft.RDIRE) 

Varü?amll 
(DILhCOR0M) -

••r.r~r .. t-!l 

(OIL1.CO"ONI 

---
verap~mil 

(OlLACO'ON) 

:YtiUB-TOTAL u.ooo,oot 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~eção II) 

VARIAÇOES OE t>REÇOS [!OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

JI.S NECESSIDl\DES DA POPULAç1\0 BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇl\0 Preços Preços Variações 

Brasindice 
Bras!ndice • Junho 

Farm~~:U~ i ca ko~~~~do 1979 1983 1979/83 

Co:op. 2!)0m.q. 9:1p. 200 
mq. 5. 36 07.10 1.90~ 

jDraq. 40 •9'· ra!f• ~o 
mg. 

3_7. 2S 891 1 87 

Dr~q. 80 IQq. >rag. BO 
mg. 

2,66 63,05 2.270 

Sol. ln,. s...,. ,;.p. 2ml. 

2, 84 69,80 2. 3S7 

~T~,.;~rr.nJosos :r; ~PIIJ\ 1 

~- __ - ! 
C1nar1z1.na 

(S"l'tTG!:~Oit) 

Dipi.r.m.i~al 

- ~PI:1\St.;;':'m 

P.apaverina. 
(PAPAVE~mA) 

DENON!Ni\ÇÂO DO PRODUTO 

GRUE"O 

ttRAPE:UTICOS/SIMILARE$ 

l"a-pavorina. 
(PM»AVERmA) 

SUB+TOTAL (cr$ 1.000,00) 

~it.,i'!A Wu~ICOS~ 

Olco de ~O':'I.octanolamina. 
5:ieool ba:1zlli.eo 
(r'!TL"'.'t'JT..I\f) 

\'1',::;"')C<)~~I'l'QRES !': BIP!!R-

rn:·:t=o"?:Eo;. 
r.t:t3-'1'01'.1.L 

t-o:l~~i!l"' 

(REVISl\N) 

~r!n~frinol 

i 

! 
romp. Sulo. 25 Fomp. 25 ag., mg. 1,93 39 ,o o 1.920 

]~·~· 75mrg. raq .. 751:'19' 
0,0751!!9· :1",94 58,3,2 1.883 

Ccnnp. 100 :rego. COI:Ip.lOO 
mq. 

2 ;401 o, 75 18,7-6 

i 

VARIAÇOES DE I:lru::ços DOS MEDICAMENTOS CONSIDERli.DO~ ESSENCIAI:;i 

JI.S NF.CESSIOMES DJ\ POPULAçJ\0 BR1\SILEIRA 

ESPECIFlCAÇi\Q Preços Preços variaçÕe'S 

Braslndice Braslndice 

' FORMA UN!D. Junho 

Farmaceu_tica onteúdo 1979 1983 1979/83 

Sol. I[)j .lDDmg. l\l:l.p.2nl.. O, 89 44,57 4.907 

Sol. :tnj. Amp. 2>11. 2, 30 47,33 1.957 

SoL,Inj.50mg. A."T1J?",l01'1\l. 

I 9 89 175,93 t-H~ 
: So?l.Iaj._lmq IA'tlp.lml 

(;\~RZltM.I'nA) i I 
1,11 25,66 2.211 

Er-gotan:i~a ,Comp. J.Mq. COntJ?.lJl!9. 

(n .... ! i 
~etnra~inol f Sol.In:j .10•9· M.p.lml. 

tzm:'.!:r.;oL) i 3,84 76,30 - l._a86 

rmn.,:mTAL (Cr$ 1.000.00) ; 
AC.E!-t'"l'ES 'Bm'MLOOUEJ.DO'R!'S ' i 

I I 

-

Sábado. 25 2745 



27 46 Sábado 25 

DE~:omNAÇJI.O DO PRODUTO 

GRUPO 

TERJ\PEUTICOS/SIM~LARES 

1\GE'!ITES BE"l'ABr.ootJE11.DORES 

Propranolol • 

Cn;ot~) 

Propalanol 

Xlf'llF.Rl\L) 

t'ron,l::\r.ol 

(t:,T.I ._, 

SCl-':'OT/I.L Cr$ 1.000,.00) 

.1\1":'1 HI?rR'I'C!ISIVOS 

D1.:~.:5::::.1do 

(PT'.~SSL!REH) 

~c::~lldopa (Levo Alfa) 

A'r.c':•<.T) 

R~r:o:r~-Jina 

(~~'-t'J\!:OL) 

-=-r,.;i~ ... _1'1i, 'trrt l.ono,oo) 

n:l·:·~·;-rc·"'~ 

I:spironoladona 
(.'\t.D1\C"!'Om'!) 

OENmn~,\Ç:iO 00 PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARE_S 

Esp!ronolacb:lna 

(ALDAC'roNE-A) 

Furos~ ida 

(LASIX) 

Furo:lonida 

(!. •. !\SU) 

T'i -lr..,elorot1az1da. 

(OR!'NOL) 

H:otnltol 

- __ D!ÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

VARIAÇOES DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

fí.S NECESSIDADES DA POPULAÇÂO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇJ\0 Preços Preços 
Bras!ndice 

Variações 

Braslndice • FORMA UNID. JUnho 

Farmaceutica Conteúdo 
1979 1983 1979/83 

leomp. lOmq Comp.lOmg 0,51 13,48 2. 543 

Comp. COmq Comp.CO!Ig 
1,06 17,35 964 

1 

Sol,Inj ,lmg Amp.l.Jnl 

I 

i 
I Sol. Inj. 300mg 11mp.201Dl. 

998 
I I 671,12 7.369,00 

: C01:1p.Salc.500 icomf'.Sule 2, 38 80,20 3.269 
! 1119 I SOOmq 
! 

i Co1'11p,02S.q COmp.0,2S 
"q 0,35 14,30 3,985 

I 

:eo.p .. 2511CJ ~· 25 

I I .. g. 4,64 57,45 1.138 

I 
! I 

VARIAÇ0ES DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAl$ 

1\s NECESSIDADES DA POPULAÇÂO BPJ\SILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO PREÇOS PREÇOS VARIAÇ0ES 

BRASINDICE BRASINDICE • FORMA UNID. 
1979/83 Farmaceut!ca .conteúdo L979 JUN/83 

I 
LOll fomp .. l.DOm.q) omp .. lOO 17,27 191,67 

mq 

~p .. .f.Omq Comp.40 
1,37 33,65 2.370 

""" 
Sol .. Inj.20mg. P.1'1p.2'111 

2;21-: ~8 ;BP 2.078 

iCo•P· SOmg comp.SO o, 44 11,46 ::2 sutf mq 

!Sol. ln' .201 Frasco 

I 250121 46,89 5_81, 76 (pt1 

s;;.:~-'l'O'l'.\L (C.r$ t.ooo,oo) I 

r.l!t"l~!~t.3~!tOO'"O'I'OL0GICO~ i 
' E ~n~~tcos i i 

' r f':'l')-:t:TO:õ.I.S Cl\ Pt::r..e !! !'!0-

!;Q.~~---
--

-· :'rintura-1-M fra-sco 60 ·!Jenjoim CO'ioirlzi' 448 ,o o 
{!"._9 .. ) :(Simpl.ouccomp) r ml -
C.11l:~"'!na !t.oçãó 6\ rasco 9. 27 197 ,oo 2.02S 
{C'At.AORYL) 

l 80m.l 
• I 

I 1 

Junho de 1983 



Junho de 19S3 DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

VARil\ÇO~S Ot:: PREÇOS DOS MEDiCAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

Ji.S NECESSIDADES DA POPULAÇÂO BRASILEIRA 

DENOMINl\ÇÂO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO 

GRUPO 
FORI-1A 

'I'ERAPEUTICOS/SIMILARES Farma:ceutica 

OXl'DO de Zinco Pomada 

(HIPOGLOS) 

C'J'hb de Zineo !Puta 25t 

(r.".!''!":'\ f'! L1\Sf:.AA) 

v~selin3. (Oeléla de Potrª 
1(!01. 

(\~r.r.rLr!~r.) 

nn·:•Ç".'",-::> FM!.Cili.L t'JI. FI'LZ, _ _i 

!f!'C')f.ZI.S ('ltJ ,.Y.PfmF.1.~~ -i 

Geléia 

UNID. 
, onteüdo 

lsnaqa 
4Sq, 

pote oo. 
ata liOg 

isnllCJil 
25q 

Pc(~,..,u Una jSolução alcoó .. rz-asco 
Jliea 25t l 20nl. 

:rr_-:_.., ~~IcA nmsPt:CIPICA ~~ I 
~- P~J:?J:~~:. 

~Creme 1\ 
• - j -

(:-Er:~r-==0;.:.}- -.. ----~ -~--C---.-. . 

r..:~~·~r;'.IT!~·~ F~PF.ci.Prci\ o~! 
~J:...~r;,~çm::.c DI:rt.~_!- I 
CI\S 

I 

isnaoe:ta 
lOq. 

PREÇOS PREÇOS 

BRAS.INDICE BRASINDICE 
JUN/83 

21~20 571 koo 

20,45 221,64 

6,20 116,00 

871,50 

38,25 790 ,o o 

VARIAÇOES DE PREÇOS DOS MEt>ICi\MENTOS CONSIDERADOS ESSENCIA!S 

JI.S NECESSIDADES DA POPULAÇÂO BRASILEIRA 

DENOMIN~ÇJI.O DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO PREÇOS PREÇOS 

GRUPO 
FORMA UNID. 

BRASINDICE BRASWDICE 

'l'ERAPEUTICOS/SIMILARES Farrnaceutica onteúdo 1.979 JUN/83 

J\qua oxigenada olução de:- 10 Frasco 
14,45 628,00 

{ÂGUA OXIGENADA) folumcs SOOm 

een?.oato de Benzila ~laão 2St Frasco 
lOOml 16,98 349,00 {ACAit...C:Al1) SOe c 

GFISE\'U!.VINII. Pomada 3t :Bisnaga 

(C:rlfulvi.ra) 2,Sg. 16 ,os 283,45 

--- I Tintura !('lO') s• Frasco 
SCOml 15,18 1.760,00 

("'intura de Iodo) 

tlr'1'~Ir:"I~~J\+t>ACITRICINA Pomada Dianaqa 

(Xeb.l.CCtin) lOg 13,08 221,0011 

t;r:;:orur.Ar.oNA ! Solução TÓpica Frasco 
(!'uracin) ; 0,2t SOOml 

68,79 1.433.00 

r;~-r:rrrtrP.i'\7.0N1'1. tremada 0,2\ Pote 
(Furacin) : 500'Tlq 86,54 1. 976,00 

rr.r..;ll',I:C:l\l-::"0- OE PO'I'J\!;SIO ' Frasco ,Comprimido 

(Per.l'\n'J"-nato de Potásts11 
lOOmg 50 

TrO.''LP..c;,-;L rintura ltlOOO Fr<l::::CO 

(~:<'!rthiobtc) 
SOO nl. 17,74 806,40 

"I'Io\Lr.~;DA:õ:OL romada s• Bisnaga 
~5,42 861,00 

("I'h1abenl1}., • ~: 4Sg. 

Sábado 25 2747 

VARIAÇO.E 

• 1979/83. 

2,593 

'fi~ 

1. 770 

-
1.965 

VARIAÇOES 

' 1979/83 

4. 246 

1.955 

/616 
1.059 

1.589 

1.963 

2.176 

4.445 

3. 287 



2748 Sábado 25 

DEN'O~ÚNAÇÃO DO PRODUTO 

C:J;!UPO 

1'1:"-\PEUTICOS/SIMILARES 

vtnr.ET~ n'P: GENSD\HJ\ 

(Violata Coan&'la.na) 

Sur.-'!"'Tl'.t. cr$ l.o~o,oo) 

(1\. - n - c - .n) 

OP"!'!..!.."'!Ct......"ctCOS 'l'OPICOS 

,-.'Rt:Tf'C\L 

(11.rg1rojl collrlo) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

VARIAç0ES DE PREÇOS DOS MEDICAMEN'XOS CONSIDER.l\.005 ESSENCIAIS 

JI.S NECESSIDADES DA POPULAÇÂO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇl>:O PREÇOS PREÇOS 

FORMA UNID. BRASINDICE BRASINDICE 

Farmaceutica onteúdo 1.979 1983 

polução·n Frasco "{..29 71 ,oo 20ml 

-~olt~ç:io oftil•! Frasco 7,51 150,00 
~a 51 

St>l 

CLOFA-..~E!UCOL 1 
luyão oft.ál11f. Frasco 

(Collrio de clora.a.fa!llco~ O, s• - 5~1 19,11 407 ,ao 
! 

C!.!l!t,~?E~ICOl isto-ada of't. U Billna.qa 
55,65 

(OUo"'ict~~tinll) ! 13,5'!1 

nr:Xl\~r:7J\SOlJA ,SOlução oft. .. !Pra~S~Cll. 
25,16 520 ,oo tnl;!e/ltlron C'!)l1r1o) I O,lt 

P~TT.~~'PJUNA (fll.!driiit:ieo) rolnção of!t.lO'l Fri.U!ICQ 
5Rl 22,04 372r00 

' (D1hfr!::l)' 
! 

~I"LF.I"Rl'NA :SOlução Oft. !'rli:I!IICO 

(Col!rio Peniledrin&J ~,1251 5 •1 15,64 511,00 

I ! 

VARIAÇ0ES DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

.\S NECESSJD1\DE:S DA POPULAÇÂO BRASILEIRA 

Dr:.:OMINAÇAO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO 
PREÇOS PREÇOS 

GRUPO 
FORMA UNID. BRASINDICE BRASINDICE 

TERAPEUTICOS/SIHILARES Farmaceutica ConteÚdo 1.979 JUN/S3 

POLIMn::mA B + LIDOCAtNA SOlução P'raoeo 
22,41 653 rOO 

(Lido.!")ri."!t OtolÕCJiea C.G 5 ml 
scr.-mo;.i\r .. (l.C)t)l) 00 

~r"-R:'!'~!IO GENITOO'RlNA.RIO 1 

E ll':IP,!O~IIOS S!::Y.tr!ttiS 

A~IFI"'CCIOSO~ GINEOOLOG! 

COS T.:)PICOS 

l~IS':'.\'!'IN.·. Crel!!e Vaq. Bi5naqa 
:U;LL 618,00 

(!!!ic:o,.;..autin creme vae~.) 250000I/q 60g+op11 

~IDA.ZOL ~ Ovulos ex. lo + 15,60 733 rOO 
(FlO'"Vl) 

~ ~ 

VtHrin'!ll!a .l\pl!e. -----
CCr.":r')~:r:-:;: ~XOAlS 

F.:i":'~o-:::":::ro::: CO!JJ"IJGJ\OOS ( Drá<J..,I\ r.:nveloJ:I' 1,15 23,60 
(J"'re."lari!l) ' O 625 mq lO 

FS'l'F:C.>GE":i IO~ COHJUGAOOS Crcno ntsnaga 82,35 1.634,00 
-~~~?:F.,_~n) l v.-u;inal 25 q 

E':'Ir'!t.:::-::-:-~~'\)'1InL . Co~ri'l11do E'n"''~lope o ,46 9,55 
.1!·~,.,1"'111]) lo 05 1:1o::J 10 

~ -
UI~~I'hltf'~O ... :n-ITER.ONA .. CA=-~ _sol._ IniL..- . ll.mpola 

16,77 342,00 
PF"':".".'!"1t~~lut-~!':'Ot) I 250 Mo;r/ml 1 ~1 ~-

tn-;DROAIPROGE:STERÔNA l sol. Inj. 1\r.lpola 136,22 1.525,94 
(Acet:at_o)- (Parlut.al-N>) 500 Z9' 2,5 ml 

I 

I ! 

Junho de 1983 

VARIAÇOES 

' 1979/83 

'"'({ 

1.897 

2.029 

2.066 

1.587 

J .167 

VARIAÇ0ES 

• 1979/83 

2 .1S3 

2.022 

4.598 

1.952 

1.884 

I---
1.9'116 

11 Pf 

t.C·'"' 



Junho de 1983 

DENO!HtlAÇJ\0 00 PRODUTO 

GRUPO 

TERAP~OTICOS/SIMILARES 
"'Tf•r'):'<lP"t'J(';~!;'Jf.D("'N,-. 

(rr:f"t.r,t:o) (T':"~rlut,ll 

~:!.r r::;.~ri·nom::sTI:I!.ONl\ 

_(::'1:-::~t.!tto) C~ar_lu_t_l!..lJ _ 

CIXl""F'l'OLQI'tA 

!!Ee.-:~;~n.!'!'l~------

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Vl\Rll\ÇO~S DI: PRI~ÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

ÂS NECESSIDI\OES DA POPULAÇfi.O BRASILEIRA 

-··'----··· ------~ 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços 

Braslndice ~~~~~ndice 
Variaçãq 

1979;83_1 FORf>1A UNID. 1979 1983 
Farmac'eutica onteúdo I 

Compr J.Jnido Çomp .. Smq 
1.887 

5 ~~ 
1,64 32,60 

j Comprimido Cot.lp. 
214,00 100 Mq 19,11 /QJ4 100 n~ 

Comprimido Comp. 
266 ,oo 2.100 

50 mo 50 rnq 
12,09 

~;;5'!':!:!'.'='!-!.\ (P.ex.a-Rl~-~ Sol. Inj. 100 Ampolll 
7,50 379,00 4.953 I '"':-n't) (tll~r-::ttoeston} trtq 1 rnl 

:"2?~.I)7it.L (1.000.00) 
1"17!':'1'=1COS E DEPRESSO .. 

;.;_~ ur~p;n;os 

:'iF'TIL!P.GOUETRINA 

J:;::.·t':erdn) 
Ocitoclna 

( F!l:;·ps_n:ou) 
r.t::..L7Q';';.L n.ooo 00 
Ct.ll:!IO'l'!.I".t\l)lCQS URINA-

1:10~ 

Aeióo NaliãJ.xico 

.!.;T::::?.!~YT"':U 
Jcido tialidb:ico• 

c':r!:'foL~~:om 

Fcn:lzop1r1d1n;~. 

(PYRIDIUM) 

OE:;o:-tiNAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

'I'ERAPEUTICOS/SIMILARES 

~c~c::.o:.::ln-3 

~I.!..•.!:r~_E"l 

l-'l:'tf"n#!r.tir..l 

_l 

i 

Sol. InJ •• Ampola 

o 2 · mq/ml 1 Ml o 74 31,60 4.170 
1 Sol. Inj. Sai/ A!'lf'Ola 

'"l l ml 4,82 190,66 3.855 

I 

I 

l i 

r compr irnid.o cornp. I 

i 5(10 mtt soo r:l(f 
2,93 58,25 1.888 

~-Su~PenBi? Or~l~:rMco 
St 60 ml 

32,35 643 ,OIJ 1.887 

j Práqea 100 mg joráqea 
100 mq 0,62 '12,60 1.964 

Vl\Ril\ÇOLS OE PREÇOS DOS MEDICJI.MENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAl$ 

f1S NECCSSIDJI.DES DA POPULJ\ÇÂO DRASILEinA 

Preços 

-f---:=-:c----r-:=:---1 Bradndice 

Farm!~:~ica o~~~~do i 983 

ESPECIFICAÇí\0 

nrãc;rca soo t19 or5.gca 
500 :nq 

SUsPensão O:rlll. Frasco 

o_ 80 

Preços 
Brasíndice 
Junho 
1983 

16 06 

variações: 

• 
1979/~83 

_.07 

Sábado 25 2749 

·--·----

~· 

r:~~"~·~---~·~----~~s·~--~----4Jl~o~o2m~1~f-2~5~·~7~3------~~·7~9~·~a~o----1r--~'L~~j&~~-----r---------- --------
Nitroíar.::.ntoiila comp. sulc. Comp.Sllc 

_(Fl!!t.'"Dl\:·:rr~u.J 100 ma 100 mq 2,31 

Nltrl'>fyr~ntoi:{l.ll 

{fiJ:.·."olr'-':'!'I l'-) 

Suspcnt~.âci O"ral Fr·:'!SCO 

O St "60 ml 13,77 

48,12 L983 

245,64 

~··z::s2'~'~·~-~.,~~~<[<~r$~'~·~''~o~o~oL>~-----------1~-----1-------------r----------r------------r-------·-·-----------
E..t.!.r.7~~ 

Sol.3'/nt~li_so ~_e_dtonl~l 

_J!!!.!_-to ru~di%:1) 

s-::~1. p/ :'.~"':.oJi.iUa:a 

t':-1~ .... ~::::::o} 
Sol. o/ t:C'!'u::o·.!!ál!Ge 

(S/G:.Icc:~l 

L"J;-ol (foluy.5o) 

LU\iOL 

SUB-'l'OTAL_(C:rS ~._ODO 00 

I 
Sol. IDj. __ 

37;~e. n/l 
I Sol. Inj. 
I 

-~91 .. ;~,. 
i-

I SoluçãO 

Frasco 

10M Ml 

F:r;a~co 

501)0 t:ll 

Frasco 

5000 ml 

Frasco 
30 mf 

2. 773,20 -----4.017,60 
-----~ 

4.017,60 

126,82 



27 so · Sábado 2.5 · 

DEN0.'1INAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TE:Rl\PEUTICOS/StMILARES 

11i·~!'C"te?::"tiSOO.\_ 

DIÁRIO DO -CONGRESSO NACIONAL(SeÇão II) 

VÁRI1\Ç0E:S ~E: :PRCÇDS 005_ MEDICAME~TOS_ CONSIDERADOS ESSEN_CI_AIS 

~S NECtSSIDJI.DtS Dl\. POPULAÇÂO BRASI:LEIRA 

ESPECIFICAÇÃO Preços 

+-----,-,----r--,----,--1 Bras !ndice 

Farm~~~ica o;~!~do 1979 

cornp. o,s mq co~p. 

o 5 ~9 l 16 

P.Uxir 0,5 mq Fr:tRCO 

s.rnl 120 ml 28_ 13 

P? Rol. J:uj. Fa+dil. 

Preços 
Bras!ndice 
Junho 
1983 

23 .• o 

560 on 

Variações 

• 
1979/&3 

••n 

890 .... 

Junho de 1983 

36!,00 1.978 ~~·~n~'.s·"~C~~,~~~"~·~~-----~~l~n~o~mqL_ __ -+~---4-~~~--+~~~~-~-~U]~--}------------------
~~! ~::-nr:~":"t!s"n.a I Pó ~ol. rnj. 

17,37 

Fa+rlil. 

u·-:-r.~' c:-:-~-:rF> soo t:~cr 

;-~-t.-1!.:-~·!.::-•. ho_l,!:)na(J\cetatJiJ
1 
~tJsp. Im.j • 

(!"J':"'~""'-?'~P~t) I 81) mrt 

E':-ry("t"J'D,; ,: 

Pr-:~,1~-:-!'1 . ., 

~I'J-':''1'!'".~ (Cr1 1.000,00); 

B.J'1.':.i~:ror. 1\.0:.mo-ntro?I.= · j 
S.'ir:.lOS __ ; 

49,55 

Faxx 2n1 

61,47 

Co!tlp. 

5 Mo:'!' '·r '' 
C::omp. 

20 mq 4,03 

So:r1tro:.r'lnll ~~ ró Sol. rnj. Fa+Uil,. 
f:r:;:-:::nn.·.~n:f) :2 mCJ l.S37F21 

V::l$:::'1j"=t>s.»:!.na (1\T-!OSa) 1. Sol. Inj. 10u1 Ampola 

~?ITRSS!r:~'31') 18 ml 

986,00 1.889 

1.219,00 1.883 

, >< ' 

83,00 /.?~' 

38 •. 240,00 2.387 ........ . 

252,00. 

V11.RIAÇ0ES DE PREÇOS DOS ME:DICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

lí.S NECESS!DJ\DES DA POPULAÇJ\0 BRASILEIRA 

OE:.;muN,\ÇÂO DO PRODUTO ESPECIFICAÇ~O Preços Preços Variação 

GRUPO 
Brasindice Bras índice I 

FORMI\ UNID. !. 979 1.983 !.979/83 
'l'ERAPÊUTlCQ~§iMrLÃREs- -- Farmaceutica onteúdo 

Elro::~ccriptlna. Co»p. ~,Sm.q Com~;sm.g Hl,31 257 ,oo 2. 392 (PAPÇODEL) 

SUB-TOTM. (Cri l.OOO,OD) -
QUIMIOTERAPIA 

... 

'I'P.Rli.P!A !:IAS PARASITOSE~ GJI 
~E~I~l'i:U:: 

PrRI 
Furazolidona I ConJp. lOOmq Comp. 
(~) lOOmg 

Metronlda.zol Comp. 250Jnq coz~Õmq I, SI 32,07 
(FLAGIL) 

:tll 
Hetronidazol (BENZOIL) Suap Oral 4' Frasco 
:ri:A.a'J:I.L) I lOOmq 35.70 628 '70 

Jttl 
MeBEr;oAZOL J Coltlp. 100 mq Comp. 
(PAntelmin} lOOmq 4,95 97,70 1.873 

Mebenda:tol 1 suap.Oral 20mg fi'rasco 23,98 478,00 1.893 
(JW:~tt:lllK\ ml JOmq 

Niclosa.mida COJnp. 500tnq Co~p. 3,23 64,50 1.896 
(A.TENASE) SOOmg 

'l'iJ!.benda:tol I COmp. 5001ng- Comp. 
1.884 ('l'IHABEN) SOOmg 2 ,3ó 46,83 

I 

1 



Junho de 1983 

DE::-l'0~1INAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPtUTICOS/SHtiLARSS 

Tiabenclazol 

(THIJWEN) 

SUB-TODL (cr$ 1.000,00) 

TEP.l\.PIJI. DAS PAIW;I"l'OSES 
tm'!Z?.NJ..S 

Amodiaquina 
(N.T.) 

Cloroquina 
(A RALE!!) 

Cloroqulna 
(ARALEN INJ •) 

Meglumina PJ~tilnoniato 
(GLUCA!ITIME) 

oxamln!quina 
(MAl'lSIL) 

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II)", 

VARIAÇOES OE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS_ CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

li.S NECESSIDA_OES_ DA POPULAÇ!i.O BRASILEIRPt. 

ESPECIFICAÇJ\0 Preços 
Bras índice 

Preços VaTiação 
Bras índice \ 

FORr-tA UNID, l. 979 1.983 1. 979/83 

Fa.rmace~tica onteúdo 

Susp •. Oral. 51 Frasco 12,02 240 ,o o 1.896 
40ml 

omp. lSOmg Cotnp. 11,49 -lSOmq 

omp. lSOmq Cotnp. 
0,39 8 ,so 2.079 lSOmg 

ol.Inj. SOmg/ runp. Jml 3,60 74,00 ~i 'li? ml 

Sol.InjT 300 Amp. Sml 
2 J 74 323,00 11. 68_8 mg/ml 

~arope SOmq/ml ]Frasco 
12ml 112,61 2.233,00 lo 882 

Pir1Mct.~mir'la+Sulfadox1na ~ornp. 52Smv Comp. 
11,46 126,63 (F.\"IS!OM:ROCHE} 

' 
52Sttq , •• -r 

Pirilnetamina -~mp. 25mq Cotnp. 
2. 075 (FANSI0AR-ROc'IUU 25roq 7' zo 156.66 

Prlmaquina l:ol!l.p. 15mq cornp. o' 18 4,41 (ARALEN) 
' lSmq 

.i~"' L l 
I I 

VARIAÇ0ES DE PRê:ÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

J\S NECESSIDADES- DA POPULAÇÂO BRASILEinA 

DE!\Q!UNAÇÂO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação 
Bras índice Bras índice \ GRUPO 

FORMA UNIO~ 1.979 1.983 1. 979/83 
TERJ\PEUTICOS/SIMILARES Farmaceutica Conteúdo 

SUlnino Sulfato Co p. 5001nq c·tr· (SULFATO OE QOXNmO) Omg 

SUB-TOTAL(cr$ 1,.000,00) 

ANTnl'EOP!.ASTICOS 

Azatioprina Coip. SOOmg Cc <p. 
5,19 22,63 4.189 (I~t:IU\N) OOmg 

Dactin0'!'1cina So • Inj. o,s "" Sml zsz, o ri -(ADnJBT.hSTnTA) ... 
Ooxoruh~etna PÔ I Sol. Inj. F + 011 407,38 8.584,00 2.007 (AOP.IPt.A~m") lOmq 

DOXORUBICmA P.Õ Sol. Inj. •• +Dil 1.632,22 34.471,00 2.011 (Adrlblastina) SOllVJ. 

METOT~"':XATO Comp. 2,5 mq CoJ"P· 3,18 89,84 2. 725 (Metl1otrexate). 2;.5mq 

METF'.oTP..tXATO PÓ ,Sol. Inj. Fa + Dil 
176,30 4.006,00 2. 272 (Metbotrexa.te) i SOmq 

VI~!DLJI.~'Í"JNA PÔ ~S~l. Inj. Fa -t- 011 192-,57 6. 043.00 3.038 (VELSA.!i) lOmq 

SUB-'I'OTAL (1.000,00). 

. ----------· ·- ----- -- --
.ANTr.·IICOTICOS, EXCE'l'O DERM!_ 
'l'OLOGICOS 

I 

Sábado 25 2751 



2752 Sábado 25 

0ENOZ.1WAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPÊUTICOS/SIMILARES 

A!fFOTI:RlCIUA B 
(f'ungisonl 

CRISEOLFUVINA 
(Grifulv!n) 

N::C$TATIN~ 

(Nistatina• 

f:OB-TOT~t. (1.000,00) 

F'l'J\f.I'SStTFATIAZOL 
(N,T,) 

StTLFADIAGI:.;A 
(SUlfAd!azina) 

SUL!'J\~.fi"TOXAZOL + 'rRIHETRO 
Pit:r. -
(8actrhl) 

StJLr.'\~:=TOXI\ZOL 
(Sactrin) 

SlJL!'A.'-!ETOXAZOL 
(G:u~tz:.r:ol) 

StrLFASJ\LALINA 
(Sulfasalalina) 

SUB-TO'l'AL 

DENOmNAÇÃO DO PRODUTO 

GRUPO 

TER;..PEUT!COS/SIMILARES 

T-::!:FCl"LOS'i'I\TICOS 

E~TP.EP"M"4IC"INA 

(Estreptordclna) 

ETI('Il:~Jl!['ITI 

(Ftionamida.) 

rso~:r;..z roi'.. 
Cn1dr-az1da) 

IZ:O:II,..:I!:'.\ + RIFAMPICINA 
(Rimactdzldal 

PIAAr. Hll\!!10.1\ 
(Zoipir) 

mmn·•IoA 

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(SeÇão IÍ) 

VARIAÇ0ES DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDEJ;U\OOS ESSENC~AI$ 

ÂS NECESSIDADES DA POPULAÇAO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇi\0 Preços Preços Variação 
8rasíndice Bras!ndi_ce \ 

FORHA IJNID. 1.979 1.983 1. 979/83_ 
ParmaCeutica Conteúdo 

IPõ Sol. Inj. 
SOtug ~asÓm~11 21 '95 485,00 2. 009 

OIUP'o Sue. j:om.p.Suc. 5,38 106,70 1.883 SOOmq SOOmq 

Suap. oral rasco 37,60 661,92" 
100.000 UI/Xl 40ml 

1~6"' 

Comp SOOtngo omp. 3. !9 
500mg 

f:omp. SOOmq Co:mp. 
SOOmq o. 51 10,84 2..025 

~ .. ,;. 4001!19' + Comp. 
4 '33 87 ,6Z 1.923 80mg 4oomo+ag 

.:Susp~ Oral Frasco 
34,08 677,00 1. 886 I SOml 

Comp~ SOO>nt Comp. o. 75 14,90 1.886 I· SOOrog 

~P· SOOmg Comp. 
l. 48 ·35,13 z. 273 SOOmg 

f<' 10000,00) 

I . 

VARil\ÇOES DE PREÇOS DOS MeQICTIMENTOS. t.."'ONSl:DERl\005 ESSENCIAl$ 

~S NECE'SSIDTIDES DA POPULAÇ.ftiO BR.TI.SILEinA 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação 
Bras índice Braslndice I 

FORMA UNID. 1. 97_9 1 .• 98_3 -- 1. 979/83 
Farmacieutica onteúdo 

l?Õ Sol. Inj. Fa +·Dil 4 ,o o 107.55 1 g ~s b'é-
bra.q. lSOmg Drag. 

3,30 66 ,.41 1. 912 250mq 

<:omp. 100 "M9" CC!t''f". 
o ,09 "3,46 3. 744 lOOmg 

Caps. 200ng + Capsulas 
14,32 257,46 

111~ 
300mg 

COmp. 500r.~g Cct:tp. 
31 '75 -s·oomg 

Xarope 30\ Frasco 
357 ,do lSOr'll -

Rrr:.:'::'rcn-:1\ _ i.Caps 300mg C.o:os 
(R1n.J.ctan) ~00f'l.g 14 ,3Z 341.50 2. 284 

Rlr'A:U"IICIN2\ ~sp. Oral 2-t Frasco 60,55 1.084,24 (Rl!altan) 
' 

50ro.l u1"' 
st.""S.,.-roTtü. (1.000,00) I' 

I 
H.at.t::;~OS'\'.1\'J'YCOS I 
OAPSI)~llt ('l)S) omp. 100 mg COmp. .2 ,26 --(Llmaulfona) lOOrug 

i 
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.!unho de 1983 

DE::mUNAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

CAP~r.~:., (T:DS} 
(Liosulfona) 

T1U.IM~IDA 
(Talidotr.ida) 

!'UR-'TOT.i\L (1..000.,00) 

~~l!~_I.Q~ 

A."!ICACINA 
(Briclin• 

AMPICILINA 
(Binot:al) 

A."U>ICILINA 
(h."':"picilJ 

AMPTC:ILnl1\ 
(B!notal xarope) 

A.~PICILIN.\ 

(,Binotal) 

A:':P'ICILIH'1\. 
(51not:J.l) 

CEFl\LEXnl.\ 
{P:E!"L'r.:-:) 

~-

CE;P~LEXIW\ 

(Xeflex) 

CE~:Q!-!WAÇÂO 00 PRODUTO 

GRUPO 

"''ERAPEUTICOS/SIMILARES 

cr.rr.Lr:xmt\ 
(t.P.flP.X) 

CLO!Vo.rr:!HCOL (O) (-) (TREO) 
Quc~icetlna) 

CLOitWI::UCO (I'ALM!Tli.TO D) 
(S1~tcr:t1c1n<l) 

CLORAFENICOL(HEMISSUCCINA 
{Sistaraicino!t} TO 

EPITR:"J~UCmA 
{Ilosona) 

(ESTEARA'l'O} 

E!' l'r'RO:UCmA (ESTEARATO) 
(llo'3"":'noe:) 

FF:mzr:o~r.:TII.PENICILINA 
{Pcn. VE Oro~~.l) 

cn...,..M~rcml\ 
(C:.u~~lclna) 

cn:-:-.l!.J!ICINA 
{G<lr<ltlicina.) 

L INCt1'UCINA 
(Frildcmicina.) 

NEOMICINA 
{N.T,) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

VARU.Ç0ES DE PREÇOS DOS MSQICAME:NTOS CONSIOERJ\DOS ESSENCIAIS 

1\S NECESSIDADES 01\ POPULA~O BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO Precos Preços Variação 
Brasíndice Bras índice I 

F~RMA UNID. 1.-979 ·1.9~3 L 979/83 
Farmac_eutica Conteúdo 

COmp. Sue:. comp. Sue 
1,68 --5umg SOmg 

Comp. 100 mq COmp. 
3S, 70 lOOrng --

Sol. Inj. 250 
mq 

Fa x 2ml 80,04 1. 582 ,o o L 876 

COmp. SOOmq Comp. 
14,16 281,00 L 884 SOOmq 

Comp. lq COmp. 24 ,OZ 422,70 lq. I f-J~ 
PÓ Su:sp. Oral Frasco 

500m<J/ml 60ml 96 ,4i 1.052,80 .111 rõ Sol-Inj Fa + Dil 
SOOmq 36,39 • 7Zl ,o o 1.88! 

; PÕ Sol Inj. lg Fa + Dil 

r 46' 43 998,00 2.149 

j Capo 250mg Caps 
9' 84 233,,16 2.269 

i 250mg 

capa SOOmg Capa 
SOOmg zz ,41 444' 1Z 1.881 

i 

VARIAÇ0ES Dr: FREÇOS DOS NEi;liCl\.MENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

JI.S NECESSIDI\.DES DA POPULAÇAO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇi\0 Preç_os Preços Va:riação 
Bras índice Brasíndice \ 

FORl-!J\ UNID. 1.979 1.983 1.979/83 
FarmaCeutica .conteúdo 

!Pó Susp. Oral FraP.CO 75 ,8,1 2 .. 754,00 3.632 
2,5\ GOml 

joraq. 250ro.q Drag. 
1, 33 42,55 3.099 250mg 

Jsusp. oral FrascO 
60ml 14,68 484 ,o o 3.197 

jPõ SOl. Inj. Fa t Dil 
208,86 SOOr:tg 7.40 

2lll 
rag. 250mg Drag. 

250mg 4,45 103' 15 2. 217 

usp. oral Frasco 
56,80 1.00'2,73 6Dml Jt~f 

Comp. SOODOOUI ~g~bóut 1 '65 ' 33?91 1. 955 ,l. Inj. lOmg A!!tppla 15,09 298.91 1.880 
1 ~1 

rol. Inj. 80rng ll!'lp. 
57,66 1.142,16 1.880 2nl 

fol. Inj. 300mg runpola 
21,12 326,00 1.443 1 ml 

rP· 500.fllq !=omp. 
42 ,o o --SOOmg 

Sábado 25 2753 
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2754 Sãbado 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

VARIAÇ0ES OE PREÇOS DOS ME-DICAMENTÓS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

/is NECESS!t>AOSS- DA POPUí.AÇÂO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variat;ão DE~Q.\1INAÇÂb DO PRODUTO 
Brasínd).ce Bras índice ' GRUPO mno. !. 979 1,983 L 979/83 FORHA 

TERAPÊUTICOS/SIMILARES rarmaceutica. onteúdo 
OXACILWA Sol. Inj; SQOmq Fa + Dil 1a .Sz 330,35 

1ft;'?. (Staficilun ... n) 

PENICILINA G l3ENZATINA PÔ Susp. Inj. Fa + Dil 
16 ,O! 288,00 !.698 Penicilina G Benzll;ti) 600.000 UI 

Pf.IiiCILifTA G BEl~ZI\TINA PÓ Susp. Fa + Dil 
2.0 '73 310,00 1.395 (Penicilina G Ben:zati) 1.200.00001 

PENICILnlA G CRISTI\Lnm. Pô sol. 
Fa + nil 17 ,6Z 233,68 

'"'" 
(Pt:::.tCILI!-JA C Cr13tal} l.OOO.OOOTJI 

PENICILINA G JIROCAINA ~~-1gg~flõo~~j · 'Fa + t>il 102,80 -{ Pcnic G rroealni:L) 

PENICILINA G t~mml ~PE- PO Susp. Inj. Fa + Dil 
400.000UI 

3,03 325 ,_56 t0.644 I CRISTALINA 

(tiYC n~r~ !1'1) 

'l'ETMCICLI!iA (CLO:RIDRATO) ·Capo 250. mq Caps 
1,6Z· 33,77 1.984 (Tcr.t<I:::icin.s) l 2SOmg 

srm~TOTM. (Cr.t l~ooo,~OJ 

. ~ lNtr.JI ~ .. R.'"\Pil\ E .ALERGIA 

Vl\CI!U\S I 
TO~OTO:!': 1\T.,~l TETÂNICO usp. tnj. 1\mp • /f>oa l,.B 20,01 t. 38Z {'l'oxoide Alimen) 

I I 

VARIAÇO!!:S DF. PREÇOS DOS M.8-QICAME:NTOS coNsrCEMCOS ESS~NCIJ\IS 

!.s NE:C&SSICl\CES c.n· POPULAÇJ\0 BRJ\S!LEIM 

~ 
. 

·.:c. .....:.. 
DE:\'O!ol n:.r~çAO DO PRODUTO ESE">ECIF'ICAÇÃO Preços Preços Variacão 

GRUPO Bras índice Brasíndice I 
FORMA UNID. 1.·979 1.983 1.979/83 TEAAPEUTICOS/SIHILl\ReS FarmaCeutica \::9n.teúdo 

Vacina 1\.ntiamarilic:a Liof. Susp. rn Amp.+Dil -{Vt.CltzA 1\ll"Tl.AMARILICA) 
7. 56 

Vacina Antimen1ngoc6cica: PQ Sol. Inj. a • Dil (VAC. M'l':UI!.N Bl + A+C) 
17 ,.85 ~ 

-Vacina Anti-P..ibica {canina Susp. Inj. FAC. 
{,!'I.C"Pll\ IVfrlRABICA CA.) 

240.00 -Vacina J\11ti-Rib'ici!l (hum.) susp. rnj. I:JnP• (Vl\Ctt:A T•t.''l"IRABICA) 
5. os lOS, 28 1.984 

Vacina DCG Ltof. SUsp.Inj Amp + 
IS, 75 --(Vl\C:WA BCG) 

Dil 
Vacina contra Febre Tifé!d Susp. Inj. Fa SOml. 

_1~6 
{VA.CmA ANTI-T!FICAJ 

2,64 22 ,os 
V-lCJ.Jla nupll! (DT) CUso Ad) ! 5\Jsp. Inj. Amp. lntl 8 )40 .--(OX. _.. DI_F _:-'l'ETANICO) • 

Vi!Cin5 Dupla {DT) · (Uso :tntf Susp. Inj. 1\lnp. lntl 12.60 -s::m . .:.TO'I'AL ~CCR$ _1:ooo. oo) 
' 

TRMf!::FF:PFMCIA PASS.IW\ DE 
x:r~>orno-rzç-C.OO 

l':'Unoqlobul1na Antjl-Tetini Pô S'ol. Inj. Fa +ou 
248,12 5.532,00 2.129 (Tr.TJI!.1'1f!ULIM) e~r~- 2SOOI 

Imunoqlobul!na Sér!ea PÓ Sol. Inj. Pa + liu 58.45 2.431,00 Z.õp (GAI!AGLOBOLII<A) 

i 320m!;? 
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Junho de 1983 

DE::o:UNAÇAO DO PRODUTO 

CRUPO 

TE!L\PEUTICOS/SIHILARES 

~"ro r..ntlnrncnldio 
(!"('r.n t.tr.III:!"J\CNtDIO) 

Soro Mt1Lntrêlpico 
fSOF.O li.!:ri~OTROPmCO) 

soro J!,.ntlcrotil!ço 
(SNtO 1\!I;';!C'ROl'ÂLICO) 

Soro hnt.iolcpit!!co 
(SORO ANTiti..U"IDICO) 

soro 1.nties~::)rp11ônico 
(ZCf>O J'.r.TIOSI"I!':nt:'IC) 

Soro ll.ntiof'Idico Poliv. 
(SCT:O J'.!:TICfiDIOC'O POL) 

~oro 1\ntJ~r:'ibieo 
(S0!1C'l 1\~"TIP.ll.:SICO) 

s":-:' l.ioT!':":':':I'.::rco 
(COr.~ 1\!:li':I;'l'J'.HICO) 

~~ llntidifiterlco 
~~T_IDIF"l'fRICO) 

I.!':TIJ..!.t~?..:;rcos 

-
r:rsc!o::or!entrP'll'l1na 
(POL;!,RA.J.4'r.'iF:) 

õ@à'Clorfan1ru1na 
(POLMAIII!lE) 

DE~;mtiNAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILZ\RES 

Difenh1ra~ina 
(Dr~: r!"''!:'!!, LIQ.} 

rro-cta:::ina 
(Fr.!··r~t;l\t\) 

Pro:o:-.cta:ina 
(!"r.:~;!.:nC.\:l) 

1\lf.~:<:.üona + Alfadolona. 
{.\L!'1'.'=r.SIN) 

tter 
(t7i:r.. rt:ILICO} 

'fioP"'nt<tl Sôdico 
(Tl'f0?h'-!!!1t1TI\.J5,) 

Bnpiv:u:~t!na 
(~!ARCAl:W\) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

VARIJ\ÇOES DI;: PREÇOS DOS I-1EDICAMENTOS CONSIDERT\.COS ESSENCIAIS 

ÂS NECESSIDADES DA, I?OPULAÇÂO BRASILEIRA 

ESPEClFICAÇÃO Preços Preços Vari.ações 

FORHA UNID. Brasindice Bra.s{ndice • 
FarmaCeutica onteúdo 1979 1983. 1979/83 

~ol. ln14 rol! "mp. 5m 
880 ,o o --

po1 Inj. 25 UI J\np. 10m S7 ,47 1.235,00 2.048 

~o1.lnj.10.000 l.r.tp. 10m 
Ul 

48,76 1.380,01) 
tf!-' 

~1. Inj. l.OUI Amp. 10m 

~ol Inj.Poliv 1\mp. Sm~ 

Pol Inj. 2CU + 
10U 

1.mp ltlml 56,67 2.030,00 3 .. 482 

~ol.'IDj. 2DOCI 1\mp. 5111 46,6-3 --
;sol. tn:r ... s. ooo ""P· UI 

2ml 36,77 670' 00 1.,'122 

Fol Inj. .10.000 Mp.l,.l 56,04 1.883,00 J.-260 
UI 

rP· 2gq Comp. Qm 0,46 15,80 3.334 

ol. Inj. Smg Amp. lml 2,31 --
I 

VARIAÇOF.S DF: PREÇOS DOS MEQICJ\MENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS 

fi.S NECESSIDADES DA POPULAÇÂO BRASILEIRA 

ESPECIFIC1\Çi\O Preços Preços Variação 

FORJ.tA UNID. Brasi.ndlce Brasindic_e • 
Farmaceutica onteúdo 1979- 1983 1979/83 

Sol. Oral. f'r'lsco 9, 1"2 380,00 3.809 
0,25" 120ml 

Drq. 25mg- nrg. 25mg o, 45 9' 55 2.100 

SOl·. Inj. SOmq Amp. 2ml 1·,99 38,99 1.957 

sol. Inj.. 9mq AI:Ipola 53,14 3.180,83 5 .. 885 
+ 3m9" lOml 

SOL. InJ. "'~i Frase Am 
3.213 lOn!l 147,24 4.967,00 

j Liquido Frasco 
140m! 38,90 2.5.17, 75 6.372 

; PÓ Sdl. Injl l".aJ. -lg 12,34 656,00 5.216 r lo 

:;;ol. Inj. 0,5\ ~rnoC.J\mp 
20ml 30,49 

l 
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2756 Sábado 25 

DE~mtiNAÇAO DO PRODUTO 

GRU!?O 

TEMPEUTICOS/SIKILA_RES 

nupivac:"n!na + _:tpinefrina 
(p.tA.SCAt~A C/NORF.PrNEFRINA) 

LidOCI'l{na 
(XVLOCAIW..) 

Lidoca!na 
{XYLQCA1N1\) 

Lldocalna (hiperbãrica) 
(;.."\"LLCA1NA} 

Llr!oci'\{nl\ + Horep!nefrlna 
(l<Yt.OC,,!t!.,). 

MJ.\LG~S ICOS lU\'ttÇOTICOS 

Dextrot'ropoxifeno 
(P.YP}.C!OE) 

~orfina 

(MORFntl\) 

Petidina 
(PILOC1\RPIMi\) 

DIÁRIO_DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!oJI) 

VJ\RI1>.Ç0ES_ O_t_ PREÇOS DOS NEDICli.MENTO_S CONS!DERJ\DOS ESSENCIAIS 

ÂS Ng_CESSID1\DES DA POPULAÇÂO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO Preços ttreços Variação 

FORMA UNID. 
Bras!ndice Bras!ndice • 

Farmaceutica onteúdo 1.979 1.983 1. 979/83 

Sol~ Inj·. O,St Frase. 
24,80 -1 .. 200.000 Amp.20ml 

Sol~Oso TÕp. Pral!lco 10,33 u JOml -
Sol. Inj. 2t J\rnp. Sml 

Sol. Inj. St Amp. 2ml 2,20 155,71 ~ 

Sol. ;tnj. 2t + Amp. Sml 49,97 --1.200.000 

Sol. Inj. J~is Amp. 2ml 
34 ,o o -

; Sol .. Inj. '%1 Amp. lml 
2 ~89 60,04 --' 

I Sol.Inj. lOOing Amp. 2ml 42,00 -
ANALGtSICOS NXq NARCO'l'ICO~· 

Acido Ac:etilualicllico 
(A A S) 

Acido Acetilaalicllico 
(A .IS) 

i 

OENQ:-1 I t~AÇ!IO DO P ROOUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

Dipirona (:;,etapiron!ll 
(tiOVALGllli\} 

Dipirona (r.~etatHrona) 
(t!OVlLLGinll.) 

D1pirotla (r.~ctaplronat 
(UOVALGINA) 

SfJB-'fOTJ\L (Cr$ 1.000,00) 

A~rrtco·rJtl!.SIVANTÊS 

Carban.,nzl!!pina 
(TECRXTOL) 

Fcnitoins 
HII'.\!r!'.l\!.) 

Feon!t'O!r:a 
tr::rrr.nr) 
Fenltolna 
(HIOJ\.NTAI.) 

renobarhital 
(GF-.n:Jr:~:,\L) 

Penot>arbital 
(CARDENAL PEO:IATRICO) 

Stm-"roTAL 

-
COmp. SOOmq C.omp. o ,16 14,88 8.300 SOOmiJ. 

comp. lOOmg Comp. 
lOOmg •. 0,13 10 ~32 7.838 

! 

Vl!.Ril!.ÇOES DC pm:Ç05 DOS MI!:D!CAME~TOS -CONSIDERJ\005 ESSENCIAIS· 

Ji.S NECESSIOI\OES 01\. POPUIJ\ÇltO BRASILEIIU\ 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Yaria·ção 
Brasindice Brasindice \ 

FORMA UNIO, L 979 !. 983 !.979/83 

FarmaCeutica onteúdo 

COmp .. SbOmg ~S~ômg o ,ss 45,62 8.194 

Sol. oral .. Frasco 
6. 94 508,00 7. 219 SOOmg/ml lOml 

sol. Inj. soo Ampola 
mg/nil 2m1 2,16 80.28 3.616 

Comp .. 200mç Comp. 
gQflmg I, 70 49,40 2·.805 

Comp .. lOOmq Comp. o. 61 12,59 1.963 lO_Omg 

• Susp. or.,l Frasco 9. 56 366 ,o o 3. 728 I 2,5t 120ml 

1 Sol. Inj. s~::y Ar:lpol<l 
Sml 4,09 ·al,OO 1. a ao 

; comp. sulc. Comp. 
l' ,, lOOmg lOl"':r."J 0,30 11,35 3. 683 

sol. Oral U Frasco 
17,68 268,00 I. 415 2Dml 

I 
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DEtlm.tiNJ\ÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TEAAPEUTICOS/SiMILARES 

IUPrr.Irt!lO 
(t:!C"..lrhonnto de Sôdio-) 

BTP~~ync-~t') 

(1'.w::.r·.::'I~.1~) 

Lt'OOM!'.~ + C"RBIDOPA 
(Slne:::eU 

CL'1qro~".,3nJJ\ 

(i'r::r-l!ct:!l) 

CL-:>::~::o:~\::I:.:a 

DIÁRIQDO CONGRESSO NAC!ONAL(Seção ÍI) 

Vl\Rll\ÇOES DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS. 

J\S NECI::SSIDADES DA POPULAÇÂO BRi\SILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO Preços 

-1----::F::-oRMA=c---r-::u"'N"ro::-.~1 ~:;~ ~ndice 
FarmaCeutica onteúdo 

ol~ Inj. Smg/m lunpola 11 SS 
lml 

::Omprimido 2mq C<mop, 
:m~ o,so 

:O..p. 27Smg COr.tP .. 
6,00 27Smg 

Com.p. 25mg F~· 0,35 
, 25mq 

Col'tp~ lOOmfJ orn.p. 
l!H~!!'q 0,,72 

I 

!nj. Smg/ 

P-reços 
Bras índice 
1. 983 

27 ,ss 

IS ,14 

121 '06 

8,80 

18.60 

Variação 
•\ 

1.979/83 

/~b( 

2.928 

1. 977 

2.414 

2.483 

Sábado 25 2757 

I SOl. f'mpola 
2,20 40,32 ml Sml ·çJ• 

f.eomp. 2.633 

V.::-;lic_t_:i_:l:..> ______ .,.... ___ :.:::__--!-_ __::_--1-----+-----J--L.P.~-+---------------
1mg omp lmg 0,63 17,22 E01lo:. .:rBol 

JI~:?~L~~----------------1-------------J--------J--------~----------~------~-----------------------------
Br.:.•:r:•:?!~L 
(Halrlnl) 

BALO~::uoos 

(l!aldol) 

DE:Um-1 INAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TE:RAPEUTICOS/SIMILARES 

1!:.1.0:'!:Z:IDOL 
(U.:.lO:.:ol) 

COmp. Smg :onp. Smg l,48 40,60 

Sol.Ora1 0,2'1 rasco 16' zs 457 ,go 20ml 

VARIAÇOES 01;: PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS 

1i.S NECESSIDADES DA. POPULAÇ/\0 BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇJ\0 Preços Preços 
Bras índice Bras índice 

FORMA UNID, 1.979 1.983 
Farmaceut!ca !conteúdo 

~npola 
1 ml 4,68 93,08 

2.643 

2. 712 

ESSENCIAIS. 

Variação 
\ 

1.979/83 

1.888 I Sol. Inj-. 5~/ 

Fo~p. 
------------------+---------------r--------r--------------~---------+------------+---------------------------------------

Lt"'':'!':"T~:'I''~ZilT71. 
(!il'"":"'!•!r] 

t.r·.~· . ..,-t>'DO•r~1.nP.\ 
{''""'%!:'\'!) 

LL'.'C'~l.?RO~':.~ZI!IA 

(Ucozino) 

Pt.•?FPJ~ 
(Vali um) 

Pll\t.F'I'l\N 
(Valiu!n) 

Dr;,;:~:-.tt.:; CKIA'rRIUM) 

Amitriotilinll 
('1'1!POT:()L) 

I~ipra:.,ina 

(TOFRANIL) 

Comp. 2Smq 

c=p. iOOruJ 

Sol: .. Oral 11 

Corep .. Smq 

Comp .. 10"'! 

I SOl. Oral. t,U 

Cotn~ .. 25tc.9' 

Dráqea 25mq 

25mg o. 57 15,50 2.619 

FO"P· 
100 mq 1,62 33,55 1.970 

rasco 
·20ml 16,09 478,00 2.870 

Como 1,09 21,60 I. 881 
5 inq 

Co:np. 
1,69 33,55 1.885 lO'Tiq 

Frasco 
14,67 219,60 lOml {/{13 

comp, 
25inq 0,94 18 ,6S I.i84 

!!ráqea 
0,93 21,25 2.184 

25mg 

\ 
\ 



f-758 Sábado 25 

OENOmNAÇ~O- DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

Prcp<~.r.:lc.ãosccota Ação Uasal 

P'eni l r':!r in:! ... n'!'lslll' 
(:::o-~r:n:::rl 

Solu~;{n~~~~~~-~ji~ N1tsal 

Co-!ainl: 
(GC'I-:'1~ 17!'~J.!,I) 

De:{t:::~.-.~tor~ano 
(f',..·~-.,~.,o~·c> 

toc1."!'t:.C" ..:~- "ot;~:lio 

(I11""~'!"" nE MT'~~'!O) 

IJti~!O.fiLIKA 

(EUph1l1'n) 

CENO:O!INAÇÂO 

GRUPO 

DO PRODUTO 

TERJ..PE.UTICOS/SIMILA.RES 

A':!~'':'7t::Or;A 

Ec;*lUinl) 

S!.L:nn;;:.•nL _~ 

(;.,.rolln) 
----_..~-~-

~.:- L:':.".!:~~~L 
(Tr-r,..,lln) 

Tr..,::r~n;."' 
(Filinasl:la) 

s~·:::_ ... ~:A!. (1.000,00) 

SI:-.7:-'";, !::ÍSCULO ESQUELSTIC 
9:1 -

11.T"7!~:!:'Y,J<,"'!.I\.TORIO E ANTI-REU 

~~-t~~ 

:DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

VARIAÇOE'S DÇ PREÇOS DOS MEOIC}I.MENTOS- CONSIDERADOS ESSENCIAIS. 

ÂS NECESSIDADES D~ POPULJ\ÇÂO BIU\SILEIM 

ESPECIFICAÇÃO Preços 

-1---FO-RMA---,---UN~. I-0-.-l ~~~~~ndice 
FarmaCeutica onteúdo 

SolJJçio O,SI Fraseo 
lOml 

Sol~ Clor11t0 de PrllSCO 
SÓdio 0, 9 t i!OMl 

~ol. Oral 21 

priigea lSmg 

ol. Oral 1,5, 

Comp. lOOmq 

Fr:asco 
20m! 

Drágea 
15rilg 

Frasco 
20m! 

~rC\:::ICO 

1~11.,1. 

f'?mp, 
lOOmg 

VARIJ\ÇOES OE PREÇOS _O_OS 

As NECESSIDli.DES 

ESPECIFICAÇl\0 

FORMA uNto, 
F.armaceut!ca onteüdo 

Ool. Inj. 24lUc;/ '":"1"'1• 
ml lOlUl_ 

omp. 2mg omp. 2mg 

Carope O, 4mg/ml rasc.o 
1201'1.1 

a1:0pe ~a;;c-o 
lOOr.ltr/ml O_Oml 

4,97 

7,19 

18,00 

24,69 

22,83 

0,48 

MC:.Ql.CAM~~TOS 

01\ __ P_Q~_OU\_çl\o 

Preços 
Braslndice 
1.979 

2. 74 

1,02 

2.2 ,65 

11, 5_a_ 

Prec;;os 
Bras índice 
1.983 

156,00 

413,00 

649,35 

4 ,_31 

430,50 

704.70 

CON~;t_DEM_DOS 

BRI\SILEIRl\ 

Preços 
Brasíndicç 
1.983 

73,20 

20,15 

448,00 

325,00 

Vadação 
I 

1.979/83 

3.100 

5.644 

l. 700 

fft/3 

z. 986 

2.100 

_ESS~N;CIAI:?;. 

Variação 
I 

l.n9/83_ 

2.571 

1.875 

1. 88-7 

2. 706 

Alo.,urinol íomp lOOmg 
(':"yl.,r'i(") ~bt~q 3, 25 78,46 2. 314 

co:.c•:rcTr::'\ !COI'\p. 0,51'!1'1 omo. 1, 77 34,80. 1.866 
(C'ol.::.i.::.U.u) 0,5rr.q 

FF" ~·f'"·,'l'f""!'ll '"lCl"-1'.1\ oi:-ligl':a r~CJ(!<" 
I :f~.:J-(!·.c'·'·'"'"·' l 200mg 200r:.g 0,_65 11,90 

-·- ~-~~-

I":'1"~;:-:1"cr:tl\ c.-:apn 'iOm'T ·"1P:<J 
(jn·~ocic!) · 

50mg 2. 91 S7.84 1. 887 

n:r-o·~r.'I'ACINA SupoB1tório upooit .. 
(Indocld) lOOmg 100mg 6,14 121,90 1. 885 
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bttiO!-IIMII.ÇI\0 DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAP&UTICOS/SIHILARES 

St:B-TOTAL (Cr$ 1.000,00) 

RF.LJ\~:1\~lTES NUSCULARES PERI 
F~RICOS · .. 

Cl'ILMIINA. 
{f'laxedil) 

PA:-:CURONIO 
(Pavulon) 

SUXA~-tET0NIO 
(Cl!'CLICIN} 

SUB-TOTA.L · (Cr$ LOOO,OO) 

1\GEr;TES DIAGN0STICOS 

COtiTP.JI.STES RADIOL0GICOS. 

ACETRU0ATO DE MEGLUMINA 
(Vasurix) 

ACIDO IOPI\NOICO 
(T~lepague) 

J\DIPIOOONA HEGLUMINA 
(Transbilix) 

DII\TRI7.0J\TO DE S0DJO 
(Hyp;\que) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

VI\RIJ\ÇOES OE PrtEÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDE:RJ\.005 ESSENCIAIS• 

1\s NECESSIDADES DA POPULAÇÂO BRJ\SILEIRA 

ESPECIFICA.Çii.O Preços Prêcos Variação 
Bras índice Bras índice s 

FORMA muo. 1. 979 1. 983 1.979/83 

Farmaceutica onteúdo 

,sal. Inj. 20mg/ Ampola 1,45 67,92 4. 584 
m1 2m1 

Sol. Inj. 2mg/ Ampola 
10,63 2.70,08 2.440 m1 2m1 

PÓ Sol. Ifij. Frasco 
7,44 549,00 7 .Z79 lOOmg lOOmg 

~~~i~~:~ 2~~~. Frase Am 145,00 3.375,00 2. 227 20tril 

-1
1
comp. SOOmg Comp. 2,40 99,16 4 o 031 
I SOOmq 

]Sol. Inj o 6\ Fr.Amp 
360,00 l2o269,00 3. 308 SOml +eqq 

ISolo rn~. 50\ Amp ~Oml 73,00 4o3l0,40 5.804 

i 
OIATRIZ OE MEGLUM.INA + OIA1Sol. Inj o 50\ + Ampola 390,00 6.20,4Q 1.443 
nF. sooro (Hypaque) 2St 20ml 

«•m:-nNAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

Tf:R..\PEUTICOS/SIMILARES 

IO:·'!T~;.··;.TQ DE l-!EGLOMINA 
(Telcbrix) 

IO"\t":";.&...'\.":.."\'õO OE t!EGL.E 50-
CIO 
(T-:-1 ... ~-j:•) 

Sl':.H·TrJTi'.!. {crs 1."ooo,oo) 

~.t-'~'1'~.~--," ::- ""7'":)!Ci·:·'i'8·~':1'ns 

ID.i:.:J::~·~·:~~ i-.11 Ii~NXICJ\C9F.s 

Jl.ci;~c .!-"''!!.r:aco 
(L::>..JCO\".,rin C:ilc!ol 

St'i':.:)"'"::'t.L (Cr.S 1.000,00) 

VARIJ\ÇOE:S OE PREÇOS_ DOS 

1\S NECE.SSIOADES 

ESI?ECIFICAÇli.O 

FORMA uNroo 
FarmaCeutica onteúdo 

.,r·.:: \nt .. E.G~~ -- Fr. l\mp. 
:30m! 

Sol. Inj. 17\ Fr. 1\.oup. 
20ml 

Sol. Inj. 3~ 1lt:!pol1! 

62. 724_.114 

1 s.o43. na 

i· 67.767.684 

i 

1m1 

20.356. 
362 

2.249. 
943 

22.606. 
305 

MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS. 

DA, POPULAÇAO BRASILEIRA 

Pree-os Pree-os Variação 
Bras índice Bras índice 1 
1.979 1.983 1.979/83 

33.0;00 3.384.00 925 

390, o a 4. 320,00 L007 

56,40 1.151,13 I. 941 

Sábado 25 2759. 



2760 Sãbado 25 

OErm:-!INAÇÂO bO PRODUTO 

GRUPO 

'l'EMPÊUTICOS_/SIMILARES 

n:.:;.:-;v.~:JITAL 

[Ga.rc!-:::n:::~.l) 

VI7.l!;'.•p.;p. C {Acido Ase.) 
V1t • .,.-1ra C{~~..JJ,.. 

'l'f:I'P.I\CICt.INA 
C'l'etr:x) 

'l'OXOIDE ,.Lõ~ TETANtCO 

Vl\Ct::A l\~TI-SAM.UI'O 

REini~A.!.\~Tr:: ORAL 
(llidraf~x) 

PEN~éiLWP. G-PROCA±NÃ.J.PO'l'~ 
EIC.". 
(Wyeil\n) 

. NI'!'l"'1-'T.F.l".'"'I'T 
~onlldonl 

Tr:TJ'.C'!C'Lp:'A 
(llet'nl"!eina) 

PRO!~.:ro.f! Ir..A 
(Fopn::r.J•:an) 

FENIL~UTAZONA 
(BU~2:Qiltt.) 

Df:NOMINAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

't'E:RAPEUTICOS/SIMILARES 

DII:::";IúCh?.L..3,!·:AZINA + Dll'ENI-
DF.A!~l::r, 

(-) 

BlC11f'"'nHII.'TO DE SOOIO 
Bic"'!:"""'-:::r:.,to c!~ sódio 

VACl'JI. ,..m rsl\RJ.Mro 

VAcn:~ 1\.NTI.-RJ.n.ICA 
{Vacll'l.ll i\nti-Rábiç:a·) 

AYPTC"TI.TIJ;t...._"DPmUrniAtJE 
(D~o::"r"lni'll 

v~cr··.:~.. TRtPY.tCE 
(\"a':"'!.n;t_ '!'rlplict!) 

V~C!''l\ r.•:rL•~a.R!LICA 
('7'\-:"!.T'!!I: ;'\n~~-;-:ar!Ucal 

V'!C1T"·'\ ~.nti~'!rampo. 

(v.-.cr·A 1J."fi'l::;I\RA~PO) 

V:s.c.in~ rf!.H-CÕ.lera 
(~I'roCI~·O 

PanCr.,,,tina 

(PI'":('"~"~':'\'l'niE) 

!U!:t ... 11r.~ 
(l~ICOS't',.TIN) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!) 

VARll\ÇOES OE PREÇOs- DOS ME:DIC~MENTOS CONSlDERli.DOS ESSENCIAIS. 

~S NECES-SIDADES DA. POPULAÇii.O BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação 
Bras índice Brasindice I 

FORMA UNlo. 1.979 1. 983 1.979/83 

FarmaCeutica onteúdo 
sol. Inj •. 200 ~r:lp. z ,01 7Z,l4 3.491 

"9 00-E 

Comp. SOQ"q comp. soo 
0,54 i9 ,31 3.475 

04-T. 
mg .,. • .!J:;.,, 

capa lSOmg Caps 250m 
04-I:: 2 ,ô3 41,77 

t1S7 
susp. a:oj. limpo dose 

1 '58 '28,08 on-A ;P1 
PÔ Liof. Fa + Dil 

0'3 -1\ 

Sol. Oral ~~~fcg1-M 16,09 559,00 '3.314 

Pó 'suap. Fa + Dil 
400.000UI 07 - I 3,03 325,56 10.644 

' 
jl!:om.p. Sm.q Comp • Smg 

1,00 09 - J 19,85 L 885 

f:t:om._ Oft. 1\ 
-

Dq. J,:.lJ 

I sol. orol. 

Q.t - r. 5,28 93,85 1.677 

f'r!!Se 60m 
os ..... c 10,00 489,60 4. 796 

I Draq. 200mg or.iqea 
o' 53 11,90 2.146 200lllg' 

VARI1\Ç0E:S DE PRI::ÇOS 005 MEDICAMI::NTOS CONSIDERADOS ESSENC'IAIS. 

ÂS NECESSIDADES OA. POPULAÇÂO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇli.O Preços Preços Variação 
Bras índice Brasíndice \ 

FORMA UNIO, 1.979 1.983 1. 979/83 

FarmaCeutica onteúdo 
comp. 175tlg CÇ>mp. 

17Smq 2' 31 -·-
Sol.In.j ~- s .. u Ar:lp. lOm 1,55 31,24 1.915 01 - N 

Lio~ Suap Inj doR e ---c 08 - A 38,38 

PÔ 'Liof i H.E!ldo Qog.,. 

0'8 _-·A 5,55 93,46 1.584 

corep. Comp. 
07 - I 77Z, 74 13.631,00 1.664 

susp. Inj. ""'" IS, 75 72,00 1.602 
O'l - -' 

Ltot. susp. .ll.mn.+ 011 -"" - ' 9,64 

\T,!of. sm:p, Fa + nU 
08 -A. 23' 10 -

1susp. ·tnj. !:'O;<; C 

•. o~ -~ 12,60 -
~D~ag~ SOOmg orágc:D o. 70 1. 722 SOOrnq 12.75 

Drag. SOOOO.OUI Draq. 
SO.OOOOUI 4,88 108.70 2127 
07 -D 
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Junho de 1983 DIÁRÍO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçã Sábado 25 2761 

VI\RIAÇ0E:S DE PREÇOS DOS ME:DICAMJ::NTOS CONSIDERJ\005 ESSENCÍAIS. 

AS NECESSIDA.OES DA. POPULAÇ~O BRJ\SILEIRA 

DWOmNAÇAO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO Preços Preços Variação 
Bras índice Bras índice \ 

GRUPO FORMA UthD. 1.979 1.983 1. 979/83 

TE:RAPiUTICOS/SI-MILARES FarmaCeutica conteúdo 

s:o=~·.!t-::-1-Lil:.ll':il Fulf.sódio CelHa .iq. 
f:~r::r~:-.~.;} 

6126 162,40 2. 494 

c:rto;:.rcci[litn~o l.nt1-nc=o- ró L1o!. ~1. r<"~qc..:.. 
6. 301,03 93.617,00 1.433 filie-o - Inj. 50Ut+D11 

ltr.IO!:trLil:} 2 - c 

trirr)clorlto d• Sódio· Sol. 2,51 p/ t'õlSCO 114,79 -qt/lt fiqua · rnrr-~cwnrro D! sO!>IOJ 

Lidocalna. (IntravenoaaJ sot·. 
(XYI.OCAÍNA.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vàrgas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. · 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMúlf:.c:.:MG.Pronull
cia o seguinte discurso. Sem- revisão do orador.)- -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 
O~vimos o Senador Benedito Ferreira, e não quis-ra

zer nenhuma intervenção, jâ.que tenho tratado, também, 
do problema da indústria farmacêutica e, inclusive, aprC:. 
sentei um projeto de controle de Preços. 

Mas vou buscar uma frase inícial do Senador Benedíto 
Ferreira, Sr: Presidente, para-desenvõJVertarn:b~m a ma
téria que me trai hoje a tribuna do Sena.do, S. -Ex• falou, 
no início do seu longo pronunciarrieilto, ouVido cõm ii 
mãxima atenção, da desenvoltura da impunidade. 

Essa desenvoltura da impunidade, Sr. Presidente, é 
que tem trazido, exatamente, a omissão do CcingieSSo 
Nacional. Quando o Senador José Fr3.gelli deu o aparte, 
falando das empresas multinacionais, estamOs assistindo 
justamente o avanço daS empresas multiD.a:Cionais imitO~ 
dos _os setores da vida brasileira. Na indústria farnlaCêu
tica nem se precisa dizer, porque elas controlam mais de 
90%, hoje, na indústria da madeira, de tdeC:omunrcação, 
na indústria do material elétrico. 

Mas, quero buscar exatamente essa frase, Sr. Presiden
te; da desenvoltura da impunidade, para mostrar, exala
mente, a fraqueza do Congresso N aciODal. EU, cjue aindã 
hã três dias propunha ao Presidente do Senado, e estou 
aguardando a resposta de S. Exf, para que convocasse as 
Lideranças deta Casa e da outra Casa, para uma ãnâlise 
verdadeira da crise económica e social que aí estã. 

Mas veja, Sr. Presidente, que a foi'-ça do Congresso 
Nacional, seja na política externa, tão debatida por nós 
outros, particularmente, agora, pelo Senador Marco
Maciel, eu que estou aqui há mais tempo lutando para 
uma ação mais positiVa do LeiisTatfVo brasileiro, --da 
polítíca eXterna brasileira, e ainda ontem me negava a 
comparecer aqui, não para votar contra o Embaixador 
Lamprêia, mas para protestar, com a minha ausência, o 
que jã tinha feito de público na Coinissãó_de Relações 
Exteriores, quanto ao relacionamento que o Brasil esta
belece hoje com o Suriname. 

Mas quero chamar atenção, Sr. Presidente, para esse 
aspecto, mostrar a fraqueza do Congresso Nacional, não 
o avanço das multinacionais, porque, como é o caso dil 
indústria farmacêutica, é difícll, realmente, vencer a luta 
dos brasileiros contra o avanç-o-dessas empresas, que1>or 
incrível que pareça, Senador Benedito Ferreíra,-na Pátria 
delas- se é que elas têm pátria- nos EStã.dos Unidos, 
eu me recordo que na época do Presidente Ford 
estabeleceu-se, através de um decreto do Executivo, umã 
orientação de qual o fluxo de investimentoS~ imaginem 
só, nos Estados Unidos - em que seria permítida a açãO 
das empresas multinacionais. 

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, tomo cOrilieci
mento, ainda sem confirmaçãO, que pOr inCrível que pa-
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reça, nesta época de crise, o Governo brasileiro resolveu 
ho_mologar a concorrência de Angra III, uma usina nu
clea~. E o nosso protesto se fazo aqui, nesse sentido, Sr. 
Presidente, com e.sta Casa vazia,_ talvez sem ressonância, 
não só pela holomogação -::-::se é que se deu- porque é 
uma concorrênclª" eivada de irregularidade;_ mas, parti
cularmente, porque nós solicitamos o_ envio ao Con_gres- -
so N aci9nal, ao Se:rJ._I!do. da, Repúblíca, dentro da legi~ 
Ja.ção, da solicitação de todos o.s documentos que ins
irulram o· ·custo do processo de concOrrênCia pari ex e- -
cução _das obras civis~ de Angra III, de- Peruíbe-1 e de 
Peruíbe-Il. 

Veja, Sr. Piesidente, que um simples Senador da Opo
sição fez o pedido. -E eu recebi no dia 19 de abril de 1983 
- notem a data, Srs. Senadores-- o seguinte ofício do 

~-Presidente do _Congresso ~_acional: 

OF. SM N' 261 
A S-ua Excelência o Senhor 
-senãáo-i Itãiilú Frari"co 

Senhor -Seiuldof, 

Em 19 de Abril de 1983 

Em atendimento ao disposto no Requerimento de n9 
_295_, de 1983, tive o ensejo de_solicitar, pOr intermédio do 
Gabinete Civil da Presidência da RePública, através do 
Oficio SM/ 145, de março, esclarecimentos para instruir 
"a apreciação do Projeto de Resolução n9 127/82, apre
sentado pela CPI instalada para investigar o Acordo Nu
clear Brasil-Alemanha, em tramitação". 

Informo a V. Ex• que até a presente data, não foi res
pondido aquele expediente 

-:Apresento a V. Ex' meus protestos de elevada estima e 
distinta consideração. - Nilo Coelho, Presidente. 

Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o próprio 
Presidente Senador Nilo Coelho quem diz, num dos seus 
p"arágrafos: 

"Sr. Senador 
Informo a V. Ex• que até a Presente data não fo

ram respondidos aqueles pedidos." 

lss~ foi no dia 19 de abril. No dia 9 dej~nh~ ~recebo o 
seguinte oficio do Presidente do Congresso Nacional: 

SM/N' 467 
Em 9 de junho de. 1983 

A Sua Excelência o Senhor 
-Senador Itamar Franco 
EPS. 

Senhor Senador 

·Em ate"ndiirieriiô-aO diSPostÕ nÔ Requerimento 
de Informações de n9 295, de 1983, tive o ensejo de 
solicitar por intermédio do Poder Executivo, através 
dos oficias SM/145 e SM/302, do ano em curso, es
clarecimentos referentes ao Projeto_ de Resolução n9 

127/82, apresentado pela CPI instalada para inves
tigar o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 

Informo a Vossa Excelência que, até a presente 
data, não foram respondidos aqueles expedientes._ 

Apresento a Vossa Excelência meus protestos de 
elevada estima e distinta consideração.- Nilo Coe-
lho; Presidente. 

É a d~moralização, Sr. Presidente, do Congresso Na
cional, não do Presidente do Congresso Nacional, mas a 
desmoralizaçãp desta e da outra Casa. 

Particularmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se é 
verdade que essa concorrêilcia foi homologada, por 
quem de direitci, porque ·afírnlo, aqui, Sr. Presidente, 
com a minha responsabilidade de Senador da República 
pelo Estado de Minas Gerais: ê uma concorrência vicia
da. O Governo brasileiro não poderia homologar esta 
concorrência, não sõ porqUe nós estamos numa épOca de 
crise; uma concorrência que ia custar, quando ela foi ini
ciada, mais de trinta bilhões de cruzeiros, .só para as 
obras civis e de Engenharia, e que hoje, Sr. Presidente, 
deverã ser homologada por mais de três vezes o preço da 
concorrência inicial. E o que é o mais sério Sr. Presiden
te, é que enviei, então, ao Presidente do Congresso Na
cional, Senador Nilo Coelho, e vou _dar andamento, vou 
buscar na legislação Sr. Presidente, se me for possível, o 
seguinte oficio: 

GSIF-OF n' 127/83 
Brasilia, 14 de junho de 1983 

Senhor Presidente, 

Acuso recebimento-do oficio SM 467/83 com o 
qual V. Ex•. comunica que o requerimento de Infor
mações n"' 295/83, de minha autoria, embora reite
rado o pedido, não logrou obter resposta. 

A Lei n9 1.079, de 10 de abril de 1950, em seu ar
tigo 13, item 4, tipifica como crime de responsabili
dade o fato dos Ministros de Estados: 

~E iiqUrabro aSpa_s, __ Sr. preside~te: 

Hnão prestarem dentro de 30 dias e sem motivo 
jUsto, a qualquá das Cãniaras dO cOngresso Nacio
nal, as informações QUe. da-lhes solicitar por escfito 
ou prestarem-nas com falsidade." 

A fim de que possa instaurar o competente pro
cesso, solicito de V, Ex~ inforinar qual o Ministro de 
Estado responsável Pela omissão em epígrafe. 

Aproveito a oportunidade para renovar os pro
testos de elevada estima e distinta consideração. -
Itamar Franco. 

O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex' um aparte, 
eminente Senador Itamar Franco, para um esclarecimen
to? 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•, Senador 
Virgílio Távora, com muito prazer. 
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gra III foi a que deu o preço mais alto e, em compen
sação, haviam sido entregues outras duas firmas conCor
rentes: Peruíbe I e Peruíb_e II. E Sua ExceliLncia, o Senhor 

O Sr. Virgilio Távora- Realmente, não estamos in- Presidente da República, pelo menos pelo nosso conheci-
formados de que se essa concorrência tenha sido ou não menta, cancelou Peruíbe I e Peruíbe II, no que agiu cor-
homologada, com toda sin_ceridade. Mas, toda vez _que retamente, e não puderia ter ou_tra ãção Sua.EX.celência a· 
V. Ex•, dramaticamente, apela para este Plenãrio- pof. Senhor Presidente da República. 
que o Presidente nada mais é que a síntese das decisões Mas o qu~ eu pergup.to, ao Senado da República, nes-
do PlenãiiO~Quando nos tepresenta junto aos outros po~ te firtãl de tarde, e vou ser breve porque sei que há outros 
deres- nós nos comprometemos a nos inteírarmos do - -Qradotes, Sr. Presidente, ê qual o mistério? Não o· mis-
assunto junto ao Ministério respectivo, e trazer tOdos os tério das multinacionais, Senador_ Benedito Feriei.fa, 
esclarecimentos que possível DoS for' obter. "Isso ·a la-ttúe pois esse ilós sabemos. Elas av-ançarii em marcha bati"da 

Junho de 1983 

O Sr. José Lins - Pelo menos, V. Ex• não tem sido, 

O SR. ITAMAR FRANco - J;: verdade, mas nós so
mos um Poder enfraquecido e é por isso, Senador José 
Uns, que perguntei anteontem aqui, porque ouvi não só 
no supermercado, como dos motoristas de praça e por 
onde ando: "Onde o Congresso Nacional?" Não sei 
onde o Congresso NacionaL Onde os Deputados, onde 
os Senadores? Não sei. Tem hora que não há resposta 
para certas perguntas que o povo faz. 

O Sr.JõSé Líns- V. Ex• está hoje numa fase de pessi
mismo; injustificado, aliás. das providências que V. Ex• está tomando. A~redito que sobrJ:: o nosso País, não só nesse atrelamento que h_oje 

é a contribuição mJnima qlfe-póôemos dar ao es.(or--ç·o--- -nós estamosjungidos ã.os banqueiro~ internacionais, que 0 SR. ITAMAR FRANCO_~ por isso, nobre Sena
que V. Ex• faz, para valorização desta Casa. há de chegar- e quem sabe se já não chegou --:ao rom-_ -, = dor Josê Lins, que quando se fala em fechar, em retraces-

pimento com esse Fundo Monetário Internacional, se so, esta é a priineira Casa a ser fechada: apagam as nos-
O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a_ V. Ex•, Se

nador Virgílio Távora. 
Não tenho dúvida dos seus bons ofiCíoS, e'noSdebat_es, 

nos nossos diálogos, estou acostumado não só com o seu 
cavalheirismo, mas costumo mesmo destacar a atuaçào 
de V. Ex•, nesta Casa, que aqui, qUando chegávamos, em 
1975, aprendi a admirar. Tenho um respeito muito gran
de pela sua postura de parlamentar. 

Mas, veja Senador Virgílio Távora, que se esta ~ncor-: 
rência foi homologada -e fui informado de qUe ela foi 
homologada, não _tenho certeza - há dois djas, é um 
desrespeito ao nosso Congresso. Primeiro porque essa 
solicitação se deu em abril. Esse processo deveria ser exa
minado pelo Congresso Nacional. f: o próprio Presiden
te do Congresso Nacional, não ê o Senador Itamar Fran
co, porque esse nào vale nem para a sua Bancada quanto 
mais para a Casa. 

O Sr. José F~:agelli - Não apoiado! V. Ex• sabe que 
vale muito. 

O SR, ITAMAR FRANCO- Mas é o próprio PreSi
dente do Congresso Nacional que, em duas solicitações, 
em dois ofícios, reiteia ao Executivo a necessidad~ d,e 
que isso fosse enviado ao Senado da_ República. 

E veja, nobre Senador Virgílio Tãvora, o que diz a lei 
-,e esperamos que ela esteja em vigor, pelo meno~ den
tro do que me foi possível examinar e estudar, a Lei n9 
1.079, de lO de a_bril de 1950 SQfreu algumas alteraçõ_es, 
mas não especificamente nisso-- o que diz a lei no seu 
art. 13 

"Art. 13. São cdm~_:_d_e_responsabilidade dos 
MiniStios de Estado: 

I -os atas definidos nesta lei, quando por eles 
praticados ou ordenados; 

2- os atos previstos neSta lei que os Ministros 
assinarem com o Presidente da República ou por or
dem deste praticarem; 

3- a falta de comparecimento, sem justificação, 
perante a Câmara dos Deputados ou o Senado Fe
deral, ou qualquer das suas comissOes-,-quaDdo uma 
ou outra casa do Congresso os convocar para, pes
soalmente, prestarem informações acerca de assun
to previamente determinado; 

4- não prestarem, dentro de trinta dias e sem 
motivo jUsto, a qualquer das Câmaras do CClngresso 
Nacional, as informaÇões que ela lhes solicitar por 
escrito, ou prestarem-nas· CâiU falsidade." 

Aí, Senador Benedito Ee.rc_eira, porque ouvi o discurSO 
de V. Ex• com a melhor atençã.o, mas, em silêncio, fiquei 
pensando, comigo mesmo, que se isso ocorre com uri1 
simples pedido do Congresso Nacional, que mistério cer
ca essa concorrência, Senador Virgflio Távora'? Que mis
tério pode cercar uma concorrência pública de uma usi
na nuclear, em que o próprio Presidente da República
e estamos informados, não sabemos se é verdade, mas 
pelo menos tivemos informações através_ da imprensa -
cancelou as chamadas concorrências de Pei-uíbe I e Pe
ruíbe II. E ele aí agiU certo, se-proCedeu assim, porque 
também havia irregufarídade nessas concorrências. A 
verdade é que a firma vencedora da concorrência de An-

não vai conduzir 0 Brasil a outros rumos? sas luzes, cortam a nossa água, entregamos a chave e o 
A-verdade, Senador Benedito Ferreira, é que podemos povo, às vezes, bate palmas, porque não entende que isto 

discordar desse ou d.aquele enfoque de V· Ex•, mas quan- aqui realmente é o pulmão democrático de qualquer 
do V. Ex• dava os preços dos remédios - eu também pafs. 
tive opOrtunídade de dá-los aqui, e vou, na segu-nda-feira 
_ voltar ao enfoque do mérito acerca da indústria far- O Sr. José Lins -V. Ex• diz aí outro engano, que é o 
ritacéutica- eu fico a me questionar'? o que está aconte- de o povo· bater palmas por isso. 
cendo com este Brasil? O que é que hã-com as nOssas au- O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex• um aparte? 
toridades? O que significa,-"Sr: Presidente? -

No meu caso particular, por exemplo, e no de tantos 
que aqui estão, um Estado de 722 inuriicíj:)ios, que tiVe
que correr qUase tOdos eles para buscar a minha ree
leição, par·a aqui chegar pela vontade dos mineiros. E a 
gente sai frustrado, sai chocado intimamente pOr não 
corresponder aos anseios, partíêularmente do povo mon
tanhês sequer, quando queremos apenas verificar se essa 
concofrênda teve' ou não algo de errado. E coloco neste 
momento - permita~me, Senador Virgílio Távora -
sob suspeição, Sr. Presidente, _essa concorrência. Ela tem 
-que ser colocada sob ;:,uspeição, porque não é possíve[ 

- -que depois de mais de 60 dias, já por Ofícíô'aõ Presiden-
te do Congresso Nacional, quem de direito - não sei 
quem de direito - deixa de enviar ao Senado da Re
pública essa documentação. 

- O Sr. José Lins - _Permii'"~-nle V. Ex• um apa~e? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois _não, com muito 
prazer. 

O Sr. José Lins- Em primeiro lugar, nobre Senador 
Itamár" Franco, quero dizer que v. Ex•, jamais pOderá 
duvidar do conCeito que o povo faz de V. Ex~ que tem 
sido um batãlhador infatígâ-Vd, e certamente o povo de 
sua terra reconhece em V. Ex• a estirpe do grande pensa
mento político da terra mineira. Mas prefiro, nobre Se
nãdor, admitir qu"e tenha havido alguma-falha nos canais 
de comunicação dO Executlvo,}â que, seja por imposição 
legal, seja pela maneira correta com que os Ministros 
têm procurado atender aos pedidos de informação do 
Senado, não há motivo para qUe não lhe fossem encami
nhados, através da Presidência do Sena,do, esses docu
mentos solicitados. O Senador Virgílio Távora_colocou _o 
prob[ema muito bem: talvez seja importante, necessário 
ou conveniente, que alguma medida seja tomada junto 
ao Ministi-o competente, para que V. Ex~ tenha os dados 
que pediu. Admito que não houve mais do que uma fa
lha de comunicação, mesmo porque é obrigaÇão legal do 
Governo p_restar os esclarecimentos que V. Ex• pediu. 

O SR.. ITAMAR FRANCO - Senador José Uns, 
agradeço as palavras iniciais de V. Ex• Nós vamos a_guar
dar as diligências do Senador Virgílio Távora, mas va
mos realmente, com o exerc:íciQ_do nos&:o mandato, Se
nador José Lins, tentar enquadrar- e é preciso.- No dia 

_ em qu(:_ o Congresso Nacional enquadrar um Ministro 
nã-sui responsab-ilidade, nós vamos ter aquilo que- nós 
todos queremos, não apenas Õs homens do Governo, 
mas os homen_s da Oposição. Nós reconhecemos quantos 
homens do Governo aqui têm o mesmo pensamento, co
mungam conosco no reforço do Congresso Nacional. 
Nós não s_omos injustos nesse aspecto, mas a verdade é 
que nó!; somos hoje ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Antes de encerrar, con
cedo o aparte ao nobre Senador Virgflio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, Vamos 
apenas com um pouco de calma, apreciar algumas colo
caçõ_es que V. Ex• fez. Realmente temos usado - não é 
de hoje, mas descd_e 1975, V. Ex• se recorda bem- essa 
sistemática de procurar, oficiosamente, sempre trazer a 
Oposição bem informada daqueles pontos que, por qual
quer razão, sobre eles o Partido- antigamente MOB, 
hoje PMDB- apresenta suas restrições, suas dúvidas e, 
como V. Ex• falou há pouco, suas suspeições. Agora, o 
trazer aí esses documentos - e acredito que seremos 
bem sucedidos, porque até o dia de hoje o fomos-, nem 
d~ longe ,POde sjgnificar que estejamos de acordo ou fa
zçndo coro com a afirmativa de V. Ex• de uqe na concor
rêrlci~ em esPêcie, haja algo que seus responsáveiS maio
res d~le se pejem, com toda a sinceridade. Acredlto que 
in dubio pro reu - permita-me o latim. Então, não é 
possível, a priori, se condenar alguém. 

O Sr. José Fragelli - Quem ê o rêu? 

O Sr. VirgfiioTâvora- O réu, no caso, êjustamente a 
dúvida que, muitas vezes, o homem público infelizmente 
é alvo. Sabe V ._Ex• que hoje mantemos relações cordiaiS 
com o titular da pasta, mas emulação no passado aqui
os dois Senadores cearenses estão presentes - sempre 
foi muito grande. Portanto, julgamos-nos absolutamente 
insuspeitos para dizer a V. Ex• de que, pelo menos em 
homenagem ao es(orço que vamos fazer, não se atenha, 
não reafirme esSe _conceito que, no fim, é injurioso ao 
próprio Sr. Ministro de Minas e Energia. E se ele presen
te estivesse em Brasí1ia, não tenha dúvida que teríamos 
nos dirigido a S. Ex~ por telefone, pedindo aquelas expli
cações preliminares _com que sempre procuramos brin
dar_ a Cas;~., antes das amplas elucidações que realmente 
o assunto estã a merecer. Era isto o que eu queria dizer a 
V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO.:._ Seilador Virgílio Távo
ra, veja V. Ex• que tive o cuidado de, no ofício ao Presi
dente do Congresso, não mencionar o Ministro. Eu não 
sei se nesta altura ... 

O Sr. Virgílio Távora- Mas, eminente_Senador, uma 
concorrência desse porte não poderia ser, nem de longe ... 
não passa pela cabeça de nenhum de nós. DepOis do Se
nhor Presidente da República ter suspendido, como V. 
Ex• es:tá afirmando ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pelo menos, li nos jor
nais! 

O Sr. Virgílio Távora - Estou pegando a afirmativa 
de V. Ex•, porque quando eu le1o uma revista, um jornal 
e trago aqui, ao Plenário, permita~me V. ~X' que dig~, se 
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trago, se-leio, e se perfilho aquela idéia, estou endossan
do os conceitos justos ou injustO-s: Eritão, Peruíbe I e Pe
ruíbe II, diz V. Ex• que o Sr. Presidente a República can
celou; não lhe passa na cabeça que lguape, Iguape II ou 
Iguape III ... 

O SR.lTAMAR FRANCO- Eu chamo de Peruíbe I, 
Peruíbe II e lguape, tudo no litoral paulista. 

O Sr. Virgilio Távora- Pois bem. S. Ex' o Sr. Minis
tro das Minas e Energia, com aquela percuciência do 
qual possuidor é, deixaria de tomar conhecimento e seria 
essa concorrência tão vultosa, sobre a qual V. Ex• disse 
que tem todas essas dúvidas, assinada, homologada, pelo 
órgão responsável, no ca~ô, a NUCLEBRÃS, sem que 
ele tivesse disso conhecimento? Tenha paciência! POr 
isso é que eu procurei situar, por uma questão de justiça 
a posição de S. Ex~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, SenadÕrVirgOio 
Távora, vamos colocai as cOisiis agora de uma maneira 
bem clara. Veja que o meu oficio, porque o Presidente do 
Congresso Nacional, ao fazei' a SO!ii:ítã.çlO de um Sena
dor, encaminha ao Chefe da Casa Civil. A minha dó vida 
ficou exatamente aí, e estou; di: ofício, dirigindo--me ao 
Presidente da Casa exatamente Pãi-ã- saber q·ual o Minis-
tro. Eu não sei se .o :Ministro das Minas e Etlergia, por
que evidentemente é o órgão que ·eSffiii."OOrdinado a S. 
Ex~. se ele enviou ou não essa documentação à Casa·c;
vil. 

O Sr. Virgílio Távora - Quaiido muito, como diz o 
Senador, é um acidente de tráfego. 

O SR. ITAMAR FRANCO-tum acidente de per· 
curso. Veja V. Ex~ jã me conhece, qUeéJ:!. .. não cometi aqui 
nenhuma crítica injusta ao Ministro dãs Minas e Ener
gia, em absoluto! Se tivesse certeza de que essa documen.: ·
tação não foi enviada por S. Ex~ ... 

O Sr. Virgílio Távora- Mas aí há duas coisas: no en
vio da documentação e a suspeição que V. Ex~ estâ le
vantando na concorrência e na homoEogação que houve 
depois da concorrência. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, aí é que estâ, Se
nador Virgílio Távora. Eu não sei se no percurso do Mi
nistério das Minas e Energia até a Casa Civil houve qual
quer coisa- isto é que eu quero· saber. Agõra, eU tenho 

o ~r~i!o~. ~~~~~~~-·_y!_!:gílio . .T.~vº_rª-• .. R.C!:l:qu~_ÇJ\!ªP-99 -~u 
disse que o Sr. Presidente da RePU:bliCã cãiicelou Iguape 
I e lguape II, isto é.verdadeiro, a não ser qu"e, nessa altu
ra, jã não tenham cancelado. Vou.repdirpãra V. Ex~, 
Senador Virgílio Tãvora:O Presidente da República ha
via cancelado lguape I e Iguape II- isto é verdadeiro, a 
não ser qo.e tenha sido modificado, mas que eu coloco 
sob suspeição a usina Aitgra.IIl, lsto eu coloco, e assumo 
a responsabilidade dessa suspeição. 

O Sr. José Lins- V. Ex~ põe Arigra nrem SUsPeição, 
ou põe a concorrência? 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex' aí me permitiiía 
dizer ... (Risos) 

O Sr. José Lins - Eu faço a pergunta a V. Ex~, e V. 
Ex• a responde se. quiser. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu vou responder a V. 
Ex.', pois V. Ex~ foi tão eduádo comigo que vou respon
der da maneira mais cordial possível. Eu coloco sob sus
peição a concorrência realizada para as obras da Usina 
Nuclear de Angra III. 

Hoje, talvez, o meu português não tenha sido entendi
do. Mas, de qualquer forma ... 

O Sr. José Lins- V. Ex~ jã havia dito isto. E V. Ex' • 
tem o direito da pôr em suspeição, não tenha· dúvida. 

O Sr. ITAMAR FRANCO- "EU tCnho este direíto .. 

o·si-.José.Lins-~-Mas, no momento, eu peOso que V. 
Ex~ faz tiffia i-eclamação quanto à falta de resposta e ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - A primeira coisa, Sena~ 
dor José Lins, fiz a reclamação, não eu, jã o Presidente 
do Congresso. 

O Sr. José Lins - V, Ex~ fez atravês do Presidente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, foi o PreSideitte 
que escreveu a mim dizendo que não logrou êxito. 

O Sr. José Lins - Essa foi a resposta. 

O SR. 1T AMAR FRANCO -:- Não vamos desviar o 
assUnto ... Nós começamo.s tão bem o debate, Senador Jo
sê Uns, não vamos tentar confundi-lo. V. Ex~ sabe que 
não vai me convencer. 

O Sr. José Lins - Eu estou pensando sinceramente, 
diante da dignidade das pessoas envolvidas, que houve 
um acidente de comunicação,.que poderá ser sanado fa· 
cilmente, e V. Ex• terá as informações. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não poderã ser sanado 
facilmente, não, Senador José Lins. 

-O Sr. José Lins- Eu acho que pode, 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não vai, porq_ue já São 
60 dias com dois ofíciO-s do Presidente do Congresso. 

O Sr. José Lins- Eu digo facilmente é daqui para a 
freq_te. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu não estou querendo 
lev_aT na brincadeira. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os Srs. Se-
- -nadares devem solicitãr·o aparte ao orador. Trata·se de 

um diálogo mtiito construtivo, mas o Regimento detei
mina que os apartes sejam solicitados. Assim como tam
bém estabelece o Regimento quç os Srs. Senadores não 
devem ficar de costas para a Mesa. 

=o SR. ITAMAR FRANCO- Eu já estou 'acosiuina
do com o Senador José Líns, Sr. Presidente, eS .. Ex~ tem 
esSe defeito grave, apesar das grandes virtudes que ele 
tem·. Mas mal se fa_la aqui de qualquer autoridade do 
Governo· e ele nem sabe o que é, às vezes, mas já Corre 
em defesa do Governo. Ele nem sabia que era Angra III, 
com certeza, ele esta~a imaginando que era alguma coisa 
lá do. Estado do Ceará. 

O Sr. José Lins- Permite V. -Ex~_ um aparté 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não. 

O Sr. José Lins- Eu discutí apenas o incidente da fal
ta da resposta aos ofícios !io Presidente. E nesse ponto 
qUis atribuir a causa Cfisso a um defeito nas comuni
cações. E estou fazendo votos para que V. Ex•.disponha 
dos dados ·para melhor analisar o assunto .. 

--O SR. ITAMAR FRANCO- Quem sabe, não é, Se
nador? 

O Sr. JOsé Lins- V. Ex' é um homem honesto e. deve 
dispor dos elementos para julgar o caso da concorrência. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador José Lins, foi 
uma pena que o ôni!:ms espacial americano jã tiveSse des~ 
cido, porque, quem sabe, nós tentaríamos obter do aus
tronauta americano, no espaço, sua ligação .com o Palá
cio do Planalto? 

O Sr. José Lins - V. Ex~ hoje está num dia de ... 

-6. SR. Ii' AMAR FRANCO - Mas ele já desceu. 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Itamar Franco, 
eu queria apenas dar um aparte muito ligeiro a V. Ex~ 
(Assentimegt9 do orador.)- Talvez V. Ex• tenha·se es-
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quecido de um fato: eu acredito que o Ministro César 
Cais jamais tenha sido d'.esatencioso para com o -con
gresso e, especialmente, para com V. Ex'" Esta é uma jus
tificativa porque finalmente, V. Ex~ ê Senador e pertence 
a esta Casa. Para S. Ex~. então, não responder ao que o 
Senador solicita, esiaria sendo desatencioso para cotn o 
Sena.dor e para com o colega que pediu a informação, e 
eu não o julgo capaz disso, porque tenho o orgulho de ' 
dizer_ que S. Ex~ é um Senador da República. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Almir Pinto, 
eu não sei se ê o Gabinete da Casa Civil ou se é S. Ex~
nem essa informação eu tenho -, porque, se a tivesse, 
estaria aqui dizendo. E é por isso que eu perguntei ao 
Presidente do Congresso: qual é o Ministro para ser in
cluído no crime de respons~bilidade? Nós não sabemos 

- porque o ofício é diriiidci ... 

O Sr. Almir Pinto - V. Ex• fez a ressalva. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ressalvo, exatamente, 
e V. Ex~ há de .fazer justiça ao seu companheiro de Sena
do .que eu ressalvo aqui: não sei qual ê o Ministro. Não 
sei se é o da Casa Civil ou o do Ministério das Minas e 
Energia. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senador~, vou encerrar 
continuando a colocar sob suspeição essa concorrência, 
quer gostem ou não, eu a coloco. QuerO ver por que, fir
maS pré-qualificadas, o Goverõo brasileiro, atravês não 
sei de quem permitiu que a empresa que deu o maior 
preço da concorrência fosse a vencedora. ,QuerO saber 
também por que, na época, as duas não foram favoreci~ 
das com a concorrência em que tiveram o preço menor, 
beneficiadas com Igua·pe I e Iguape 11, poSteriormente 
canceladas por Sua Excelência o Sen!lor Presidente da 
República. E esta suspeição, Sr. Presidente, aumenta de 
grau pelas negativas de atendimento, não ao "Senador 
por Minas Gerais, mas ao Presidente do Congresso Na
cional. 

E aí está, Senador Benedito Ferreira,· vamos issistir, 
durante muito tempo, ao avanço das multinacionais, 
Porque.sequer uma concorrência em português- espe
ramos que seja em português, pois já estamos acostuma
dos a receber documentos em inglês- não é enviada ao 
Congresso NacionaL Imagine V. Ex• se o seu discurso, o 
meu projeto que estâ querendo impedir o aumento dos 
preços das Indústrias Farmacêuticas, se ele terá um livre 
trã..-:u;ito no Senado da República ou junto às autoiidades 
competentes. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- À Presidên
cia cumpre dar um esclarecimento: em virtude da ausên
cia do Presidente do Senado, Senador Nilo Coelho, não 
foi feito o esclarecimento que terminou ensejando a re
clamação do Senador Itamar Franco; há no Senado um 
telegrama enviado pelo Sr. Ministro César Cais, do_ Mi
nistério das Minas e Energia, endereçado ao Presidente 
do Senado, Senador Nilo Coelho, vazado nos seguintes 
termos: 

"Mensagem NR 3388/83 ...:·TR-ABS 

Senador Nilo Coelho 
Presidente do Senado Federal 
BsbjDF 

Honra intormar Vossênda estarei encaminhando pró
xima semamL·.a essa presidência documentos solicitados 
Senhor Itamar Franco através Requerimento Infor~ 

mação 295/83 Senado Federal fim instruír a apreciação 
do Projeto de Resolução NR 127/83 apresentado pela 
CPI instalada para investigar o Acordo Nuclear Brasil
Alemanha ora em tramitação nessa casa.- Senador Cé
sar Cais, Ministro Minas Energia. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, pela or
dem. V. Ex• poderia dízer qual a data desse telex? 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Não sei fa
zer a identificação exata. Segundo as infQrrn_ações que 
vieram do Gabinete da Presidência, possivelmente, há 
dois ou três dias essa Mensagem estâ na Casa, mas na 
pasta do Presidente_ Nilo Coelho. Assim, ao-·emejo do 
debate de V. Ex•, a Assessoria vasculhou a correspon
dência do nosso Presidente e identificou esse documento. 
Achei de bom uso dar conhecimento, agora, a V. Ex•, 
embora o Presidente Nilo Coelho não tenh~ ainda toma
do conhecimento d~l~. 

O -~R. ITAMAR FRANCO --Sr. Presidente. agra
deço. Quero saber mais ta~de, não agora por V, Ex•, se 
essa demora foi exataffi"en1e para homologar uma con
corrência irregular. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Fragelli. 

O SR. JOSI'; FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Jã estava certo de que não usaria mais da palavra na 
sessão de hoje, por isso as anotações que tinha em mãos 
as levei, deixando-as no meu gabinete. 

Pela segunda vez, quero me congratular com o Presi
dente da República por uma iniciãüva e por Um ato de 
Sua Excelência. Foi O Presidente João Figueiredo a 
Mato Gross-o, lá se reUnindo com os Governadores de 
Mato .Grosso e de Mato_ Gr.:_Osso do Sul, e com eles assi
nou convênios para a defesa da O ora e da fauna do Pan
tanal, objetívandCl se faça, naqUelas vastas linhas frontei
riças entre o Paraguai e o Brasil, a Bolfvia e o Brasil, o 
devido combate ao trâfico de Q.r_ogas e ao contrabando 
de um modo geral. 

A defesa do Pantanal, da sua flora e da sua fauna, já 
tardava. Nós aqui fá tive-inoS oportunidade de, pelo me
nos por duas vezes, parece-me, solicitar -do Poder Exeçu
tivo Federal as medid_as indispensáveis para que -aquela 
destruição brutal que estava sendo levada a cabo naque
les 240 mil quilômetros quadrados que formam o Panta
nal dos dois Estados do Matp Grosso cessasse, e o Se
nhor Presidente da República, do mesmo modo, o Sr. 
MinistrO da Justiça, Deputado Abi-Ackel, eu sei, 
interessaram-se quase que imediatamente pela defesa do 
pantanal mato-grossense. Não bastava, naturalmente, o 
simples interesse, era preciso que tudo isso se transfor
masse _em medidas concretas que, de fato, coibissem 
aquela depredação da região, da sua flora, da sua fauna, 
e mesmo da segurança dos fazendeiros naquela região 
brasileira, e fronteíríça. 

Não é, Sr. Presidente, a primeira vez que as longas li
nhas fronteiriças do Brasil com esses dois países amigos e 
irmãos, não é a primeira vez que ficam expOStas à inva
são de paraguaios, de bolivianos, e de brasileiros com 
eles mancomunados. Não estamos aqui fazendo nenhu
ma acusação particular a esses nossos vizinhos, porque 
também os nossos patr1cios com eles participam dessa 
ação depredadora e criminosa Contra as propriedades 
naquela região, agora sul e norte mato-grossenses. No 
tempo em que fui Governador do Estado, tive qtie tomar 
algumas providências ené'rgicas, mas, à época, a ação cri~ 
minosa era muito menos intensa, e não (oi difícil ao Go
verno Estadual, com seus recursos próprios, coibir os 
abusos. 

Agora, no entanto, de tal modo se avultou _e::;sa ofeQsi
va contra o Pantanal de Mato Grosso, contr3.-3.s'8.1i~id.a
des da região, sobretudo pecuárias; que se tornou -indis
pensável a ação conjunta do Govemo federal, dos Go
vernos Estaduais e, acredito até mesmo, do :relo d~s 
Forças Armadas._ 

O Sr. José Lins - V. Ex• me permite'? 

O SR. JOSt FRAGELLI- Pois não, com_ muito pra
zer, Senador José Uns. 

O Sr. José Uns- Veja, V. Ex•, a impoi"tância da tri
buna desta Casa. A Nação toda nos escuta e o GoVerilo-

também. Neste momento, eu acho que é hora de prestar 
uma homenagem a V, Ex' porque V. Ex• tem sido um de
fensor indormido do Pantanal, sempre com sugestões al
tas, elevadas, chamando a atenção para os prOblemas da 
região, 

O SR. JOSit FRAGELLI - Muito obrigado. 

O Sr. José Lins - Isso, certamente, valoriza por de
mais a palavra de V. Ex.• Meus parabéns. 

O SR. JOS€ FRAGELLI - Muito obfigado. 

O Sr; José Lins - Bem sei que, pelo menos, a princi
pal causa dessas medidas está nos apelos que V. Ex• e al
guns outros colegas de Mato Grosso, da área do Pa!)ta
nal, dos Estados que participam do Pantanal, têm trazi
do aqui. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Muito obrigadO a V. Ex' 
Estou certo, porém, de que minha voz foi apenas uina 
entre muitas que se levantaram ... 

O Sr. José Lins- Uma voz valorosa. 

O SR. JOS!l FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex• 
A ação no Pa-ntanal vai se desenvolver, segundo anun
ciou o meu prezado amigo Dr. Júlio José de Campos, 
Governador de Mato GroSso, atravéS da movimentação 
de SOITelementos policiais _dirigidos pela Polícia Federal. 
E segundo S. Ex• ainda com assistência das Forças Ar~ 
ma das. Eu sempre julguei essa assistência indisPensável, 
Sobretudo naquela região fronteira ao Paraguai, à altura 
do Forte de Coimbra, porque ali a fronteira entre oBra
sil e o Paraguai é inteiramente devassável. Basta fazer a 
travessia do rio Paraguai para que as terras brasilc:;iras 

-sejam penetradas por esses elementos, repito, não apenas 
paraguaios, mas brasileiros também, e às vezes dirigidos 
por brasileiros. 

Sr. Presidente, como mato-grossense, quero agradecer 
ao Senhor Presidente da RepóbHca e ao Sr. Ministro da 
Justiça, pois sei que S. Ex• se empenhou também na so
lução do problema. 

_Estou_ certo de_que a colaboração_d_os dois G_overna
dores vai ser a maior, como também de toda a população 
pantaneira, sobretudo dos proprietários, dos pecuaristas 
e de todos_ ªqueles que, como trabalhadores, ali vivem e 
ali produzem. Estou certo de que hã um intereSse comum 
de todos na defesa desse grande patrimônio nacional. 

Poderíamos dizer, até um patrimônio sul generis, por
que o Pantanal de Mato Grosso é, na verdade, uma re
gião inteiramente diferente das outras em todo o terri
tório riacionaL Estou certo, também, de que se medidas 
complementares forem necessárias, inclusive, através de 
legislação, poderemos contar com o Congresso Nacio
nal. E aqui deixo, portanto, a 'expressão do melhor agra
decimento, estou certo, das populações de Mato Grosso. 
e de Mato_ Grosso -do Sul. Posso fah~r-da mesma forma 
em nome do velho Mato Grosso Jlpido, pOrque nj~o fo_i a 
-simples divisão política que deixou __ d_e_fazer com que os 
-.nossos corãções mato:grossenses pulsem pelo todo do--
velho Mato Grosso. (Muito- berrll Pãlffias.) --

0 SR. PRESIDEr;{TE-(Lenoii ,i~r~~~) - Concedo a 
palavra aO nobre sena-dor MarcO Ma-C)il.-:_ -- --- --

o &R. ~AJi~«? ~~~C!EL (PD_~~~-~PE:ir.ô!JúUCTã--0 
seguinte disCurso.) -=_sr: P_resideiúe,Si:s:S~~(fg_~;~s- -
cido no ]jt-;;r_al, tenhO- o· ma-r dentro de-meus OlhOs. Este 
mar que, em. tOda e:xtensã9_ d~ nossa~ ~ost~s, banha qua
l!e 7.500 q ui!ÓmêtroS. e~ malgl-ado 'ie~ffiosdêZ"-náÇêfeSiitl
deiras, aba~ça _ele, so:ri_n_tto~ uo{ terço ~e !1-0ssas f!onteira~ 
geográficas. - --_--::-- -~--- -~-- -~--- - -

Jainais ~sisi.i ã -ten"taÇã0-d0 ffiar;pOi-que~-desde _cedO, 
compreendi a impórtâi1Cí3. dele para- o nosso evolver hi~
tói"1co. Semj:ife CoabitO-u corriigo o COnCétto-riurtC1Lesque
cido de Ruí Barbosa: "As raças nascidaS à beira-mai Oào 
têm liCença g.e Ser míopes; e, ·enxergar h o espaço, corr~
ponde a antever no tempo". 
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Basta lançar os olhos ao ,mapa mundi, e contemplar o 
Leste braslleiro ;...,;-·as águas do Atlântico- para atestar 
que há um infinito de desafios a vencer e largo caminho 
no qual temos muito ainda a prosperar. 

Ninguém pode ignorar a significação de fato evidente; 
menos, ainda, desconhecer que o progresso da ciência, 
da pesquisa e da tecnologia, vão propiciar ao País enor
mes possibilidades sócio-econômicas, políticas e estraté
gicas, decorrentes da correta e adequada utilização do 
oceano e suas terras imersas. 

Deus que nos favoreceu com um cOntinente como Pá
tria, parece tei completado o conjunto de suas dádivas 
abençoando-nos, com o mar, como seu natural des
dobramento. 

O conhecimento das graves dificuldades que estamos 
atravessando exige de nosso povo enormes esforços, 
grandes restrições, muitas contenções em programas es
senciais e excepcional capacidade criadora para vencer 
os desafios. 

Mas, saliente-se, a existência de crise- por profunda 
que seja- impõe-nos, todavia, que não se perca a visão 
mais ampla dos grandes intereSses brasileiros. 

Uma ilaçãO deve ter - como se sabe-, em seu pró
prio cerne, O _s~ntido da permanência, pois constitui-se 
de um legado que às a tua is gerações cabe transmitir aos 
descendentes na plena integridade dos val_ores e patrimô
nio sempre "acrescido. 

Exclui, portanto, a possibilidade de nos deixar infiuen8 

ciar pelos céticos e pessimistas que menosprezam as nos
sas potenciaTidades e desconhecem até o fato de, embora 
nação jovem, já estarmos entre as dez_ primeiras econo
mias contemporâneas. É certo, por outro lado, que não 
nos devemos situar entre os visionários utóp-icos que ad
vogam_ soluções descompromissadas com o real e o 
possível, em desacordo, portanto, com nossa realidade 
de país em vias de desenvolvimento. 

Insisto, contudo, que não há, óbviamente, nenhuinã 
antinomia necessária entre a preocupação com os 
problemas hordiernos e a indispensâvel visão do futuro 
que nos apontam para o progresso, bem-estar e reali
zação dos valores mais caros da coletividade. 

___ Ademais, as naturais aspirações da população brasilei
ra e a posição de que desfrutamos no sistema internaciO
nal também nos levam à tarefa de conjugar necessidades 
imediatas com bens que recebemos e devemos transmitir 
- engrandecidos, se possível - às próximas gerações. 
Não foi senão essa conjugação de presente e futuro que 
permitiu a nossos maiores nos legarem nossa dimensão 
territoriãl atual e os várioS fatores que nos ensejai'ão
com certeza- ultrapassar os obstáculos que se nos ante
põem nO momento? 

Serâ, assim, por força de uma consciência- de noss~s 
potencialidades e pelo fortalecimento dos crescentes 

- níveis da integração social que alcançaremos os objetivos 
nacionais ma_iores. 

Se-a coinllnhão entre a busca de soluções conjunturais 
e os valores nacionais permanentes dev_e ser o princípio 

_ norteador de nosso pensamento, em termos globais, am
plos, aplica~se ta-mbéril a um tema para o qual precisa 
voltai~se a NãÇãO brasileira; o ma :r, ou seja, o nosso Les-
te. 

Ao lançar os _olhos para nossa fronteira ()ceânica, d_e
yemos, sobretud_o, ter nítida percepção do potencial eco

-- nômico que encerra o mar e de sua importância estraté-
- -gica - uma vei que a defesa marítima liga-se, sempre e 

- ,-indissoluvelmente, à própria soberania. A dupla conju-
gaçãO- desses fatores nos impele a realizar, entre outras_ 
coisas,_ o segu_inte: 

·· - Ein primé.íi'O lugar, (I efeito econômico direto da ex
ploração marítima fará com que a Nação brasileira inte
gre sUá fronteira leste aii-graride esforÇO-Oe desenvolvi
mento que vem empreendendo. Tanto quanto as rique
zas do solo e do subsolo, as riquezas marínhas apresen
tam -desafios e, simultaneamente, oportunidades. t: as
-sim-que se_colocam a exploração de petróleo na platafor~ 
ma continental, e a coleta dos chamados nódulos mine
rais marinhos. Deve-se registrar o necessário desenvolvi-
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menta da navegação de cabotagem e também a pesca, 
em suas várias modalidades, fonte. inestimável de proteí
nas, geradora de empregos e divisas. Essa exploração 
abre espaço à iniciativa privada, e terã efeito multiplica
dor não só na economia mas também no desenvolvimen
to tecnológico. Somente para dar um exemplo, seria ne
cessário relembrar que, nos dias dC hOje, o petróleo ex
traído da plataforma continental brasileira supera toda a 
produção terrestre, e tende a ser, cada vez mai.s, decisivo 
para a Nação. 

-Em segundo lugar, deve-se destacar a proteÇão des
se bem inesfímâvel que é o património marítimo, e a ne
cessidade de sua proteção. Essa defesa engloba os nossos 
fluxos vitais de transporte marítimo, e de importância 
crescente na conjuntura económica que vivemos, a nave
gação de cabotagem, o combate à pes-ca predatória reali-

.. ---------
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zada em nossas âguas, (e dilapidando nossas riquezas 
marinhas) e a proteção de pontos estratégicos extrema
mente sensíveis, como acontecimentos recentes demons
traram, nos extreinos sul e norte do Paír. 

As linhas marttimas são também extremamente im
portantes, especialmente para os países coino o nosso, si
JUãdo na Amêrica Latina, que por essa via fazem quase 
todo o comércio, em face dos acidentes_ orográficos
como a oordifheira dos Andes- e de se ter abandonado 
a rota do cabé) hÕrn pelo estreito dÕ Panamá. 
--Considerando-se a vulnerabilidade dos canais do Pa- -

namá e Suez, além da crescente utilização de embar
cações de grande calado em razão de uma maior econo
mia com relação aO-frCte e uma crescente necessidade de 
materiais estratêgicos para a indústriá, verificit-se a im
portância vital das rotas do Cabo, pelo sul da África, e as 

.. 
' .. 

' ... .. 
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dos estreitos de Drake e de Magalhães, pelo sul de nosso 
continente. Impõem-se, no meu entender, seja preserva
do esse corredor de ess_encis.J circulação do tráfego marí
timo, ressaltando-se sua C<tpital importância estratégica, 
uma vez que o seu controle ou interferência repercutirá 
diretamente nos acessos Pacífico-Atlântico e Atlântico
lndicó.-

Essas implicações, sob o ponto de vista da segurança e 
em face do excepcional valor estratégico das vias marfti
_m_as que ligam tais oceanos, requerem primordial a
tenção para a no·ssa região. 

Política, econômica e estrategicamente- e seria atê o
cioso demonstrá-lo - é nossa obrigação utilizarmos o 
mar_ Ademais, as aquavias, amanhã como ontem, serão 
estradas dO progresso dC i-elaÜvamente baixo custo seco
tejadaS Com os demais meios de transporte. 

Mapa organizado por Therezinha de Castro. 

Embora não tenha se comparado com outros mares 
um quadro tão tenso como o outro Atlântico, o Norte, o 
Indico e Pacifico e o Mediterrâneo, o nosso Atlântico o 
Atlãntico Sul tem sido oójeto de lnterci>sé_e recenteinen::
te, foi teatro de operações bélicas envolvendo duas 
nações amigas e que,- por pouco, não se constítuiu- num 
conflito de grandes proporções. 

Convéin, assim, seja o eSpaço marítimo objetivo de 
constante cuidado da Nação e do Governo brasileiro. 

A crise, repito, que atravessamos não nos deve imobi
lizar, e, sim, fazer com que possamos refletir com maior 
acuidade; agir com maior intensidade nesses setores mais 
importantes. E isso se torna tanto mais urgente e inadiá
vel quando se observa o notável avanço- em todos o& 
planos- dos estudos e pesquisas sobre mar, plataforma 
continental, alto-mar, fundos marinhos etc. capazes de 
contribuir significativamente para Vence-r, ·ou, quando 
nada, minimizar carências que assofam, especialmente, 
os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento~ 

Adiro, conseqüentemente, à observação que fez, em 
admirável trabalho, o ilustre Almirante Mucio Piragibe 
Ribeiro de Bakker, ao afirmar: "Um país, como o Brasil. 
cem extensa faixa litorânea e indelével vocação marítima 
demonstrada no decurso de cinco sêculos de sua His
tória, naturalmente não poderá deixar de utilizar o mar 
como instrumento de a:ção econômica, política, militar e 

psicossocial. Para isso, será indispensável desenvolver 
um poder marítimo, não somente para estabelecer e ex· 
piorar linhas de comunícações lnarífinlas, mas, além dis· 
so, Para pesquisar e -aproveitar ec-onOmicamente e de 
modo racional, os diversos recursõs do oceano, do seu 
solO-e subsolo"-: -

Dentro _9esSe ci_Uadro, convém considerar t8.mbém os 
problemas relativos a uma melhor definição dos direitos 
das nações sobre o mar, especialmente mar territorial, 
zona econômica e~clusiva, plataforma continental, zona 
c_ontígua, alto-mar e utilização de fundos marinhos. 

Aliás, o Brasil através de sua Chancelaria assinou, jun
tamente com 118 outros países, em dezembro do ano 
passado, ao encerrar-se a Terceira Conferência das 
Nações Unidas a respeito do assunto, que se realizou em 
Montego Bay, Jamaica, 2: nova Convenção sobre o direi
to do mar. 

Essa convençãO, produto de vários anos de nego· 
ciações diplomáticas, além de consolidar posições defenR 
didas pelo Brasil como, por exemplo, dneitos dos esta
dos ribeirinhos sobre o mar adjacente às suas costas, 
contém, igualmente, outros pontos indispensáveis ao fu· 
turo das _chamadas nações em desenvolvimento. 

A propósito da citada Convenção. disse o Embaixador 
Sérgio Thompson Flôres, Chefe d:,. ........ 1egação brasileira, 

ao falar na sessão de encerramento da referida J:onfcrên-

"0 instrumento jurídico internacional que será 
aberto à assinatUra é uffi-conjunto equilibrado e reaR 
lista de normas que procuram conciliar posições di
vergentes em_matéria de segurança, de mwegaçào, 
de pesca, de pesQuiSa--científica, de pi'eservação do 
ambiente marin.ho, de transferência de tecnoiogia, 
de exploração e aproveitamento dos recursos mine
rais do fundo do mar. São normas que procuram 
conciliar os interesses nem sempre coincidentes dos 
Estados em desenvolvimento e das grandes potên
cias marítimas e demais Estados industrializados, 
dos Estados costeiros e dos Estados sem litoral ou 
desfavorecidos por um acesso limitado ao mar, dos 
Estados de plataforma continental ampla ou estreiR 
ta, dos Estados arquipelágicos, dos Est::~dos ribeiri
nhos de estreitos jnternacionais - enfim, de todos 
os Estados do mundo, cada um dos qu::~is com um 
conjunto diferente de interesses com relação aos 
usos do mar, em função de suas próprias caracterís
ticas geográficas e econômicas." 

É certo que a referida Convenção amda não se encon
tra em vigor, sequer foi ratificada por nosso prôprio 
País, e certamente ainda encontrará resistências de in· 
fluentes Estados- Membros da comunidade internacio-
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na! - de modo_ particular países industrializados da 
América do Norte,_ Europa Ocidental e do grupo socia
lista que parece não aceitam, basicamente, aS normas-es; 
tabelecldas com relação aos fundos.marinhos e seus re
cursos que foram cOnsiderados_ '"'"patrimôniO comum da
humanidade". 

Também, de acordo com a referida ,convenção, os 
"fundos marinhos serão administrados por autoridade 
internacional que deverá controlar as operações de mine
rações, para esse_ fim constituindo até, se a Convenção 
vier merecer, como se espera; a desejada adesão da co
munidade dos estados, uma .. emp-resa do mar", formada 
por todos os países que nela desejarem investir. 

Definindo, com propriedade, o assunto, afirmou na
quela ocasião, o Embaixador _Sérgio Thompson Flõres, o 
seguinte: 

"Patrimônio comum da humanid_:.~de_não signifi
ca um espaço aberto, no qual operarão, sem ordena
mento, os mais aptos. Não significa tampouco a 
simples distribuição de concessões e a repartição de 
benefícios decorrentes da produção. Ao longo dos 
últimos doze anos, a noção foi repisada e finalmente 
ru:eita. P.aíses industrializados e países em de.<'ienvol
vimento perceberam desde logo que a_ liberdade de
sordenada de exploração e de aproveitamento eco
nômico nos fundos marinhos levaria àinsegurança, 
ao choque de poderes econômicos em prejulzo de 
todos. Os fundos marinhos não pertencem a_ nin
guém em particular, são património de todo~. J)aí 
decorre a necessidade de uma autoridade interna
cional que administre todas as atividades na ár_ea e 
que vele por que os agentes sejam justamente_ remu_- _ 
nerados e por que toda a humanidade aufira benefí
cios palpáveis." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda a compor o qua
dro de nossos legítimos interesses decorrentes da utilic 
zaçào de nosso espaço marítimo, exsurge a questão-da 
Antártida. Trata-se como já se disse do Sexto Continen
te, com mais de 14 milhões de quilômetros quadrados de 
superficie,_de dimensão superior à Europa, situado em 
um triângulo cujos vértices atingem os extremos ~a Áfri
ca, da Austrália e da América do Sul ---:: _Q_ç_Qntinente 
mais próximo. As águas circunvizinhas representam a 
convergência dos oceanos lndic_o, Pacífico e Atlântico. 

Como" cons.eq_Uenaa, põrtanto, sermos banhados pelo 
Atlântico. decorre a possibilidade de acesso à Antártida, 
localizada ao sul da América MeridionaL 

Por não ser somente gelo mas terra recoberta de gelo, 
a Antãrtida ao lado_de recursos da flora, fauna e geolo
gia marítimas, possui em seu território grande quantida
de de riquezas minerais algumas altamente estratégiCas. 

A Antãrtida desperta também enorme interesse sob o 
ponto de vista geológico, oceanográfico, glaciológíCo e 
geofísico. 

Através de estações meteorológicas ali instaladas, é 
possível fazer previsões mais firmes das_ condições at-

mosiericas em todo o globo, e inclusive para países como 
o Brasil determinar a ocorrénc:ia de chuvas para as dife
rentes regiões, pois, comO é sabido, variações meteológi~ 
casque se verificam no Brasil são originárias do pólo sul. 

A justificar o interesse crescente que se te-m demons~ 
trado pela Antártida, destacam-se o aspecto econômico e 
_científico. Do ponto de vista económico, já se pôde veri
ficar a-potencialidade da exploração marítima em termos 
de produçãO de proteínas, atravês da pesca em suas dife
rentes modalidades e da captura do "krill". No campo 
mineral, já se_ detectaram importantes reservas de mao
ganês, ouro, prata e cobre. Na área energética destacam
se o carvão, o petróleo, e acima de tudo, as enormes re
servas de urânio, cujos teores se situam em uma faixa de 
40 a 90%. Cumpre registrar que, se o potencial conheddo 
é da maior importância económica, o reconhecimento 
dos recursos do continente apenas começou e, evidente
mente, as peTSp'Cctivas favoráveis crescem continuamen
te.. Por outro lado, a Antártida cõristitui Um vasto labo
ratório, campo de pesquisa para o presente, mas. princi
palmente, para o futuro. É assim que o~ pesquisadores 
têm encontrado no continente repositóriO inesgotável de 
dados que penetram oS: mais v-ariados setores de conheci
mento- humano, e cuja aplicação mais ampla apenas po
demos imaginar. 

CabC, aqui, reportar-Se ao Ministro d<i Marinha, Al
mirante Maximiano da Fonseca, quando. em setembro 
de 1982, ao inaugurar em São Paul~J o que foi ..::hamado 
de ''I Seminário sobre Assuntos Antártlcos", afirmou: 
.. lniãgineri1 o que representará para o Bra::oil a ~omprcen
s:fo d-e feflômenos m_eteorológicos originários na Antãrti
da, que possibilite~ prever com bast<:~nte antecedência 
ocorrências ém n_osso País, como geadas. secas etc." 

Os aspectos eConómico e científico não devem ser vis
tos, no entanto, de modo isolado. Ao contrário, estão em 
interdependência di reta, tanto no plano imediato quanto 
em termos mais amplos e futuros. Se o potencial ecnnô
mico da Aniártida justifica a alocação de recursos para 
as estações e expedições científicas, será a tecnologia aí 
obtida, ou desenvolvida, que viabilizará a exploração, 
em ter-mos d_e custos compensadores, do potencial eco
nómico. Ademais, não se deve deixar de lado o efeito 
multiplicador do desenvolvimento tecnológico, que se 
espraia em aplicações que, de específicas, passam a se inM 
corporar à vida económica quotidiana. A exploração da 
Antártida terá, segUramente, as mesmas conseqüências 
econômico-tecnológicas que as explorações espaciais 
têm tido para a aviação, a cibernética e a medicina. 

O fato também de ser, distintamente do que ocorre 
com o pólo norte - constituído de camada de gelo 
sobreposta a mares profundos-, extensa porção de ter
ra re.c_o_berta de gelo, confere à mencionada região aus
tral- como observou o jurista João Franck da Costa
.. conseqüências nos planos econômico, político e jurídi-
co". 

A preocupação de vários países Com a Ahtártida, ape
nas aparenteme.nte co"mo se vê, uma região inóspita, dis
tante e sem riquezas, tem sido crescente. Da primeira ulM 
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trapassagem do círculo polar na segunda metade ainda 
do século XVIII ao início do trabalho sistemático de es
tudo de continente, na década de 1950, permeou largo 
espaço de tempo. No entanto, em nossos dias localiz.am
se, tail.tõ -nã An-tãrnaa oriental quanto na ocidental, mais 
de sessenta estações científicas, e são inúmeras as expe
dições que têm sido realizadas. 

O Brasil mostrou-se, durante muito tempo, distante 
das reivindicações no pôlo sul e, até o ano geolisico in
ternaciorial, ocorrido em 1957, pode-se cítar uma única" 
excursão: a organizada pelo Imperador Dom Pedro II, 
em fins do sé<:ulo passado. 

Historicamente, parece datar do século XVI~;ts primei
ras expedições ao pólo sul e até hoje nào pararam de ces
sar, despertando cada vez maior cobiça dt! países e 
nações. 

As dificuldades, ainda em parte existente-.;, o clima e as 
peculiaridades geográficas explicariam certo atraso na 
sua descoberta c exploração. l!:ito, todavia, se tem acele~ 
rado. cada vez mais, nos últimos tempo<;. 

Cahe relembrar. neste pa.;so, que a Segunda Guerra 
Mundial.;ú fez crescer o interesse internacional pela An
tártida. a partir. sobretudo. do fato da Alemanha ter ali 
instalado bases operacionais de camp<lnha bêlie<i. Nem 
foi. talvez, por outra razão que a Argentina e o Chile 
lançaram ali mais fortemente as suas reivindicações; nem 
qut:- o"~ E~tados Unidos ali se fixaram. 

Como :->c <>ahe, há ~um rel<1çào à ocup<1çào \.ÍI) meneio· 
nado território -austral várias e inúmera:- doutrinas e fór
mulas: desde o ressurgimento daquelas reivindicações 
nacionais. com bas.e na ocupa·ção ou "descoberta .. até a 
uma internacionalização que viesse__a subD~tcr sua ex
ploração econõmka e realização de pesquisas e estudos a 
uma autoridade internacional a ser constituída por acor· 
do da comunidade dos Estado~. 

Assim. as reivindicações territoriais se mostram, poli~ 
ticamente, através de dois critêdos: o internacionalista e 
o territorialista. Os países interessados na Antártida que 
defendem o primeiro critério consideram o continente 
austral como res comunis, ou seja, de todos, nào sujeito à 
soberania nacional pela apropriação, ficando sua explo
r~ção Para o beneficio de toda a humanidade; por sua 
vez, os defensores . .do segundo critério, também interes~ 
sados no continente branco, acreditam que deve, o pró
prio, ser considerado res nullius, isto é, não pertencente a 
nínguém, sendo passível de ser submetido à soberania 
nacional, o que não impede ter, como principal benefi
ciada, a humanidade. 

Sem pretender discutir ou analisar o problema relativo 
à _natureza_ jurídica do território da Antártida, conyém 

-lembrar que o Brasil, exercitando direitos decorrentes da 
teoria do seior- ou da defrontação, como já o tem feito 
outros países, pode apresentar justificadas reivindiM 
cações, inclusive por ocasião da renegociação do tratado 
da AntáTtida, a ocorrer no início da pióx.fma década·;· 
tendo como fundamento juridico os princípios da contiM 
güidade, da continuidade e da região de atração. 
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OrgaD.iz.ado por Therezi.nha de castr.o~------

O Brasil, repito, poderá beneficiar-se da aceitação da 
teoria dos setores, decorrentes do princípio da cont1nUf
dade. 

Expondo sobre essa teoria, ditucida o Professor Luiz 
lvani de Amorim Araújo: 

"Consiste esSe sistema, curo-autor (oi o Senador 
canadense Pascal Poirier, que o lançou em alocuçãO 
proferida no Seriado de Otiawa ém 20 de feveiei!O 
de 1907, em que cada Estado que possua-Território 
dentro do círculo glacial ãrtico pode reclamar direi
tos de soberania sobre as superfícies de gelo ou ter
ras contíguas a tal territórío e que se estendem_ em 
direção ao pólo norte, desde que tais superfícieS não 
pertençam a outro estado. A ârea assim formada te
rá por limites, até o pólo, os ineridianos correspon
dentes aos pontos extremos oriental e ocidental do 
territóriO do estado, constituindo assim como que 
um triângulo esférico, cujo -Vérticé ·està".iio ·póio~,;-

Por outro lado, com relação ao princípio Oa éontigífi
dade, o mesmo foi utilizado pelo Brasil como um dos 
fundamentos da tese apresentada, em 1895, pOr ocasião 
da sua contenda com a Grã-Bretanha, tendo como obje
to da questão a ilha de Trindade. E, relativamente ao da 
região de atração, este sintetiza os do_is princípios Já cita
dos, quando estabelece que as influências políticas, eco
nômicas e principalmente geográficas fazem surgir o nú
cleo central representativo do sistema dos setores. 

O Brasil continua sua trajetória-em direçãõ ao cOnti
nente austral, que teve iníciO, como já se- recordou, em 
1882, ao empreender sua primeira expedição surantárti
da, atendendo a convite da Academia de Ciências de Pa
ris, para participar das observa-ções da Pa.Ssãgeln de Vê
nus pelo disco solar. Tal evento merece registro especial 
pois, revela que, já na-quela época, o Poder Le_gislativo se 
fazia atento ao problema, ao pTeconizar,- nesta casa, 
através das palavras de Afonso Celso o Visconde de 
Ouro Preto ao defender a concessão de verba para finan
ciar a expedição. Dizia ele, então.,. "Não vive o homem só 

de pão, nem o destino das nações resume-se na produção 
e no consumo. Sob pena de decaírem da posição de civi
lizadas, não podem recusar-se a certas despesas ... os pro
gressos da ciênCia nunca serão demasiadamente pagos". 

__ No período--de 1957 a 1958-, nosso País particiPa do 
Ano Geofísico Internacional, que em 1959 resultou na 
eJaboração do Tratado da Antártida, subscrito por doze 
nações. O Brasil não _foi convidado para participar da-
9l:lel_e conclave por não desenvolver a~ividad_es nas re-

- giões antárticas. Nota de protesto formal foi encaminha
da pelo Ministêrio das Relações Exteriores do Governo 
bni.sileiro à Embaixada dos Estados UnidOs, segundo a 
qual,, "o Brasil ante o imperativo de proteger sua segu
rança nacional, reservar-se-á o direitO de livre acesso à 
Antãrtida assim como o de apresentar as reivindicações 
que possa vir a julgar necessárias". Passado um longo in
terregno, o Brasil adere ao tratado, fato esse que ocorreu 
em_J_6__de maio de 1975. 

Mas,_ª-certadamente,_enquanto se processam entendi
mentos com vistas a definir a situação jurídica dó éitado 
território polar, o Brasil subscreveu o Tratado da Antár
tida embora só o tenha sido aceito como membro ade
rente enquanto, como parte contratante, demonstrar seu 
interesse pela Antártida conduzindo atividade de pesqui
sa ou fazendo envio de expedição. 

Ao manifestar adesão ao citado acordo, no ano de 
1975, o &overno_ do riosso País levou em consideração, 
principalmente,_ o -interesse da utilização da Antártida 
para fins paçíficos, iriobstante não represente isso desde
nhar reivindicações decorrentes da teoria da defron
tação, e o fato de sermos detentores da mais extensa cos
ta marítima no Atlântico Sul. 

O Tratado da Antártid-a foi concluído em 1959, como 
conseqüência, das conferências de Washington e firmado 
pelos governos _da Argentina, Austrália, Bêlgica, Chile, 
Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Irlanda do Nor
te, Japão, Noruega, Nova Zelândia, União_Sul-Africana 
e União Soyiética. 
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Embora o tratado nada tenha deliberado em matéria 
de títulos ou direito-s de soberania, reivindicações ou re
clamações territoriais, hã de se considerar que o acordo 
da Antártida é o único diploma legal para o continente 
austral e instrumt;nto válido e aceito internacionalmente, 
inclusive pelo Brasil. Ê relevante que, ao chegar ao final 
do prazo acordado no tratado, o nosso País esteja habili
tado nas condições exigidas para que- faça parte em sua 
plenitude de todos os órgãos de decisão previstos pelo 
tratado. Para tanto, reza o tratado em vigor deverá haver 
demonstração de interesse pela região, traduzida pela 
realização de atividades substanciais de pesquisas cientí
ficas, tais como o estabelecimento de uma estação ou o 
envio de uma expedição. 
_ No seu preâmbulo, os estados signatários proclamam 

ser de interessç., "de toda a humanidade que a Antârtida 
continue para sempre a ser utilizada exclusivamente para 
fins pacíficos e não se converta em cenário ou objeto de 
disC6rdias internacionais" e reconhece serem "importan
tes as contribuições dos conhecimentos científicos logra
dos atravês da colaboração internacional na pesquisa 
científica realizada na Antártida". 

Nesse documento os países participantes da conferên
cia de Washington estabelecem, entre outras coisas, o se
guinte: 

a) usar a Antârtida somente para fins pacíficos; 
b) facilitar a reil.lização de pesquisas científicas na An

tártida; 
c) facilitar a cooperação internacional na Antârtida; 
d) facilitar o exercfcio do direito de inspeção previsto 

no artigo VII do tratado; 
e) equacionar as qUestões relativas a<? exercício deju

risdíção na Antártida; e 
() preservar e conservar os recursos vivos na Antârti

da. 
t desejável que o Brasil, face haver sobretudo, a partir 

do Ano Geofisico Internacional, demonstrado interesse 
na Antártida, continue a lançar cada vez mais, seus olhos 
para a importância- econômica, cíentífico-tecnÕlógica 
e polltico-estraté&ica - do território austral. 



27611 Sábado 25 DIÁRIO DO CONGRESS() NACION~L(Seçàoii) 

Se o Brasil jâ tem tido participação nos assuntos an:
tãrticos, tanto no plano diplomático através da defesa de 
nossas posições em foros internacionais qUanto no plano 
científico, pode-se considerar que essa participação ain
da não está de acordo com nossos interesses e com as 
possibilidades oferecidas pelo continente àntâiüc'õ·. -

.e, certo, porém, que nos anos mais recentes, o Gover:
no brasileiro tem, inquestionavelmente, procurado agir 
de modo mais firme nos-dois planos, no político, de afir~o 
mação de nossas posições perante a comunidade interna-~ 
cional, e no científiéo, através da recente criação de ór-
gãos específicos de coorQ.enação e implementação da_ 
política para a Antártida. VejaMse, nesse sentido, a aproM 
vação das diretrizes gerais para a Política Nacional para 
Assuntos Antárticos (POLANT AR), ocorrida em 28 de 
outubro de 1976, mas que só agora em janeirO de 1"982; 
puderam ser definidos os órgãos responsáveis pela sua 
consecução, com a criação da Comissão Nacional para 
Assuntos Antárticos (CONA~TAR), e a atribuição à 
Comissão Internacional. para os Recursos do Mar_ 
(CIRM) da responsabilidade pela elaboração do projeto 
do Programa Antártico Bra.s.ileiro, coino tambêm sua 
implementação, além da criação do plano básico WhisM
key- Recursos do Mar e Atividades Antãrticas, destiM 
nado a definir e orientar as atividades de pes(iuiSa e de-.. 
senvolvimento voltada~ para a tecnologia de exploração 
de recursos do mar~ _as atividades científicas desenvÕ~IVi
das no continente antártico pelo PROANTAR. · -

Essa ação deve ter continuidade e ser ampliada. Urge 
que a Nação brasileira conscientize-se da importância da 
Antãrtida de modo mais amplo e profundo, pois o ProjeM 
to Antártico ·deve ser, acima de ~udo, um projeto aberto, 
um Programa da Comunidade Nacional. - · 

A conclusão parece lógica: se o caminho da Antártida 
~ conseqüência de sennos bani)ados pelo Atlântico Sul, 
razões de ordem econômica, motivos de natureza estraM 
tégica, tudo isso reclama que o Brasil invista nos direitOS 
que tem de participar do Clube Antãrtico. 

A nossa presença na Antártida interessa ao Brasil sob 
todos os aspectos, até pela proximidade geográfiCa: so
mos, com o Uruguai, a Argentina e o Chile, em nosso 
continente; com a África, a Austrália e a Nova Zelâ_ndia, 
os vizinhos mais próximos. 

Entendo não expressar uma fatuidade vazia, quando 
defendo uma maior aç1krdo Governo brasileiro com res
peito à presença de nosso País naquela região austral. 

Claro que não se advoga nada semelhante à coloniw 
zação ou imperialisrilo, pretensões, aliás, que, além de 
expressamente vedadas na nossa Carta Cõnstitucional, 
nunca representaram aspirações ou prOjetaS do País.- O 
que se sonha para o Brasil, como parte integrante do 
novo projeto de futuro, é a nossa presença ali, por meio 
de navios e de estações terrestres, pelos vários laboraw 
tórios e pesquisadores, tornando possíVel devassar os sew 
gredos da região e habilitar o país para participar da exM 
ploração das ine:sgotáveis ri(]_liezas austrais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, um povo, uma nação, 
um estado -como o Brasil-cultua a sua história-eCuiM 
da do seu presente, é certo. Mas o Brasil não -poderi"em
viver das glórias do passado nem das _conquistas do pre
sente, apenas. e imperioso cuidar do futuro, pois_temos 
o inalienável dever de entregar às gerações vindouras, 
além do patrimônio que recebemos de nossos ancestrais, 
uma nação cada vez mais forte, desellVõlvida e justa. 

O concurso do parlame{\to e dos órgãos de comuni
cação social, das universidades e da Administração 
Pública em todas as suas esferas, dentro desse campo, 
impõeMse para um trabalho não apenas de conscienti
zação nacional em prol de uma política que vise a uma 
adequada utilização dos n_ossos mare:; que, por si só, já ê 
um imperativo da nossa soberania e do nosso desenvol
vimento, e ainda, para a importância global da Antârti
da no conte~to _do fJ.Lturo nacional. 

Muito recentemente, pois data de 76, criávaffioi.Coillo
resultante de providências do MiniStério da Marinha, as 
diretrizes gerais para a Política Nacional para os Assun
tos Antárticos, Buscâvamos propiciar condições para 
que centros de natureza científica, política e de segu
rança nacional pudessem surgir, em favor dO Bià"sil. 

- - - . 

É de ontem, dentro desse quadro, a primeira investida 
brãsileJra - consisteÍlte e 'articulada - nos infinitos 
campos gelados do Círculo AotártiCO._ sob os aUspíCios 
do Governo do Presidente João Figueiredo. Expedição 
primeira, mas de revelações surpreendentes para todos 
n&s. RomPemos o círculo d6 ferro que nos·enclausurava, 
assinalamos a nossa presença, exibimos às nossas pOtenM 
cialidades, humanas e científicas. 

Em fins do ano passado, pesquisadores habilitados, 
oceanólogos e laboratoristas, cientistas e professores -
ainda que não assistidos de toda a tecnologia e de todos 

_os recursos cOnhecidos- avançaram no rumo do futu
ro. O Brasil viu de peito i flora e a íauiia locais. Tomou 
conhecimento direto do Krill - talvez a maior reserva 
viva e auto~reprodutiVã de proteínas que o mundo coM 
nhece- e das baleias e_dos mares glacia_iS·. C"On1i~®u; de 
viSü, as focas, os pinguins, os.leões-do-mar .. TrOcOU id~ 
ias com outros cientistas t? pesquisadores. 

Plantamos, enfim, um marco miliário a assinalar a 
nossa ~aminhada naquela direção, que pode ser o porvir 
do uniVerso em que vivemos. 

Louvo, _destarte patrioticamente, 8. corilpreensão que 
teve O ÇioV~rn_o brasileiro do probl~ma e o investimento 
a qlle procedeu, quando patrocináu a recente-viagem à 
Antártida. 

Sr. Presidentê, Srs.-senadores, de- tod.o o exposto, ve
- nho propor que; COm o apóio do Congresso Nacional, o 
l'oder Executivo se empehhe, Cada vez mais,-com: relação 
a nOSSa presença no tocante a·os proõlCrrias dó mar - õ-
mar territorial, a nóVá Zona Económica EXclUsiva,- a 
Plataforma- Con~inental, o Alto~mar, a Exploração dos 
Fundos Marinhos ......::-pelos -seus niúftijllos e Sfgõificativos 
a-spectos econômicóS~ cientfficOs e tecnológi~õs, políticos 
e estratégicos. Ao lado disso, -e- Certamente Como canse~ 
qaência, se volte para tima maior participação, isolada 
ou conjuntante, cõm outras nações-, ia-o-desenvolvimento 
de atividades na Antártida. -

Para esse fim sugerimos: 
-I_- estímulo às instituições- universitárias para a for

mação de recursos humanos e _ _reã.Ii.zação de estudos e 
pesquisas com vistas a correto e adequado conhecimento 
do nosso mar, solo e subsolo e da Antártida; 

II- estabeleç_imento de maiores condições, especial
mente paia a nossa Marinha de Guerra, organizações 
governamentãis e itili:látiva-privada, visando a dotá-tas 
de meiõs que Ules· Permitam equipararem-se- pata mna 
ffiáíor presença do País no desenvolvilnento das comuniw 
cações e na exploração dos recurSos do mar, quer sob o 
ponto de vista de estudos, atividades econômícã.s d.a fio
rã: fauna, -miriêrios, quer de controle e vigilância de nos
sas -rota~ e pa:triffiôniO marítimO; 

Ill- participação do Brasil no projeto Antártico, 
para esSe fim assegurando-se meios fíSicqs- e financeirQS 
-que-não serão certamente muito expresSivos- para 
que-nas beneficiemos de slia utilização e, aO mesmo tem
po, se assegurem as vantagens de pesquisa e trabalhos 
que ali se realizam; 

IV- presença do Brasil na Conferência de Cãmberra, 
-- Convocada pelos países-membros do Tratado da Antárti

da. O Brasil, com_o se sabe, foi convidado para tomar 
parte, como membro observador, desse conclave intitu
lado. "Encontro dos Países-Membros do Tratado da An
târtida," a ter lugar em seteinbro. A presença de dela
gação brasileira - iritegrada por representantes dos lta
maraty--e-do Ministêrio da Marinha, alêm de participar 
dos deba!-CS, serviria de oportunidade para reafirmar os 
llOssoS irlteresses éom relação à Região Aust_ral. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. MARCO MARCIEL- Ouço c_om prazer, V. 
Ex• 

O Sr. Itamar Franco - Quero cumprimentar V. Ex' 
pela importância do seu prOnUnciamento sobre a pre
sença brasileira na Conferência de Camberra. Tive, tam
bérri, oportunidade, Senador Marco Maciel, de abordar 
e inclusive Sõlicitar algumas informações ao Executivo, 
sobre a primeira expedição brasileira ao Continente An
tártico, e se me permitisse V. Ex• incluir nos itens apreM 
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~entados pelo nobre Senador a participação do Congresw 
§o Nacio-nal na próxima expedição à Antártida. Acho 
que essa presença se faria necessária, seria importante 
que nós Parlamentares tomássemos conhecimento ln 
loco das necessidades e da importância dessa expedição e 
do significado para o Brasil de manter as suas bases, não 
só por causa do tratado em relação à ONU, mas, partiM 
çularmente, pela importância da nossa presença no Con
tinente Antârtico. Portanto, é a sugestão que me permite 
fazer a V. Ex.• 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não, ouvi com mui
to agrado a manifestação de V. Ex•, e com ela me solidaM 
rizo integralmente. 

Efetivamente eu havia preconizado uma plena partici~ 
pação do Poder Executivo_ nessa conferência de Ge~ 
n:ebra, mas nào me tinha lembrado de sugerir da partici~ 
pação do Congresso Nacional e V. Ex• supre esta lacuna, 
cOm muita oportunidade, possibilitando assim, à casa de 
representação popular poder levar também as suas preoM 
cupações, e preocupações com relação aos nossos direi~ 
tos e reinvindicações com relação à Antártida. 

Convém tambêm, para esse fim, que seja feita a aqui~ 
sição de navios que poderão prestar tambêm para treinar 
pessoal e desempenhar outras finalidades no plano da 
navegação em mares glaciais, e alocados recursos para a 
construção de uma estação na própria Antártida cujos 

_ c~stos são reconhecidamente re_duzidos. 
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a 
campainha.) - A Presidência propõe a prorrogação da 
sessão por mais 15 minutos. 

Os Srs. Senadores que aprovam a prorrogação, perw 
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A sessão fica prorrogada por mais 15 minutos e não 

será por _mais em virtude de termos sessão do Congresso 
Naicional, marcada para ãs 19 horas. 

O SR. MARCO MACIEL- Agradeço a V. Ex•, Sr. 
Presidente, a providência que vem de adotar com o 
apoio do Plenário. 
Co~cedo o ~parte ao nobre Senador Nelson.Ca_rneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Senador Marco Maciel, V. 
Ex• focaliza um dos aspectos mais importantes da políti
ca: internacional dos rrossos dias. Tive oportunidade, ainw 
da. na Câmara dos Deputados, de proferir um longo pa
recer sobre o problema da fixação do mar territorial, 
quando se debatia agrave questão sobre os limites, se en~ 
tre 12 e 200 milhas. Esse parecer gerou um grande debate 
e, afinal, um dia se tornou realidade no Governo Ernesto 
Geis~t. Mas, depois, as sucessivas conferências do mar, 
alguln.is d.is qua-is tenho acompanhado com maior _inte
resses, acabaram fixando novos limetes para o mar. Um 
dos aspectos importantes desse estudo é exatamente a ex
ploração do _fundo do_mar, das riquezas que jazem no 
fundo do mar e que são objeto de uma grande disputa 
entre as grandes nações, que querem dividir entre si esse 
imenso patrimônio, patrimônio de proporções imprevisíw 
veis; Realmente, o tratado que afinal se assinou em Ja
maica não contou com o apoio dos Estados Unidos, foi a 
grande r_esistência encontrada. O Brasil foi signatário 
desse pacto e seria bom lembrar, nesta oportunidade, a 
grande colaboração que, para esse estudo, deram o atual 
Chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro e: o Embaixador 
Carlos Callero Rodriguez. São dois especialistas no 
problema do mar e tiveram a ·oportunidade de defender a 
posição do Brasil nessas Conferências. Acredito que V. 
Ex• traz a esta Casa do Çongresso Nacional, neste ins
tante e neste fim de sessão, um problema que deveria ser 
adotado por V. Ex• com maior largueza em outra opor
tunidade, para convocar a Nação brasileira para esse es
tudo e a preocuPação de defender os seus interesses ileSse 
grande debate que se trava em todas as Nações do Mun
do. Felicito V. Ex' por trazer ao nosso exame e à çonsi
deraçào do Senado Federªl es~e importante aspecto da 
re_a!!_~~de internacio_nal,_ que é a grande preocupação do 
alto e nobre espírito de V. Ex~ 
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O SR. MARCO MACIEL- Caro Sr. Senador Nel
son Carn-eiro," aColho çom niufta s3:tiSfii.Ção o ãParte-COm 
que me honrou •. E quero dizer, com efeito, essa nova 
Convenção sobre o Direito" dO Mar foiTlrffiada, como se 
recordam, em dezembro do ano passado, mas, se bem 
que tenha cantado já com a adesão de 119 países, inclusi
ve o Brasil, não teve a adesão dos Estados Unidos. Mas 
não foi apenas os Estados Unidos que não subscreveu. 
Essas convenções não forarn também sübscritas pela mi
noria dos países da Europa Ocidental, e as Nações do 
Leste EurOpeu, salvo se não estou equivocado, a Romé
nia. Mas, isso não invalida, em absoluto, a tese que V. 
Ex• aqui, com tanta propriedade, defende; a de nós nos 
voltarmos também para a exploração dos fundos mari
nhos. Hoje, está sobejamente conhecida-Cjue os fundos 
marinhos representam uma nova fronteira econômic"a 
que se abre para a humanidade. Os nódulos polimetãli
cos, outros recursos mineraiS lã existentes jã constituem 
uma fonte de renda para muitas naÇões afluentes, que 
são também, como já disse, as ma,is irifiUentes. E ~sas -
nações, muitas delas jâ possuem empresas mineradoras, 
que já estão explorando, com relativo sucesso, os fundos 
marinhos. E, nessa convenção firmada em Jamaica, hou
ve, a meu ver, uma decisão de grande ilÍlportârlcia, qtie 
foi a de considerar os furidos inarinhos patriinôfiio' dã. 
humanidade. E, através dessa ConvençãO, tentar-se-á, se 
essa Convenção receber adesão da maioria dos países 
constituir uma autoridade internacional, que trate, inclu
sive, da exploraçãÕ desses fundOs marinhos em beneficio 
de toda a humanidade. 

Por isso é que eu acho que o nosso Pais terá que, pio"
gressivamente e cada vez mais, voltar as suas atenções 
para as enormes alternativas que nos oferece o mar. Nós 
temos muitos estados lindeiros; poucos países do mundo 
têm tantos estados vizinhOS -como o Brasil, talvez, so
mente a Russia e a China. Mas, o que nos caracteriza, 
também, sobretudo, é termos uma enorme fronteira com 
o mar. E este mar, o nosso leste, é uma promissora alt~r
nativa que se nos afigura, para o futuro. Por isso eu-acre
dito que nós precisamos estar Cada vez mais atentos para 
a importância dessa fronteira leste, quer sob opollto d~ 
vista estratégia, quer sob o ponto de vista econômicO
social, quer sob o ponto de vista científico e tecnológico, 
quer sob o ponto de vista do exercício de direitos, que 
nós podemos e devemos exercitar no mar, em toda a sua 
extençào. E nós devemos também estar atentos, quase 
como decorrência disso tudo, para com o problema aus
tral, para com o problema da Antãrtida. 

E é por isso que eu resolvi trazer, secundando manifeS
tações outras, que jâ se fizeram- sehtir, aqui, nesta Casa, 
um pronunciamento neste sentido, fazendo apelo ao Po
der Executivo para que, cada vez mais, através de suas 
instituições Goverilâmêntais, olhe pani.O-iri"ãr, qu·e repre
senta, a meu ver, uma nova fronteira de enorme unifi
cação econ&riiC:o-social que se abril para o nosso País. 

Quero aproveitar esta ocasião para dizer também que 
espero, de modo especial, com relação a Antártida, que 
possamos estar, presentes à essas conferências. Sabe-se 
muito bem que, por ocasião do Tratado da Antártida, 
nós não forilOs ConvidadOS sequer para integrar as dis
cussões e conversações. Isso ocorreu em 1959. E por con
ta disso que nós ficamos excluídàs -dO chamado--Clube 
Antártida. E necessáriO que, ágora que O Bra.S:n foi con
vocado para as conferências de Camberra, que se realiza
rão, em- setembro próximo, é necessário que o Poder 
Executivo larice, cada vez mais, seus olhos paTã. a imPOr
tância da Antârtida. E, como lembrou, acertadamente, o 
Senador ltamar Franco, que o Congresso Nacional tam
bém se faça representar, porque, dessa forma, nós eStare
mos levando uma contribuição, que eu reputo, será cer
tamente valiosa, para que nós possamos ter uma pre
sença maior na Antártida, e participar das negociações 
para o novo Tratado, pois o que está em vigor- se não 
estou equivocado - p-rescreve· fiCf c-6rtieço da próxima 
década, ou seja, em 1991. E assim, integrando esse riovo 
tratado, não na condição de membro aderente, como nós 
estamos hoje, que é uma condição bastante desconfortá
vel, mas na condição de membro participante em toda a 
sua plenitude. E, quando eu me reporto às vantagens da 

__ exploração, eu não me refiro exclusivamente às vanta
gens econômicas, tão pouco às vantagens militares, mas 
também para se benefidal' das vantagens científicas e 
tecno-lógicas que a presença na Antârtida certamente 
oferece ao País. 

Sabe-se que nós, que estamos aqui, nessa porção do 
mundo, até certo ponto, sofremos muito, sob o ponto de 
vista meteorológico, as conseqUências de fenômenos ob
servados na Antártida. 

Já hã até quem fale que será possível, através da An
târtida, governar o clima, sobretudo nessa porção do 
planeta, na qual se acha situado o nosso País. Então, nós 
que temos fenômenos tão sérios como geadas, no Sul; 
enchentes, no Pantanal; seca no Nordeste, precisamos 

_ estfir presentes na Antártida para, quem sabe, pela incor
poração de ciência e tecnologia, pela observação dos fe
nôm_eno~, obtermos ganhos também para o desenvolviM 
menta do nosso País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: o mar, e a presença na 
aritârtKfa, Por todos os motivos, reclamam, cada vez 
mais, ação conseqUente do governo, da iniciativa priva
da, das instituições de ensino e pesquisa e da comunida
de brasileira como um todo. 
- E- esta a razão de minhas palavras, confiante de que, a

través do mar, certamente, estaremos abrindo novas 
fronteiras de_ progresso, desenvolvimento e bem-estar 
para nosso País. (Muito be?l! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- C6ncedo a 
palavra ão nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 

S. Ex• estã ausente. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

(Pausa.) 
S. Ex' está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

(Pausã..) 
S. Ex' está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

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

Os mutuários do Banco Nacional da Habitação conti~ 
nuam apreensivos com os reajustes do próximo mês de 
julho sem saberem, ao certo, quais os índices que de fato 
irão disciplinar as prestações, e se eles estão enquadrados 
ao percentual máximo permitido nos cálculos de revisões 
-salariais. 

e sabido que na composição dos reajosteS salariais e
xiste o percentual correspondente à habitação, seja a 
prestação da casa própria, seja o aluguel, e, portanto, 
este percentual precisa ser mantido sob pena de_compro
meter os correspondentes à alimentação, ao vestuário, 
loc:om.oç_ã_ç, educação etc .. 

Reconhecemos 9-S imensas dificuldades que neste mo
me-nto enfrentam as autoridades responsáveis, seja as do 
Banco Nacional da Habitação, seja as do Ministério do 
Interior para conseguirem encontrar uma fórmula que 
possa ser aprova-da pela área das finanças e venha de en
contro às necessidades de nossos assalariados. 

E necessário, no entanto, que uma solução plausível 
seja encontrada, porque não se pode tirar de onde não 
tem e nem se pode levar. os assalariados, já tão sacrificaM 
dos, a um estado de intranqUilidade, cujos reflexos levaM 
ram ontem às ruas do Rio de Janeiro, milhares de protes
tos. 

Temos que evitar, a todo custo, que nossos assalaría
dos urbanos e rurais percam as esperanças de dias me
lhores e se deixem influenciar por oportunistas sempre 
presentes onde estão o desespero e o inconformismo. 

Sabemos quanto é difícil ser otimista em momento ele 
tamanha dificuldade, mas precis8:mos colaborar para 
que juntos possamos absorver dificuldadeS momentâ
neas e permitir que o tempo nos traga de volta dias me
nos difíceis e a certeza de que outros, melhores, terão de 
vir. 
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1'! nosso dever, nesta hora amarga, proferir palavras de 
esperanças, manifestandO-nossa fé nos destinos da Pátria 
e na capacidade de recuperação que temos, não só diante 
de recursos naturais, ainda não devidamente explorados, 
como na capacidade de trabalho de nosso povo. 

Que Deus nos ajude e que possamos vencer esta crise 
com a paz q-ue sempre se feZ presente em nosso País, 
como -ocorreu em outros momentos, quando nossa eco
nomia: chegou a situação, se não pior, pelo menos igual à 
d,Ue vivemos nos dias de hoje. 

1:: a nossa esperança, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cía o seguinte discurso).....;,. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Todos os Ministros da Área Econômica apregoam a 
necessidade de reduzir o déficit público, todos eles foram 
acordes que o grande foco de expansão desse deficit são 
as Empresas Estatais. 

Daí, no tão falado pacote de medidas económicas, te
rem sido as Empresas Estatais alvos de medidas coerciti
vas, objetivando reduzir as suas despesas de custeio. 

Preocupa-se o Excelentíssimo Senhor Presiderite da 
RePública com a contençaO e mesmo-redução das despe

-_sas dessas Empresas. 

No Estado de Mato Grosso, tudo se passa como se o 
nosso Estac!_q_ estivesse situadO_fora do contexto brasilei
ro, e que essas recomendações nada têm a ver com as 
Empresas do nosso-Estado. Todas ela-s estão tendo des
pesa~ en()rmes com servidores_ demitidos para satisfaze
rem caprichos e rancores do Governador, entre aspas. 

Veja-se por exemplo, o caso da CEMAT. Nessa Em
p-resa, já fo'ram demitidos cerca de meia centena de servi~ 
dores, a maioria com maiS de 8 anos de serviço, cujas 
despesas com indenizações já deve estar em torno de 50 
milhões d-e cruzeíi-õs. ISto só dinheiro que saiu dos cofres 
da Empresa, sem falar na descapitalização do BNH, 
p-ois, sendo dispensas sem justa causa, esses servidores 
aaquiriram o direito de sacar o seu Fundo de Garantia. 
QUando o Governo Federal se preocupa com o vulto dos 
saques do FGTS, o GOverno de Mato Grosso, só numa 
Empresa , colabora para retirada de cerca de 200 milhões. 
.de Cruzeiros. 

Disso tudo, tem que se d~:tr realce, que esse ranc~r do 
Governador, entre aspas, contra Õs sefvidores públicos, 
no caso da CEMAT, repercurte diretamente sobre todos 
os consumidores de energia_elétrica. É bom qUe_-se _d.iga 
que todas despesas que a CEMAT efetua, entram no cál
culo da tarifa, e quanto mais despesas forem efetuadas, 
mais cara se torna ela. E não venham dizer que a Tarifa é 
única para todo o Território Nacional, sim ela é única, e 
reflete os custos de todas as Empresas, e, aí o caso, sere
veste da maior responsabilidade, pois que, passa a Em
presa, com essas despesas desnecessárias, ser um peso
pesado na formação da tarifa de energia elêtrica. Seria 
interessante que o DNAEE volvesse as vistas para esse 
aspecto do_ custo do pessoal da CEMA T. 

Outro aspecto negativo é a repercussão na produtivi
dade da Empresa que essas demissões acarretam, pois a 
grande maioria dos demitidos são funcionários ccrm mui
i(lS anos de serviços e larga experiência no se to r. 

A Empresa muito já investiu so_bre ·eles Com cursos, 
não só no seu Centro de 'treinamento, como em o"utros 
Centros fora do Estado, havendo mesmo um deles que a 
Empresa proporcionou um curso de pósMgraduação, a 
fim de que ela pudesse contar com um servidor mais efi
ciente e mais eficaz, mas o espírito de vingança, da me:n-

- talidade ultrapassada do Governador, entre aspas, de 
Mato Grosso, não perdoa, mandou dar aviso prévio ao 
servidor preparado para prestar serviços eficientes à Em
presa, pois, acha que os mesmos não votaram nele. 

h contra isso que nós nos batemos, protestamos e aler
tamos a opinião- pública. -Mato Grosso não merecere-
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troagir no tempo, na área política administrativa. O qUe 
se vê, no entanto, ê lamentavelmente, esse fato _desagra
dável ou seja, um clima de perseguição, de vingança e de 
terrorismo político. 

Tudo isso são custos adicionais, qüe merecem uma a
nâlise com relação ao custo __ da Tarifa, bem como o ônus 
social que acarreta. -

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. PrQ· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

~do conhecimento desta Casa a grave crise financeira 
que atravessa o meu. Estado~Q_Goyernador !ris Rezende 
assumiu, herdando urr.a-das maiores dívidas jâ registra
das em nossa história: Cer_ca de 430 bilh_ões de cruzeiros 
foi o presente que recebemos, logo após a vitória consa
gradora que obtivemos com o voto do povo nas urnas de 
IS de novembro. 

O Governo estadual depara-se com enormes difici.dda
des para estabelecer um equilíbrio entre gestão, finanças 
e o cumprimento em dia dos _seus _compromissos priori
tários. 

Entre esses compromissos -inadiáveis está mensalmen
te o de fazer faCe ao p-agamento do funCionalismo públi
co. PáiS bem, desde o mês de abril que o Governador 
não consegue pagar aos servidores põrque simplesmente 
os cofres do Estado estão vazios. Entramos dessa m·anei
ra no quarto mês consecutivo sem meios para saldar nos
sas dívidas de pessoal. Por aí pode-se imaginar a situação 
em que se encontra outros setores çuja urgência em aten
der é urgentíssima. Hoje, por exemplo, o maior centro de 
atendimento em saúde do Estado está: fechando suas 
portas e também por falta de recursos. Trata-se do_ Hos
pital das Clínicas que tão relevantes serviços vem pres
tando _a toda a comunid_ade. No sentido de salvar o Hos
pital e de defender a saúde pública, nos pronunciamo~ a
través da tribuna desta_Casa e_~odereçamos à Sr• Mi_nis
tra da Educação e Cultura e a outros órgãos do Governo 
Federal, um apelo para que o Hospital continuasse _a 
funcionar. A situação do Estado de Goiás ê portanto 
gravíssima. Sabemos das conseq(Iências que toda essa si
tuação poderá trazer no plano social e nos preocupamos 
enormemente com suas repercussões no plano político. 
Tememos que as praças-públicas do nosso Estado sejam 
em breve os lugares onde os trabalhadores em dificulda
de e a classe média empobrecida pela crise, se dirigirão 
para reivindicar os seus direitos. Antes que-aconteça o 
pior, porque a paciência do povo tem limites, curriPrimOs 
o papel de prevenir para não remediar. Estão bem perto 
de nós os acontecimentos verific-ados nas· ruas de São 
Paulo, hã cerca de dois meses, e a enorme passeata verifi
cada ontem, nas principais ruãs do Rio de Janeiro , 
quando quase 50 mil pessoas exigiram do governo uma 
solução para os graves problemas nacionais. 

Inegavelmente, temos de dizer. que a corda está esti
cando e poderá ser rompida a qualquer instante. Tando 
o Governo do nosso Estado, quanto os parlamentares 
que o representam, nas duas Casas do Congresso Nacio
nal, querem que o clima de paz continue a predominar 
nas ruas de Goiás. 

Diante dessa situação tão grave, só nos resta fazer um 
apelo ao Governo Federal, particularmente aos Mini_s
tros Delfim Netto, Ernane Galvêas e ao Diretor: do Ban
co Central, Carlos Langoni: é preciso desbloquear as 
contas do Estaç)o que estão bloqueadas desde setemb~Q! 
Sabemos que existem dispositivos para o Goy(:rno Feçl!!~ 
ral fazer o que está fazendo, mas, face a uma situação tão 
grave, é vital que o GoVerno ceda, em nome da tranqíiili~ 
dade social e do respeito que deve ser tributado ao povo. 
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-EsPero Que aS autoridadeS entendam o-significada e a 
dimensão deste pedido. É preciso salvar o Estado de 
Goiás, antes que o pior aconteça, 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Não hã 
mais oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar vou 
encerrar a ·presente sessão, designando para-a ·sessão or
dinária da próxima segunda~feira, a segUinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno úriico, da Redação Fiq.al (ofer~i
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 580, de 
1983), do Projeto de Decreto Legislativo n~' 4, de 1979 (nl' 
lf79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da 
convenção sobre a proibição do uso militar ou hostil de 
técnicos da modific::ição ambiental, assinado pelo Go
verno brasileiro em Nova Iorque, em 9 de novembro de 
1977. 

DiscuSSão, em- tUrno único, da Redação Final (ofereci
da pela ComisSão de Redação em seu Parecer n~' 579, de 
1983)._do Projeto de Resolução_n~> 68, de 1983, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, Estado 
da Bahia, a contratar operação de crédito rio valor de 
CrS 36.406.475,24 (trinta e seis milhões, quatrocentos e 
seis mil, quatrocentOS e·setenta e cinco cruzeiros e vinte e 
quatro centavos). 

Discussão, em turno úniCo, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 599, de 
1983), do Projeto de Resolução n~' 71, de 1983, que auto
riza O Governo do Estado da Bahia a contratar _operação 
de crédito r;to valor de CrS 747.290.796,00 (setecentos- e 
quarenta e sete milhões, duzentos e noventa mil, setecen
tos e noventa e seis cruzeiros). 

DiScussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 25, de 1981 (n9 6/79, na casa de origem), que ín
troduz alterações na Lei nY 5.869, de 11 de janeiro de 
1973- Código de Processo Civil, no que se refere à arre
matação de bens penhorados, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 589, de 1983, da Co
missão 

-de Constituição e Justiça. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara nl' 127, de 1981 (nl' 2.592/80, na casa.- de· origem), 
que acres_c_enta dispositivo ao art. 487 áa Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nY 
5A52, de }I' de maio de 1943, dispondo sobre a concessão 
de aviso prévio na despedida indireta, tendo 

PARECERES, sob n~>s 509 a 511, de 1983, das Comis
sões: 

-de Legislação Sociaf~ favorã~el; 
-de Finanças, declarando que a matéria foge à sua 

competência regimental; e 
- de Constituição e Justiça (exame solicitado pela Co

missão de Finanças), contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I 8 horas e 40 minutos.) 

Junho de 1983 

DISCURSO PRONUNCIADO PE:.LO SR. ALUIR 
PINTO NA SESSÃO DE 23(06(83 E QUE, EN"TRi 
G(/E À Ii.JIVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBUCA·' 
DO POSTERIORMENTE. c 

SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando da minha última estada no Ceará, visita-ndO a 
cidade d~_ Maranguape, fui procurado pelo seu Prefeito 
Municipal e pelo Vice-Prefeito, respectivamente Dr. Pe
dro Câmara e Dr. Pedro Gomes de Matos, que me colo
caram diante da situação incómoda por que vem passa
do aquela comuna. E não somente ela, mas os ·outros 
quatro municfpiOs que constituem a área metropOlitima 
de Fortaleza, 

Corrio é do" conhecimento do Senado, pela Lei Coni.~ 
plerrientar n9 14, de 1973, há 10 anos, foram instituciona
lizados no Brasil as regiões metropolitanas de São Paulo, 
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Reci
fe, Fortaleza e Belém. Aconteceu, no entanto, um fato 
que não condiz com a realidade geográfica dessas re
giões, e que logo foi batizado como sfndrome da sime
tria. Isto se explica perfeitamente. Como se manifestoüoo 
Prefeito Municipal de Maranguape, falando pelos seus 
colegas, dos munícipios da área metropolitana, quando 
Par~idpa~a de ~m_s~mpósio realizado em Fôrtaleza, as
sim se expressou: "Vâ-mos encontrar a estrutura adminis
tnitiya _ dã região metropolitana de São Paulo, com 37 
municípíos, igual à região metropolitana de Belém, com 
apenas 2 m'unicípios, e de Fortaleza com 5_municipios.''-

O PrefeitO a que me referi afirma no seu pronuncia
mento, perante aquele conclave realizado em Fortaleza, 
e ele falava naquela ocasião em nome dos cinco municí
pios e dos cinco Prefeitos componentes da área metropo
litana, essas regiões foram criadas comprometidas por 
um pecado capital, que ele chama justamente de síndro
me- da simetria. Não se pretende, dizia em nome da 
maioria ·dos municípios que -integram-a região metroPoli
tana de Fortaleza, aprofundar críticas sobre a sua inSti~
tuclonalização ou operacionalização, que, como todos 
devem saber, estão muito aquém das reais necessidades 
dos municípfos componentes. Há de se reconhecer, diz o 
prefeito, -por outro lado, que muita coisa foi feita, efeti
vartJ.ente, em prol do desenvolvimento da _região. Isso é 
indiscutível, mas estamos a criticá-la conjuntívamente, a 
fim de se consertarem os erros. 

Assim, dentro dessa ótica construtiva, gostaria de le
vantar questões que s_e projetam, na nossa região, e que 
merecem a reflexão das autoridades. Não se está contra a 
destinação de vultosos recursos ao_._chamaQo .. de&enyolvi
mento urbãno. É preciso reconhce-r no ~tanto, que are
gião metropolitana de Fo_rtaleza, especificamente, tem 
uma característica peculiar: de_ toda a sua área territorial, 
a zona rural ocupa um espaço imenso, podendo a zona 
urbana ser considerada pequeníssima ilha num imenso 
oceano. 

Assim é que, segundo d:idos o-ficiais do IBGE, publi
cados em obras da SEPLAN, em setembro de 1982, 
chega-se à constatação de um fenômeno profundamente 
sério e preocupante. Nos municípios de Maranguape, 
Caucaia e Pacatuba, todos da área metropolitana de 
Fortaleza, no ano de 1970 -eu pedii'ia a ateii.Ção dos 
Srs. Senad_ores e de V. Ex", Sr. Presidente, nesses três 
municípiOs, no ano de 1970, a popu-lação da zonã: rural 
era de 71%, contra 29% da zona urbana. Em 1980, nos 
mesmos municípios, numa Chocante h:wersão a popu
lação urbana passou para 66,7% e a rural caiu para 
33,3%. Por aí se vê o grande problema que vêm causando 
as migrações da zona rural para as zonas urbanas. A 
continuar~m as mesmas diretrizes, é fácil prever que, nos 
próximos anos, as migrações vii'ão, mais e inais, rumo às 
grandes cidades. Continmifâ o processo de inchação ur~ 
bana, trazend:) os mais variados problemas para os go
vernos municipais, tais como: aquisição de equipamen
tos urbanos caríssimos, como água, esgoto, pavimen
tação, iluminação, logradouros públicos etc. E as prefei-
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turas dispõem cada vez menos, em termos proporcio
nais, de recursos. 

E continua o prefeito: "Ou se compõe a região -metro
politana de Fortaleza ou os municfplos aqui representa
dos por este "Prefeito estão simplesmente excluídos dos 
programas de desenvolvimento rural". 

Aqui é que está o nó górdío -da coisa: pOr serem mu
nicípios metropolitanos, estão excluídos do programa de 
desenvolvimento rural, quando a maior área desses mu
nicípios metropolitanos é justarnent~ a area rural. Cita, 
por exemplo, o caso do POLONQRDESTE, Projeto 
Ceará, Projeto Sertanejo, PROMOVALE, PROÁL-
COOL, dentre outros. -

O Sr. Benedito Ferreira- Permite_ V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Pois não, com o maior pra

zer. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex~ coloca muito bem o 
problema, e o Prefeito de Maranquape com muita luci
dez indica a solução para o problema. Eu não vejo como 
res_olver a migração dessa população da área rural, senão 
levando os meios e aquelas condições mínimas para fixar 
o homem onde jã se encontra até porque-, dentre as- preo
cupações de V. Ex•- por certo elas ocorrem- eu gos
taria de inserir urila. caso V. Ex~ não a traga no bojo_-d9_ 
seu pronunciamento: é o fato de que, em realidade, mes
mo o nosso agricultor produzindo a nível de mera e sim
ples subsistência. ele quando na agricultura, lá residindo, 
ele figura nas estatísticas de ProduÇão. Ainda há poucos 
dias eu ressaltava esse aspecto aqui, e acho importante 
lembrar e inserir no discurso de V. Ex•, com a sua gene
rosa tolerância porque em veraade esse é o fulcro da 
questão: dar meios para que os prefeitos possam conter, 
através de assistência, a migração. Eu _dizia que- n6s 
trazíamos o homem do campo, onde ele produz de qual
quer forma, bem ou mal e figura nas estatísticaS de prõ::. 
dução, porque lft.ele tem profissão, trazemô-lo para a ci
dade para ser um desajustado, porque aqui ele não tem 
nada, não tem condição nenhuma para exercer suas ati
vidades, mesmo_sendo elas de mera e simples s'ubsitência, 
repito. E ele vem a ser um marginal nas estatísticas de 
consumo; _quando muito, ele vem ser um subconsumi
dor. E o que é mais grave, nobre Senador Almir Pinto, 
V. Ex~ que é um experimentado homem público, sabe 
que lá no interior os valores morais da nossa formaçãO 
cristã prevalecem mais do que nos grandes centros, e 
graças exatamente a esse inchaço que V. Ex• irivoca, os 
inchaços das nossas metrópoles, lã no interior, o homem 
quando chega ao desatfnio do homicídio, ele o pratica 
em defesa da honra. E hoje nas grandes cidades, -Iãffien· 
tavelmente, o grande índice de homicídio jâ nãO é mais 
em defesa da honra: _é o duro, o terrível latrocínio onde, 
lamentavelmente, a honra parece que vai cada vez mais 
se fazendo menos presente. E quem são esses homens de
sonrados! Quem são esses marginais ou -marginalizados! 
Normalmente eles têm origem naquelas famnias honra
das que matavam em defesa da honra, brigavam em de
fesa da honra tal o seu apego aos seus valores morais e 
espirituais. E vêm para a cidade, além de perderem aque
la condição de cidadãos válidos, de cidadãos Cõntribuin
tes, para serem vilipendiados, para serem ultrajados e as-
sistirem- porque não dizer? Ffsica e moralmente a sua 
própria família prostituir-se, na promiscuidade des
graçada das favelas que estão cada vem mais asfixiando 
nossas cidades. Louvo o pronunciamento de V. Ex• e 
esse nosso Prefeito de Maranguape, vez que ele está real· 
mente atento, com essa sua reivindicação, para resolver 
o problema na sua origem. Muito Obrigado. 

O SR. ALMIR PINTO- Sou eu quem agradeço a V. 
Ex• o aparte primoroso que acaba de dar a este meu des
pretensioso pronunciamento. 

Desejo primeiramente dizer que a situação política nos 
Estados do Nordeste, já que o SUl tem maior desenvolvi· 
mento cultural, está modificando muito. Maranquape, 
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na verdade, é um municfpio vizinho a Forlateza; são 28 
km da matriz de Maranquape ao centro de Fortaleza. 
P"ara V. Ex• ter uma idéia da renovação política, de ho
mens com algumas letras, Maranguape hoje ê um mu
nicfpio cujo prefeito é baChai'el, o vice-prifeito é médico -
e 5-vereadores da sua Câmara Municipal são também ti
tulados. Isso nos anima muito a confiar no futurO desse 
Município, que procura renovar a sua representação tan
to na Câmara, como na parte administrativa, na parte e
xecutiva do Município. 

Mas, os municípios da_ área metropolitana sofre_!Tl pe
los doi"s lados. Primeiro; se a verba para a área metropo-
fltana, digamos, é um-a verba gorda, a maior_ parcela, 
dois terços ficam na Capital. Esta é- a grande realidade. 

Vejam só quanto tempo temos lutado. Marang_uapejá 
foi servida por estrada de ferro, há algum tempo desati
vada. O Ministro da Viação achou por bem arrancar os 
trilhos, Porque_ er~ um ramal deficitário. 

Pois -bem. Hoj~ existem metrôs àe superffCie, pequenos 
metrôs que vão de Fortaleza a Maracanaú; a passagem 
ida e volta ~sta Cr$ 30,00. No entanto, Maranquape 
não é servida por esse metrô. O ônibus ida e volta a For
ta!~ _cll_S_!_a C!_$_400,00, e por aí s~_vê_ a dificuldade que 
enfrenta a populaçã~. Poderia ser no máxíriio uns Cr$ 
32,00, id~ ~ volta, se servida fosse do metrô. Isso por 
quê? Porque o dinheiro que vai para a região metropoli
tana em grande parte '!tende só à capital e por algumas 
vezes estive no Ministério dos Transportes solicitando a 
restauração do ramal, com a colocação dos dormentes e 
trilhos, já que o-leito da estrada continua livre. 

Mas isso tem sido uma novela. Acredito que se fosse 
ag~i_p_ara o Centro-Sul,-para o Sudeste, já teriam Sído 
feitos trezentos ramais daqueles. Mas, como ainda é no 
Nordeste, seis quilómetros para colocar dormentes e tri
lhos fica mesmo para as calendas ... 

Foi azar de Maranquape o afastamento, do Ministério 
dos Transportes, do Dr. Eliseu Resende. Quando esteve 

-em Fortal~a, assegur9u-me, na presença do Prefeito de 
Maranguape e Vereadores à Câmara Municipal, e jorna
listas, que já tinha autorizado a transferência de uma 
verba específica para fazer esse ramal de Maracanaú a 
Maranquape. O Ministro Eliseu s.:iiu pa-ra candidatar-se 
ao Governo de Minas Gerais -entrou o Ministro Clo
raldino Bevero. EStive duas vezes com S. Ex' e saí de lá 
des~ncantado, p-o~que ~e disse ele que não tinha dinhei
ro, C: não sei mais o qUê~ Disse-lhe então: .. Se V. Ex• for 
esperar fazer esse ramal de 6 Kms quando tiver dinheii-õ, 
a coisa ficará difícil. A cidade de Maranquape está se-âe
senvolvendo a olhos vistos, crescendo, progredindo, 
indus_trializando-se; basta que se diga que a zona indus
trial de Fortaleza ê dentro do Município de Maranqua
pe. Vão ser construídos, agora, nada menos de 20.000 ca
sas; projetas JereiSsatti 1, 2, 3 e 4. Cada projeto d-esses 
com 5.000 casas. Estimando-se mesmo pequena fertilida· 
de dos casais ceari:nses, uma média de 5 por casal, dentro 
de um ano ou dois anos teremos um acréscimo pOpula
cional de 100 mil pessoas, que serão atendidas apenas 
pelo transporte rodoviário. 

Pois bem, as verbas que vêm para a área metropolita
na, riâo s6 as CapifâtS chamam para si dôis terços dessas 
verbas como, ainda, tem mais outro problema- trata-se 
-de município essencialmente agrfcola. Maranguape é um 
grande produtor de algodão mocó, tipo Seridó, fibra 38. 
Onni.~de-açucar; há vales excelentes em Maranquape. 
Pois bem, pelo fato de integrar a área metropolitana de 
Fortaleza, não faz jus às benesses de município altamen
te agricultável, como PRO VALE, Projeto Sertanejo etc. 

Já aqui em Brasília é diferente, Brasília tem a sua área 
metropolitana. Mas, olha aí o cerrado. O Ministério da 
Agricultura está mandando dinheiro para a irrigação, 
plantio do trigo, para os hortigranjeiros, mas lá para nós 
esse dinheiro não vai 

Mas, Sr. Presidente, continuando, ainda vem aqui al
guma coisa desse pronunciamento, do Prefeito perante 
aqu:eJe Cõn-dãve. -

Um pasSO -Importante para o equacionamente 
desses problemas, seria a nosso ver, a imediata 
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criação de Programas Específicos para o desenvolvi-
- mento da Zona Rural dos Municípios da região me

tropolitana de Fortaleza, interiorizando-t:e o desen
volvimento, criando-se empregos -e promovendo-se
a riqueza-. 

A criação desses Programas ê plen<~mente justifi
cável: os nossos Municípios, com sua área quase 
que totalmente na Zona Rural, têm vocação para a 
exploração de atividades agropecuárias, com realce 
para a produção de cana e de hortigranjeiros: Tam
bém impOrtante é o aprov_eitamento do alto índice 
pluviométrico da região, em termos de Ceará, com 
precipitação média nos períodos normais, superior 
a 1.000 mm anuais. 

"Medidas_ dessa natureza- diz_ o prefeito- vol
tadas para o desenvolvimento rural, têm uma re
lação direta com o desenvolvimento urbanístico: 
tem uma repercussão direta, com freio natural ao 
processo migratório, fator crescente de favelamento 
da cidade, desemprego, altos índices de criminalida
de etc." 

Tudo isto dentro do aparte que V. Ex•, nobre Senador 
Benedito Ferreira, acaba d-e oferecer ao seu humilde co
lega. 

"É preciso incentivar a produção agropecuãria naS 
pequenas comunidades. Tornar produtivas e_ rentá
veis as pequenas propriedades, com a assistência do 
Poder Público, dando condição de fixação do ho

-mem à terra e impedindo o já insuportável êxodo_ 
rural. Urge que o poder central, mercê do discerni~ 
menta dos homens que diiigem os orgãos de maior __ 
expressão, cooperem com o nosso desejo de desen
volver os recursos hídricos da nossa região, orientar 
o produtor, criar cooperativas agrí_colas etc." 

Estamos agindo não apenas com municípios au
tonômos e isolados. 

Para a viabilização desses projetas específicos de 
desenvolvimento rural dos nossos municípios, esta
mos de mãos dadas. Para tanto está em via de insta
lação a A~sociação dos Municípios de Caucaia, Pa
catuba, Maranguape e, provavelmente, Aquiraz: 

O editorial do conceituado jornal O Estado de S. 
Paulo, de sábado último- não sei bem qual foi o 
sábado porque já tem alguns dias - com o título 
"DOs efeitos à Causa", comunga com a nossa idéia._ 
Permito-me ler um p-equeno trecho porque conside
ro de fundamental importância pelra a quesHío_em 
tela. E o seguinte: 

"Quando nos preocupamos - diz o prefeito -
com o adensamento demográfic_o cada vez maior 
dos centros urbanos, justamente o que leva ao cres
cimento desordenado, porquanto a geração de bens 
e serviços infra-estruturais, por parte do Poder 
Público - tais como saneamento básico, transpor
te, urbanização, etc.._- não consegue acompanhar a 
celeridade de aumento da população, não nos pode
mos esquecer de que uma das causas maiores da_ex
ces.SiVã cõnceitiraÇãõTt.rbana é a falta de condiç_ões 
~ _q~~ção das poplJlações no_ interior, o que deter
mina o clássico fenômeno do êxodo rural. Sabemos 
que 30% da população brasileira está concentrada 
em apenas set~ áreas metropolitanas, assim como 
permanece a expectativa de um êxodo anual de 900 
mil pessoas rumo às maiores cidades." 

E enfatiza o Sr. Prefeito de Maranguape: 

O que reiVindicamos, pois, neste documento que 
passamos_ às mãos da~ djgnas e ilustres autoridades 
promotoras deste conclave. é que nos ajudem a aju
dar a região metroPolitan-a de Fortaleza, a concor
rer para o desenvolvimento do nosso Eslado e do 
próprio País. 

De _nossa parte, com os parcos recursos de que 
dispomos, já iniciamos o Processo de Desenvolvi
mento da Zona Rural dos M-unicípios de região ~e
tropolitana de Fortaleza. 
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Este é o pensamento, Sr. Presidente, do prefeito de u_m 
município que deseja desenvolver-se e que necessita de 
maior ajuda do poder público. 

Quero registrar est~ fato, porque Creió_que, chegando 
este nosso apelo, que e o apelo do Prefeito Marangua
pense, ao conhecimento dos Ministérios da Agricultura e 
do Interior, quem sabe até mesmo no Ministéri-o-de As
suntos Fundiários, a· ·suu:açao po-derá ser modificãda 
para melhor. Isto é o que todos esperamos. 

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

Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO .l'Ecf-0._ SR. 
GABRIEl- HERMES NA SESSÃO DE 23-6-83 E 
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO OR.jDOR, 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE: 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS -AM. Pronuncia 
o seguinte dis_curso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
dou noticia do que ocorreu mos __ dias 16 e 17 de junho em 
curso. O_ Sindicato dos Armadores Fluviais da Ama:?:9· 
nia e o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial e 
Lacustre e das agênC:ía-s de na,·,..~ação do Estado do P~râ 
patrocinaram o II Simpósio de Navegação n_a_Amazô
nia, promovido pela revista .. Portos e Navios". 

Os Ministros da Marinha, Almirante Maximiano da 
Fonseca, e dos Transportes, Cloraldino Severo, presti
giaram o certame e se pronunCiaram quanto a aspectos 
da problemática amazónica no setor de transportes. E os 
governadores do Parâ, AmazOJJaS, Acre Ron4_ônia, 
Amapá e Roraima estiveram presentes ao importante 
fórum, no qual foi marcante a pariticipaçãO da Marinha 
de Guerra, ali representada por grande número de 
oficiais-generais e oficiais·sllperfõres. 

De extraordinária sfgllificação para a minhã Região, o 
simpósio em referência debateu 
-a política de navegação e de portos e perspectivas 

para o transporte fluvial e industrial naval da Amazô
nia; 

-os problemas específicos da navegação fluvial na 
Bacia Amazónica; 
-a política e a participação da Marinha na nave

gação fluvial d_a Amazôni;~. 
Tive-Oportunidade de_ acompanhar os estudos, confe

rências e debates sobre problemas que sempre me trou
xeram preocupação e motivaram minha vida parlamen
tar. Senti o entusiasmo da Marinha, em relação _à Ama
zônia, e volto a reafirma,r a irnportâtlcía fundamental do 
projeto integrado Tocantins-Araguaia para a: solução de 
problemas seculares da economia da Grande Região 
N arte e também atingindo e interessando profundamen
te o desenvolvimento d_os Estados de Mato Grosso, 
Galãs e Maranhão e toda a Bacia dos Rios Tocantins e 
Araguaia. , 

Nesta Casa, fá fie pronunciei quarito à industriali
zação do ferro, da b'auxita, do cobre, do manganês e das 
madeiras existentes na Amazônia,-em especial na ãrea:-de 
Carajãs, Mostrei a significãÇão de projetas industriais 
como o da ALCOA, ALUNORTE e ALBRÁS, 
detendo-me sobre o imens-o potencial da região 
Tocantins-Araguaia, com ãrea de superfície superiro a 
750.000 km2, sem fenômenos climáticos adversos·e-com 
regime pluvial uniforme e luz solar suficiente. 

Tenho destacado a importância da hidrelétrica de Tu~ 
curuí, e lutado pela constru_ção _das eclusas que permiti
rão a realização_ da grande hidrovia, que será a malcir es
trada de água do Brasil e sem dúvida do nosso planeta. A 
hidrovia, ainda, é que permitirá o escoamento de toda a 
produção agropecuária de Goiãs, Mato Grosso e dos va
les e mais o transporte fâCil e económico para as indús
trias que se instalam e se somarão com a conclusão das 
obras bâsicas - eriet-gia e navegação. 

Srs. Senadores: 
O Simpósio foi realizaçãO utníssima e, muító prestigia

do pelo Ministro da Marinha. 
Empregadores e empregados regionais debateram 

problemas que os afligem, e o encontro deixou patente a 
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necessidade de incrementar-se o transporte fluvial, com 
o atendimento dos que efetivamente trabalham na Re· 
giào. Foi demonstrado que- entidades oficiais concedem 
emprést1inos a empreSas que nem sequer operam e nem 
possuem embarcações na Amazônia. Também merece
ram amplo exame as dificuldades que atingem os amazê;l
nidas, tais como o assoreamento constante dos canais de 
navegação; a grande qüantidade de troncos submersos, 
que arrancam hélices, lemes e quilhas, rompendo cascos 
das embarcações; a impossibilidade de navegação ·notur
na em inúmeros trechos; a complexidade na progra~ 

mação de embarques de petroleiros para a região; o regi
me de águas dos rio-s amazôni<:os; a volatilidade dos deri
vados de petróleo em face do verão regional, que gera 
perdas_ em trânsito acima dos limites previstos pelo Con
selho Nacional de Petrôleo e que, em determinados ca
sos, superam o valor do frete; as pequenas tancagens re
gionais e a carência dos meios, tanto quanto a responsa
bllrdade do transportador no abastecimento das comuni
dades regionais. Todos os problemas e de toda Amazô
nià foram· estudos. 

Apaixona-me, profundamente, entretanto-, a solução 
para o transporte hidroviãrio nã- região. E_m especial o 
qUe- se_ -refere à bacia hidTogrâfica do TOcantins
Araguaia, on.de se abrem amplas perspeCtiv-as para a eco
nomia. 

O complexo Tocantins-Araguaia, transformado em 
hidrovia, se tornará, a_curto prazo, num eixo que lígarâ o 
Planalto Central_ao Porto de Vila do Cçmde, no M unicí-: 
piO de Barcarena, localiza_dQ na fQz do Amazo-na_$. b._ por 
conseguinte, projeto de primeira prioridade, que não 
pode sofrer retardO. Principalmente porque tal hidrovia 
terá_ eXtensão de 2.200 quilómetros e Jigarã o centro do 

-p~js, a Aipazônia até os coni}ns dp Acre, Por água;_ dará, 
então, uma extensão de cerca de 5 mil quiiôinetrcis de es· 
tradas por água, a maior estrada, a mais económica e 
franca a todos e a mais facilmente navegável do País. 
· 'Entrê a_ foz _e a Cidade dé Tucuruí, o Tocantins tem 

duzentos e cinqUenta quilómetros de curso livre, com ex
celenJes condições de navegabilidade. -Poucos trechos 
exigem cautela durante o periodo de estiagem. Porém, a 
PORTOBRÂS, erri colaboração com a Diretoria de Hi
drografia e Navegação do Ministério da Marinha, já 
projetou e iniciou a_ implantação de balizamento experi
mental ali, tendo mesmo adquirido uma draga de dezes
seis polegadas, a fim de que seja mantida a profundidade 
mínima de três metros, capaz de garantir, construídas as 
ECiuSas,_Q tfá.fego permanente de comboios de até 12.000 
toneladas nas Partes críticas. 

Falo, Sr. Presidente, das eclusas. Para os amazônidas é 
fundamental a construção das eclusa_s na barragem de 
Tucuruí. Elas penriitirão a hidrovia, cõin a regularização 
do transporte fluvial da ãrea. Durante o II Simpósio de 
Navegã.ção da Amazônia, o Presidente da POR
TOBRÁS, Arno Mark tis, referiu-se- à qUestãõ, salientan
do que: 

___ "Após_ a regularização decorrente _da operação 
do r_eservatório de Tucurul será possível ampliar o 
gabarito desse_ trecho garantindo profundidades 
nlínimas de guatro e cinco metros, obviamente com 
a execução de algumas derrocagens e ampliação dos 
volumes de dragagem. 

Logo a montã.nte de Tucuruí têm início as cor~e~ 
deiras, especialmente as de Itaboca, onde a nave
gaÇão erá feita em coildições precárias e extrema
mente perigosa e por pequenas embarcações espe
ciais, conduzidas por pilotos peritos neste serviço e 
assim mesmo, somente em situações favorãveis de 
níveis de água. O grande número de cascos soçaban
dos nesse trecho do rio atesta os perigos a que fica
vam sujeitos os intimo ratos que enfrentavam a vio
lência das ãguas locais." 

Ora, a barragem de Tucuruí, que se localiza a jusante 
das corredeiras de Itaboca, afogará a cachoeira em uma 
lâmina dágua de aproximadamente quarenta metros de 
altura. Todas as passagens difíceis ficarão ultrapassadas, 
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numa extensão de 130 quilômetros. Portanto, é impres
cindível que a ultrapassagem do desnível criado pela bar
ragem de Tucurui se processe regular e urgentemente, 
através de um conjunto de duas ecLusas, que deverão 
ligar-se entre si, por meio de um canal intermediário de 
seis quilómetros de extensão. 1: obra em construção que 
enaltece o governo. 

Todos os-estudos e projetas jã foram realizados, e _é O 
próprio P'residente da PORTOBRÂS quem afirma: 

""No conjunto de eclusas poderão trafegar, sem 
qualquer problema, grandes comboios de empurra
deitas, com 32 metros de boca, 200 metros -ae Cõm;: 
primento e cinco metros de calado, capazes de 

_ tr_~_nsportar atê 22.000 toneladas de carga. O desní
vel máximo d~ mais de 72 metros será ultrapassado 
por estas embarcações em cerca de duas horas, que 
será o tempo necessário para o rio atingir o lago ar
tificial." 

Diz, ainda, o Presidente da PORTOBRÃS que, "no 
canal intermediãrio; que terâ o nível dágua praticamente 
constante (oscilação máxima de um metro) haverâ con~ 
dições muito satisfatórias para implantação de insta
lações :Porillárías e eStaleiros de construção--e reparo, 
pois no _restarite da via (exceto na extremidade inferior, 
jâ prÓximO- a Belém) as flutuações de _nível de água que 
ultrapassam dezesseis metros tornam difícil a construção 
e operação de instalações desse tipo". 

Verifica-se, portanto, que as eclusas são essenciais 
para que se solucione, em definitivo, a· grave problema 
do t_ran_sporte fluvial do Tocantins-Araguaia, abrindo-se 
perspectiva para a economia amazónica. Cada eclusa te
rã desnível de _36 metros e dimensões internas da Câmara 
de-IT metrõs -ae:-rargura por 2 to metros de comprimentO 
útil. O nível mínimO da água será de seis metros sobre a 
soJeira das portas, e o canal intermediáriO de ligaÇão terá 
profundidade miníma de seis metros. Do lado do rio, 
esse canal terá limite de um dique e, do lado oposto, o 
terr~no natural. As portas das- eclusas serão do tipo bus~ 
co, salvo a porta de jusante, do tipo guilhotina, para 
aproveitar a máscara de concreto de 20 metros de altura. 

De acordo com os peritos, "a capacidade efetiva de 
tráfego nas eclusas é de 70.000.000 de toneladas por ano, 
em cada sentido". Deverão ser utilizados comboios ínle
grados por quatro chatas de, aproximadamente, 5.400 
toneladas de carga, ou automotores fiúvio-marítimos de 
4_720 toneladas com quatro ou cinco metros de calad_o, 
permitida a passagem simultânea de quatro desses auto
motores. 

A preivisão é de que o custo das obras se aproxima dos 
280 milhões de dólares. Garantidos os recursos para a 
construção da parte das estruturas da eclusa de montan
te, as obras poderiam estar concluídas em- ineados de 
1986;" caso houvesse recursos. Todavia, o Ministro dos 
Transportes, em pronunciamento feito durante o II Sírii-
pósio de Navegãção na Amazônia, deixou claro que a 
PORTQBRÃS apenas abrirâ a «cabeça" das eclusas. 

No entanfo, Sr. Presidente, causou certo mal-estar e, 
até mesmo, repercussão negativa a afirmação do Minis
tro Cloraldino Severo. Entretanto, a impressão de que o 
Ministério dos Transportes retardaria o encabeçamento 
do sistema de transporte do complexo Tocantin_s
Áraguaia parece não encontrar fundamento. 

Posso assegurar que estão garantidos e jâ recebidos, 
pela PORTOBRÃS, os recursos para a construção das 
eclusas da parte do encabeçamento em Tucuruí. Para o 
exercício corrente foram dotados 18 bilhões de cruzeiros 
e verbas de oito bilhões de cruzeiros, o suficiente para as 
obras deste ano. Jâ foram recebidas. 

As declaraçõei do Mitlistro dos Transportes, durante 
o II Simpósio de Navegação na Amazônia, portanto, po
dem ter sido interpretadas diferentemente do que S. Ex' 
pretendia dii:er. Principalmente porque seria inoportuno 
o erro, que lutaremos para evitar, cogitar-se de desativar 
a construç_ão da hidrovia, com perniciosa influência para 
todo o sistema, para o projeto integrado, para o progres
so da região. Quando muito justifLca-se reduzir o ritmo 
da construção. 
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Sr. Presidente, foi salutar a observação que pude fazer, 
cb interesse, do carinho, da responsabilidade com que a 
Marinha encara o problema amazónico. A presença efe
tiva do MiniSfTõ Maximiano da Fonseca e de grande nú
trero de oficiais-generais e superiores da Marinha, no 
Sirnpósio, deixou clara a importância da região para que 
este País tenha os seus agudos e seus antigos problemas 
econõmicos--sóltiCionados. 

Infelizmente, o grande público só tOma conhecimento 
da navegação na Amazônia quando ocorrem fatos la
mentáveis, como o afundamento de embarcações, com 
centenas de vítimas. 

A consciência nacional precisa, isso sim; levantar-se 
para auxiliar os ribeirinhos, o caboclo, o empresário da 
Amazónia a ter os projetas governamentais concluídos. 
O adiamento _da construção das eclu_sa_s seria inconcebí
vel. Mesmo porque os custos s_e_riam plenamente com
pensados em pouco tempo, além de permitir ao Brasil a 
interligação do Sul_ e do Norte por sistema de transporte 
barato. 

Todos quantos acompanharam o referido certame 
saíram com a certeza de que a Marinha está atenta à 
problemática amazônica, e de que os problemas da nave
gação regional interessam profundamente a oficialidade 
daquela Arma. 

Aqui mesmo nesta Casa, já afirmei, ano passado, que 
a hidrovia que se implanta no Tocantins-Araguaia é 
obra que não pOde parar. Ela é essencial para a Amazó
nia, pois completa o esforço de realização do conjunto 
Hidrelétrica-Carajás_. 

Permíto-me, nesta ocasião, a repetir as coilcl-Usõês a 
que chegou o Presidente da PORTO BRÁS, e -dirígentes 
do órgão--como a Dr' Iza Rondon no II Simpósio de Na
vegação na Amazônia. Dizem eles: 

"Os rios Tocantins e Araguaia, atravessando re
giões comprovadamente dotadas de imensas rique
zas minerais e b"ãnhando, em extensões superiores a 
2.000km, terras com natural vocação para a agrope
cuária, poderão, se transformados em hidrovias de 
grande porte, ser fato r determinante da exploração 
em larga escala desses recursos, pela possibilidade 
de direCiOnar a produção regional para um por-to 
flúvio-marítimo ilo 6sfUâ:ri0 do Amazonas - Vila 
do Conde, privilegiadamente localizado em relação 
aos mercados norte-americanos, europeu e do O
riente Médio. 

Da análise das cQndições de navegabilidade dos 
rios Tocantins e Araguaia, verifica-se que essi hí~ 
drovia é_constituída de longos trechos naturalmente 
navegáveis para embarcações adequadamente di~ 

mensionadas, embora com restrições de profundi
dade em passagens localizadas, perfeitamente sus
ceptíveis de correção, através de melhoramentos di
retas, no rio, a serem implantados progressivamenM 
te, em função da demanda de tráfego. 

Desta forma, o real obstáculo para se garantir a 
continuidade de hidrovia desde Aruanã, no Rio A
raguaia, até Vila do Conde, próxima à foz do To
cantins, ilnplantando-se_o_ grande eixo de escoamen
to do Brasil Central, é, sem dúvida, a transposição 
da barragem de Tucuruí. 

Dentro deste enfoque, a conclusão das eclusas de 
Tucurui torna-se imprescindível ao aproveitamento 
econômico do grande potencial agropecuário, flo
restal e mineral já identificado no Vale do 
Tocantins-Araguaia, o qual, por sua vez, para seu 
desenvolvimento, depende da oferta de meios de 
transporte maciços, de baixo custo e de baixo conM 
sumo energéticO." 

A palavra dos técnicos reafirma e confirma Cl ponto de 
vista que, há decênios, tenho defendido, em todas as oca
siões em que se torna necessária uma posição definida. 
Mantenho-me, pois, no lugar onde sempre estive, procu
rando sensibilizar o Ministério dos Transportes, prfnci-
palmente, para a urgência da implantação da hidrovia 
Tocantins-Araguaia. 

Tenho a certeza, -sr. Presi_dente, de que as obras não 
serão desativadas, e de que a presença efetiva da Mari
nha no n· Simpósio de Navegação na Amazônia--consti
tui garantia para os amazônidas de que será alcançado o 
grande sonho da região, ou seja, de Goiás, de Mato 
Grosso-, do Maranhão e que é também de toda região 
central, e do Brasil, que é o estabelecimento de um siste
ma de transporte barato e efiCiente, só será possível com 
a construção da hidrovia em referência. 

Destacamos a hidrovia em continuidade custará, até o 
final, apenas 5,6% (cinco vírgula seis por cento) do custo 
da hidrelétrica; assim será um erro impçrdoãvel pensar 
-em desmobilizar a construção do final da. hidrovia. Con
fiamos na compreensão do nosso Governo e lutaremos 
pela conclusão da obra, mesmo se necessãrio atrasos, 
mas, jamais interromper. 

Considere--se, como esclarecem os técnicos da POR
TO BRÁS, Iza Rondon, Ronaldo Pinto Carreteiro, e bri
lhantes oficiais 9_e nossa Marinha deGuerra, com que te
mos debatido a matéria, o seguinte; que se esclareceu no 
Simpósio: a hidrovia do TOcantins, promoverá as li
gações das Bacias do Prata e do Amazonas. As eclusas 
permitirão interligar pelo interior, Buenos Aires, Belém, 
Manaus, Acr:e, em caminho de águas dos rios de 
12.000km. A hidrovia abre o caminho in_terior, que em 
futuro, ligará Argentina, Bolívia,-Colômbia, Venezuela, 
Peru, Equador, enfim -quase toda a América do Sul, um 
dia .se as nações o _desejarem. 

Senhores Senadores, no Simpósio foram destaques i
númer:_(!S exposições, aos estudiosos, inf~rmamOs que 
merecem ser lidas, e estudadas as matérias, como das pa-

- lestras sobre transportes de passageiros na região, do 
pessoal da EN ASA; os estudos de Almirant~ em palesM 
tras, cotpQ <]._ d9 Diretor Qe Portos e ~ostas; os l_igados à 
construção na região; os de segurança de navegação; da
formaç_ão_de pessoal; e destaque-se, há mais de um sécu
lo, a marinha brasileira prepara, nas escolas do Pará, 
marinheiros, pilotos, oficiais para toda a Marinha Mer
cante do Brasil. 

Debateram-s_e, ainda, toda a parte de problemas, e 
louvamos a democracia respeitosa Que ocorreu, o espfri
to cordial e louvável existente, orientado pela oficialida
de da Marinha de Guerra, pelos oficiais-generais presen
tes, à (rente _o ílustre Ministro da Marinha, Almirante 
Maximiliano da Fonseca, presença pirmanente em todo 
o Simpósio. 

-somaram-se aos debates as reivindicações dos a~ma
dores, dos trabalhadores, dos empresários às autorida
des, assuntos ligados à legislação; a problemas com a 
P~ROBRÁS, o Conselho Nacional d() Petróleo; a SU
NAMAM; o Instituto de Resseguros; a legislação de in
centivos, enfim, a fada a problemática dos rios, mares, 
da navegação, do pessoal e das empresas. Sr. Presidente, 
esgota-se o tempo que disponho. Congratulo-me com os 
organizadores do Simpósio, com a Revista "Porto e Na
vios", ·com os sindicatos do Pará e, com destaque, com à 
Marinha do_Brasil pelo prestígio que deu ao útil encon
tro de Belém o II Simpósio de Navegação da Amazônia. 

(Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.~ 

HVMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 23-6-83 
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
encaminhar votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
este projeto, de n9 105/82, qUI! -disciplina o exercício-da 
profissão de enfermeirO- de nível superior, vem ao enconM 
tro de uma velha aspiração da categoria, que há muito 
tempo mantém cantatas nas duas Casas do Congresso 
Nacional, no sentido de obter a regulamentação de sua 
profissão. 

No momento de sua votação, desejo, além de ressaltar 
a íntima colaboração em torno do assunto que houve en
tre as Lideranças riesta Casa, no sentido de transformar 
em lei esta proposição dizer que, nós do PMDB prefe
riríamos apoiai- o projeto origiriar qUe; inclusive, OisPu-
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nha sobre o piso salarial, no seu ai't. 29,'estabelecendo 
que o salário profisSional do enfermeiro é estabelecido 
em valor correspondente a 10 salários mínimos regio
nais. Mas, diante das dificuldades encontradas para a a
preciação do projeto, nós deliberamos acolher .o substi
tutivo da Comissão de Legislação Social, da lavra do 
nobre S_enador Jutahy Magalhães, onde se estabelece 
normas sobre a jornada de trabalho diurno e noturno e, 
bem assim, sobre a obrigatoriedade_dos estabelecimentos 
hospitalares, com mais de 30 (trii1tã) empregados, man
terem no prédio, em suas proximidades, creche gratuita 
para assisténcia aos filhos de seus se~~idores, devendo-se 
aínda acentuar que se estabelece·, larri.bém, que as dispo
sições da lei s_e aplicam aos servidores públicos regiStra
dos nos Conselhos Regionais de Enfermagem. 

Nessas condições, Sr. Presíâente, Srs. Senadores, a 
nossa Bancada apóia o Substitutivo da Comissão deLe
gislação Social. 

DISCURSO PRONUNCIAOD PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 23/6/83 
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -PB. Para 
encaminhar a votação.)_- Sr. Pr~idente, Srs. SenadoM 
res, o presente requerimento que solicita urgência para 
tramitaçãó do Projeto de Lei da Câmara n9 11, de 1983, 
estabelecendo a autonomia do Município de Santos, no 
Estado de São Paulo, está ·sobre a mesa subscrito por 
mim, como Líder do PMDB, e pelos Senadores Fernan
do Henrique Çardoso e_ Severo Gomes, d_o _f"MDB de 
São Paulo. 

Como sabem V. Ex~ constitui princfpio básico do pro
grama do Partido do Movimento Democrãtico Brasilei
ro a defesa de eleições. diretas para a escolha dos titulares 
dos diversos cargos que compõem o Poder Executivo~ o 
Poder Legislativo a nível federal, estadual e municipal. 
Obviamente, portanto, nos debatemos por todos os 
meios possíveis ao nosso alcance pelo restabelecimento 
da autonomia de todos aqueles Municípios brasileiros 
que foram incluídos, de algum tempo a 'esta parte, a par-

-_ tir de 1964-, em áreas consideradas de interesse da Segu
rança Nacional, sem que se tenha notícia de quais os cri
térios que presidiram essa seleção. 

No cas_o específico de Santos, que é o maior porto 
marítimo brasileiro, nós não sabemos as razões, e creio 
que não as conheG.e ta_rnbém a nobre Bancada governista 
do PDS nesta Casa, que jUstificaram ser o Município 
considerado de interesse da Segurança Nacional~ 

Se fosse, por exemplo, por ser cidade portuária, então 
todas as cidades onde houvesse portos marítimos e flu
viais deveiiam também ser consideradas sedes de Mu
nicípios de Segurança Nacional. Em suma, nós não te
mos até hoje como explicar, por que razão o Governo 
Federal, através do Conselho de Segurança Nacional, 
decidiu inclui'~ ~antas entre os municípios de interesse da 
Segurança Nacional. 

Portanto, o PMDB decidiu pedir urgência para a tra
mitação deste Projeto de Lei n9 ll/S3, de autoria da Câ
mara dos Deputados, do Deputado Gasthone Righi, do 
PTB de São Pauro: E aliás, temos para- nós que a tarefa 
sefá facilitada diante do recente acordo celebrado, no 
âlnbito político nacional, entre o Partido Democrãtico 
Social e o Partido _Trabalhh;ta Brasileiro, em cujo con
texto se inseria, ao que ser, a questão relacionada com a 
autonomia do Município de Santos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica aqui a manifes
tação de apoio da Bancada o PMDB, ao restabelecimen
to da auton,omia de Santos e, mais do que isso, o nosso 
apelo às lideranças dos demais Partidos, com assento 
nesta Casa, notadamente da Maioria, no sentido da a
_Q_rovação não s_ó da urgência mas, na próxima quarta
feira, do projeto no seu mérito, para que dentro de pou
cos dias nós possamos, através de decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral, convocar o povo de Santos para esco
lher livremente nas urnas o seu prefeito constitucional. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VIRG[L/0 TÃVORA NA SESSÃO DE 23(6(83 E 
QUE. ENTREGUE ÃREV!SÃO~DO ORADOR, 
SERIA PUBLTCADO POSTERIORMENTE: 

O SR. V!RGILIO TÁVORA (PDS - CE- Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do o
rador.)- Sr. Presidente e Srs~Senadores, não fora a co
locação dos consideranda do discurso do eminente repre~ 
sentante do Rio GráOde do Sul, não _estaríamos -nós aqui 
para, em nome do PDS, aduzir as considerações que a
chamos absolutamente necessárias ein fazer. 

Inicialmente- repelimos- em nome do Governo, as 
assacadilhas feitas por esse banqueiro francês e por S. 
Ex• encampadas, cuja melhor resposta pode ser-Obtída 
na leitura das declarações e do telegrama passado pelo 
Presidente do banco, a que ele pertence, desautorando e 
informando que podia ser aquela opinião pessoal do 
banqueiro, mas não do estabelecimento a que pertence. 
O Ministro Delfim está muito acima destes insultos. 

Segundo, Sr, Presidente, é de lamentar que o eminente 
Senador pelo Rio Gqrnde do Sul não esteja com mais as
siduidade aqui, neste Plenário, para assistir - pode ser 
que descolorida na forma, na frase, poi'que geralmente 
engenheiro não ê eloqüente, se prende muito mais aos 
números do que à beleza -da forma- as respostas que te
mos, pelo Governo, forneCidas não em corda bamba 
como diz Sua Excelência-, mas baseadas em números, à
quelas assertivas feitãs, sejã- p"elo Senador Roberto Satur
nino, em nome do PDT, seja pelo eminente Senador Ita
mar Franco, em nome do Partido a que pertence o nobre 
representante do Rio_ Grande do Sul. 

Ninguém se-julga detentor da verdade, mas havendo 
recebido missão de, na medida extrema das forç~s e do 
conhecimento, mostrar, explicar, as formas e as razões 
dos procedimentos -governamentais, numa área difícil, 
hoje, como é a área econômiCa, diz-nos a consciência que 
não temos tergiversado. Não cultivamos popularidade, 
Sr. Presidente. Quando todo mundo fugia de acompa
nhar Miriistros de áreaS econômiCas, nas regiões difíceis, 
como Governador de Estado, levamos não só O MlníStro
Delfim -Netto como os demais Ministros que pelo Ceará 
passavam, àquelas áreas inclusive ao grande aglomerado 
humano do Lagamar, num desafio pernianente à pobre
za, a própria dignidade humana. Não é do nosso feitio, 
portanto, nos calarmos ou nos omitirmos. Sr. Presiden
te, o nobre Senador Itamar Franco é Presidente da Co
missão de Finanças, peitence ao PMDB. Lamentamos 
profundamente que S. Ex' não esteja aqUi, porque, justa
mente, nunca faltamos à ética- e V. Ex• deve ser como 
os demais colegas, aqui, testemunha - de que avisáva
mos, com antecedência, quando íamos responder a cada 
um dos Srs. representantes do PMDB, que por uma ra
zão ou outra criticava -estavam no seu direitO~- são O
posição - determinadas colocações e posições governa
mentais. 

Mas nós vamos dizer ao eminente Senador Pedro Si
mon que não de hoje,-mas desde o dia que o emiõ.ente Se
nador por Minas Gci:rãlsfeZ_a_ propOsição, temos nos ba
tido para que, realmente, seja por iniciativa do Presiden
te desta Casa, no momento tão bem representado por V. 
Ex• Senador Moacyr Dalla seja pelo próprio órgão técni
co ·por ele presidido se constituísse justamente essa Co
missão tão aqui citada para que se pudesse, realmente, 
discutir um problema que aflinge não só ao PMDB, 
como aqui afirmado, mas a toda a Nação brasileira, e ao 
PDS, principalmente, porque sente ele a responsabilida
de que lhe cabe, como suporte do Governo, de tudo que 
de mal sucede no País, porque de bem isto ninguém lhe 
atribui nada, 

Gostaria ainda mais, Sr. Presidente, de frisar que aqui, 
com o devido respeito ao nosso ex-cOlega, eminente re
presentante por Alagoas, Teotônio Vilela, não se poder 
apresentar o Plano de Emergência de S. Ex' __; temõ-lo 
na pasta, temo-lo estudado - como uma resposta, pelo 
menos em termos de Economia, ao desafio apresentado. 
M.:mbros da Oposição divergem, e muitíss-imo, inclüslve 
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das soluções apresentadas por S. ExiE que m-embrõs aa 
Opos-ição? Justamente ·aqueles que, em pertencendo ao 
Partido de S. Ex•. cursaram os bancos de Economi_a. 

Mais ainda: gostaríamos de di_zer que o problema bási
co, aqui apresentado, haveria que -se desdobrar em duas 
fases: não é só a dívida externa, como também a dívida 
interria que preocupa e muito. Todos nós ouvimos falar, 
e daq_uela tribuna, jâ pOr duas vezes,- pedimos que V. 
Ex• mande consultar os Anais da CaSa,- mÕstrãmoS as 
razões por que, e até o dia de hoje a nobre-Oposição não 
respondeu, pelo menos àqueles argumentos por nós a
presentados, de que no momento atual era absolutamen
te inexeqiiível se pensar na moratória unilateral, a não 
ser como recurso extremo. 

Dissci:mos;:e não recebemos resposta, eminente Sena
dor. Pode-se utilizar, na discussão frases de efeito mas o 
que apresentamos foram dados, argumentos, e ficaría
mos orgulhosos, Iicariãmos vaidosos, Sr. Presidente, se 
justam-erite recebêssemos, seja da parte do PMD_B, seja 
da parte do PDT, a contradita aos argumentos dispendi-
dos. -

Não temos a pretensão de dizer que aqueles argumen
tos dispendidos daquela tribuna tenham sido os mais 
válidos, os mais definitivos, mas para que nos convença
mos de que eles pecam pela base, é preciso, inicialmente, 
que razões nos sejam aqui expostas mostrando que esta~ 
mos em erro. E como sempre costumamos fazer, com 
todo prazer diremos, dentro da máxima de que errar é 
humano, que tal e qual afirmativa nossa, que julgávamos 
baSilar na defesa dos nossos pontos de vista, foram real
mente destruídas ou foram abaladas por argumentos a
presentados __ pela nobre Oposição. 

Nunca fios furtamos aqui- e V. Ex• seja testemunha 
- e esSeS Anais apresentam declarações nossas de que 
tranferíamos a resposta para o dia seguinte, porque de- · 
terminado membro da Oposição que havia feito -o arra

Zõad.o objeto da nossa contradita, não estava presente, 
como no momento, apesar de avisado:Qeminente Presi
dente da Comissão de Economia e de Finanças, aqui não 
está; como, apesar de avisado, o eminente Líder e parti
cular amigo do PDT, também aqui não se encontra. 

O Sr. Pedro Simon- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Com _todo prazer. 

O Sr. Pedro Simon- Em primeiro lugar, eu fico -na 
dúvida. V. Ex• def~nde, na íntegra, ã prõposta-âlfMinis
tro Delfiin Netto. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA Não dissemos a V. Ex' 
que a defendíamos na íntegra. Mostre-nos os pontos em 
que possamos resolver o problema brasileiro dentro do 
que foi apicienTado por V. Ex~: 

.. Queremos moratória!" 

O Sr. Pedro Simon- Com todo o carinho e todo o 
respeito, nem V. Ex•, nem nós, podemos resolver coisa 
nenhuma, porque este Congresso não pode resolver cai~ 
sa nenhuma. Podemos, quando muito, apresentar pro
postas. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Mas, eminente Sena
dor, se V. Ex• não quer nem discutir a proposta. Se V. 
Ex• acha que não adianta nem discutir. Não compreen
demos, Senador Pedro Simon. 

V. Ex' permita-nos o respeito que lhe temos. Vamos à
quela tribuna. O seu Líder ... 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex• cometeu um equívoco, 
quando falou em resolver. Resolver, nós não podemos. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA -Não podemos resol~ 
ver: No momento, nem nós, nem ninguém. Há um 
problema a curtíssimo prazo, e há um problema a médio 
e a longo prazo. A curtíssimo prazo - vamos repetir 
pois desejamos que fique nos Anais desta Casa....,.... o caso 
é como uma infecção contra a qual se precisa tomar um 
S.iii1biótico que, embora Prod-u"za efeíto, n:io nos livra de 
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depois fazermos uma intervenÇão cirúrgica. ~ isso que 
dissemos e tornamos a repetir. Há um problema de curta 
prazo, e outro de médio e longo prazo. Aferramo-nos a· 
penas ao de ~édio prazo, porque o de longo praz<l, 
permita-nos V._ Ex•, todos nós já estaremos velhos on 
mortos. 

Agora, se V. Ex• pergunta as nossas opiniões- V. Ei• 
e seus colegas -_é óbvio que estamos em condiçõeS ~e 
discuti-las. Mas se V~ Ex' diz que não podemos dar -sO
lução alguma, eminente Senador, V, Ex• de in[cio, já re
cua. 

O Sr. Pedro Simon- Pelo amor de Deus. Se V. Ex• 
rever as notas taquigrâficas, -verâ que cometeu um pe
queno equív-oco. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Errar é humano. Va
mos ver qual é o equívoco: 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex' falou em nós resolvermos 
os problemas. Estou dizendo que nós, Parlamento, não 
podemos resolvê-los. De acordo? Foi apenas isso. 

O SR~ VIRG(LIOTÁVORA- De acordo, mas pode
mos apresentar sugestões. Desde o início em que aqui 
chegamos, Senador Pedro Simon, dirigimo-nos aos Se
nadores Roberto Saturnino e Itamar Franco -citamos 
os dois, porque são aqueles mais assíduos e que mais se 
interessam pelos assuntos econômicos, e de vez em quan
do o seus colegas, Fernando Henrique Caidos_o e Severo 
Gomes, quando aqui aparecem, mas V. Ex• há de con
cordar com isso. Estamos sempre dizendo: Vamos deba~ 
ter e apresentar alternativas. Quando o Senador Roberto 
Saturnino chega e diz a esta Casa que se recusa a discutir 
o problema político, porque a base fundamental da ação 
agora do Congresso, do Poder Público, é o problema e
c0nôri11CO; V. Ex' hã de compreender que fomos ao seu 
encontro. Então, fugimos a iSso. 

o que estamos aqui fazendo reparo é à afirmação de 
V. Ex• porque, talvez pelo if!lpulso com que V._Ex' esta
va na tribuna sem querer, além de fazer uma crítica que 
achamOs_- que não é justa a seus colegas; porqUe assim -
como V. Ex• acha, no fundo da sua consciência, que deve 
criticar o modelo econômico, que deve criticar a opiriião 
e a ação dos Srs. Ministros, há o dever do Vice-Líder do 
Gov"erno qüe foi âestacado para esses assuntos econômi- __ 
cos- se a escolha foi boa ou má, isso é problema a latte
re de, dentro daquilo que a sua consciência lhe diz que 
está certo, expor e apresentar as idéias e os argumentos, 
ã:té ser cõnVeõcido do contrário. 

É esta a nossa opinião e a nossa atitude aqui, eminente 
colega. 

O Sr._ Pedro Simon - Nobre Líder há dois aspectos 
que me pareceni importantes: primeiro, V. Ex• estâ ple
namente de acordo com a tese de se ir ao Presidente e de 
o Presidente designar a Comissão para fazer ou estudo 
profunao· dessa matéria, cóm oS homens da área econô
mica do Governo. V. Ex• concorda? 

O SR. V!RG!L!O TÁVORA - f: para responder
mos? 

O Sr. Pedro Simon - É uma pergunta. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não, Ex', não esta
mos de acordo, não. Já fomos muito adiante de V. Ex•, 
jâ encampamos a idéia que o eminente Senador Itamar 
Franco estava levantando, porque não adianta gestionar 
só dentro do Poder Legislativo. V. Ex' há de concordar, 
não é? 

O Sr. Pedro Simon - Concordo, não adianta nada. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Não, por uma razão: 
não é pelos motivos - permita-nos - que V. Ex• diz, 
porque dentro da - certo ou errado - órbita ... 

O Sr. Pedro Simon - Errado. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Não vamos discutir. 
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O Sr. Pedro Simon - Dei mínha opinião: errado. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA.- ... de competência do 
Poder Legislativo, sabe V. Ex• que os assuntos privativos 
de iniciativa- econômico-financeíra não nos pertence. 
Verdade? 

O Sr. Pedro Simon- Da Uniãó. Dos Estados e mu
nicípios, pertencem. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Não. A úniCa coiSa 
que nos pertence,nos Estados e municipios - permita
nos lhe recordar-: n9 1: aprovação de empréstimos. 

Ô Sr. Pedro Simon - Empréstimos e acordos. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA - N• 2: aumento do 
nível de endividamento. 

O Sr. Pedro Simon - Empréstimos e acoidos. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sim, Estados e mu
nicípios. 

O Sr. Pedro Sim!)n - ~ o que n6s queremos: para a 
União, também empré:~timos e acordos- :;6 isso. ASsim 
como esta Casa tem que aprovar ... 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Eminente Senador, 
fica como reforma constitucional, a qual- V.-Ex.• pode 
cair das nuvens- vai ter o votO faVofável do Vlc~-Udei-. 

O Sr. Pedro Simon - Ganheí a tarde.-

O SR. VJRGILIO TÁVORA - Não, não ganhou a 
tarde, não.-É porque desde o iníciO v:-- Ex,- permita
nos dizer, nobre Senador-, não nos honra; lamentavel
mente, V. Ex• não nos honra com a sua atenção quando 
aqui estamos. 

O Sr. Pedro Simon - Vou passar a cuidar com o 
maior carinho dos pronunciamentos de V. Ex• Ganhei a 
tarde, pois falando em nome da Liderança, o V ice-Líder 
que estã encarregado dos assunto~ econôm1cás dentro da 
Bancada, afirma que vai votar favoi"ãVelinente JJ.ma e
menda que dã ao Congresso Nacional o que é óbvio: a
quilo que se tem competência para discutir acordos e em
préstimos de municípioS e-Estados, também da União. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA - Ignorávamos que o 
nosso voto pessoal fosse assim tão importante para V. 
Ex• 

O Sr. Pedro Simon - f: importantfssimo! 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Mas não ~segred_o a 
ninguém que nos batemos há muito tempo por isso. La
mentavelmente, V._ Ex•, voltamos a repetir, talvez asso
berbado pelos problemas do Diretório lã da sua terra, 
pouco aparece aqui. 

O Sr. Pedro Simon - Mas, é importante essa ênfase. 

O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Porque, senão, teria 
ouvido que um dos pontos que aqui s.e defende, desde a 
primeira vez em qu_e_ tivemos discussão c-om o eminente 
Senador Roberto Saturnino: trazer todas estas questões 
para o debate deste Senado, permita-nos repetir. Solici
tamos, pois u'a mão lava a outra, a fineza de V. Ex• ler 
pelo menos os nossos pronunciamentos, já que não tive
mos o prazer de que os ouvisse. 

O Sr. Pedro SirDOn - Mas, foi muito importante. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Justamente trazer 
para o debate aqui no Senad_o, os problemas económicos 
que estavam, no momento, afligindo, como preocupação 
número um, esta Nação. Fo.i o que dissemos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas eram as palavras 
que nos julgamos obrigados, por um dever de consciên
cia, a pronunCiar, em resPOsta:, talvez descolorida, a uma 
oração do eminente representante pelo Rio Grande do 
Sul, que tanto teve de brilhante quanto de injusto. (Mui
to bem!) 

PORTARIA N• 416, DE 1983 

O Primeiro~Secretário, no Uso de sua competência re
gimental e regulamentar e à vista do disposto no Art. 57, 
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alínea k do Regimento Interno, eArts. 357,360,361,406 
e 409 do Regulamento Administrativo do Senado Fede~ 
ral, resolve:_ 

Art. __ {9 A lotação e o desligamento de servidores 
dos Gabinetes dos Secretários e Suplentes da Mesa, 
Líderes, Presidentes de Comissão e demais Senadores de
verão ser propostos pelos respectivos Titulares ao 
Primeíro-Se_cretârio. -

Art. 29 _A designação para a função de Contínuo de 
G'abinete, prevista na Resolução n9106, de 15 de abril de 
1983, só poderá recair em servidor integrante das catego
rias çle Agente d~_ ~ortaria e Assistente de Plenários, con
soante decisão_daC~missão Diretora e Reunião realiza-
da em 26 de maio de 19_83. --

Parágrafo Único. Os se~vidores de outras categorias 
que foram lotados na função de que trata este artigo até 
O -dia 26 de maio de 1983 nela permanecerão enquanto-
não ocorrer nova movimentação. 

ArL 39 Ao servidor integrante do Grupo
Artesªnato é vedado o exercício em órgão que não tenha 
atividade correlata com as do cargo que ocupe, ressalva
dos os casos existentes, até que ocorra nova lotação. 

Art. _ 4~' Os servidores integrantes das- C"ã-tegorias 
Funcionais_de Inspetor de Segurança Legislativa e Agen
te de Segurança terão exercício obrigatório nos sefviços 
de segurança da Casa, salvo os lotados nos Gabinetes 
dos_Memhros_e_ Suplentes da Comissão Dire1o"ra e, os 
desviados _de função, até que _ocorra nova lotaçã~. 

Parágrafo úil.ico. Para os serviços de policiamento 
interno da Casa só poderão ser designados servidores in~ 
teg'rantes das categorias de que trata este artigo, ressalva
dos os casos ~xistentes na data da publicãção desta Por
taria, e até que ocorrã nova lotação._ _ 

Art. 59 As freqüencias quinzenais de servidores lo~ 
tactos nos Gabinetes do_s SenaQ._ores de:verão se_r encami
nhados pelos respectivos titulares, diretamente à Subse~ 
cretaria de Pessoal. 

Art. 69 Os Gabinetes dos Senadores encaminharão 
à Subsecretaria de Pessoal, impreterivelmente no dia 20 
(vinte) de cada mês, expedientes sobre o comparecimen
to mensal de servidores às Sessões Extraordinárias_ e 
Conjunta§ _realizadas entre o dia 20 do_ll].êsanteríor e o 
dia 19 do mês em curso. _____ _ 

Art. 79 Os Gabinetes dos Senadores encaminharão 
à Subsecreta_ria Financeira, impreterivelmente até o dia 
20 (vinte) de cada mês, as relações referet:t_te~_ a serviços 
extraordinários prestados por seus servidores, para fins 
de pagamento, salvo as dos Gabinetes dos Vice
Presidentes, Secretários e Suplentes da Mesa e dos Líde
res de Partidos. que deverão ser encaminhados ao 
Primeiro-Secretário. 

Árt. 89 Os expedientes de que tratam os Arts. 69 e 
]9 poderão ser assinados e encaminhados pelos respecti
vos Chefes de Gabinetes, desde que previamente autori
zados pelos Tituiares. 
-Art. 99 O encaminhamento dos expedientes às Sub

secretarias i-espectfvas far-se-á através da Seção de Pro
tocolo Administrativo. 

Art. 10. Os Gabinetes dos Senadores observarão, 
no que couber, as instruções .contidas na Ordem de Ser
viço n9 001/83, do Diretor-Geral da Secretaria do Sena
-do Federal. 

Senado Federal, 24 de junho de 1983. - Henrique 
Santillo. J9-Secretário. 

PORTARIA N• 20, DE 1983 

9 Diretor-Gerã.1, no uso de sua competência regula
mentar, e à vista do disposto no art. 69 da Portaria n~ 
416, de 1983, do Senhor Primeiro-Secretário, Resolve 

Determinar que as Secretarias e Subsecretarias enca
minhem à Subsecretaria de Pessoal, impreterivelmente 
no dia 20 (vinte) de cada mês, expediente sobre o compa
re_cimento mensal de servidores às Sessões Extraordi~ 
nárias e Conjuntas, realizadas entre o dia 20 do mês an~ 
terior e o dia 19 do mês em curso. 

Senado Federal, 24 de junho de 1983, - Aiman No
gueira da Gãma-, Diretor-Geral. 

Sábado 25 2715 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO DE FINANÇAS 

5• reunião, realizada em 12 de maio de 1983 

Às dez horas do día doze de maio de mil novecentos e 
oitenta e -três~ na· sala de reuniões da Comissão, presentes 
os Senhores Senadores Itamar Franco, Presidente, Seve
ro_ Gomes, Amaral Peixoto, Hélio Gueiros, Guilherme 
P.:i.fmeir.:i., Car!Os"Lyra; Louriv·al Baptista, Pedro Simon, 
Roberto Campos, Jutahy Magalhães e Gabriel Hermes, 
reúne-se a Ccmrissão _d_e Finanças. Deixam de compare
cer; POr -mOtivo justificado, Os Senhores Senadores Jorge 
Bornhauseit, Albano Franco, João Castelo, Virgilio Tá~ 
vara, José Uns, José Fragelli, Fábio Lucena e Roberto 
Saturnino. Ao constatar a existência de número regimen
tal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e 
díspellSa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
aprovada, Em seguida, o Senhor PrJ::sidente comunica o 
recebimento do Ofício n9 66/83.- SG-MF, informando 
não existir trabalhos específicos produzidos pela Comis
são que examina a reforma tributária no País. Apôs a lei
tura do ofício o Senador Pedro Simon usa da palavra 
para sugerir à Comissão, prOposta no sentido de se criar 
um grupo de estudo formado por membros da Comis
são, corri a finalidade de apresentar e trocar idéias sobre 
a reforma tríbutária, como tambérri, convidar membros 
do Governo paia prestarem informações sobre a referida 
matéria. Caio a palavra, o Senador Roberto Campos 
propõe a criação de uma Comissão Especial, trabalhan
do em conjunto as Co:rriissão de Finanças e de Econ_o
mia, para que junto com técnicos em tributação, elabo
rar uma proposta tributária. Em aparte, o Senador Ju. 
tahy Magalhães informa que jâ eXiste proposta para a 
criação de uma Cõmissãõ Especial, nesse sentido, e que 
as -lideranças poderiam indicar para aluar como 
membros, os Senadores das duas Comissões. Terminada 
a discussão, o Sr. Presidente esclarece que entrarã em en
tendimento sobre a possibilidade de participação de 
membros das Comissões de Finanças e de Economia, na 
Comissão Especial. A seguir, são apreciadas as seguintes 
proposições; 1) Projeto de lei do Senado n~ 196/79 -
:diSpõe sobre o pagamento de pensão aos dependentes 
do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 
1971. Relator: Senador Severo· Gomes. Parecer: Favorá
vel. Conclusão: Aprovação do parecer. 2) Projeto de Lei 
do Senado n9 207/81 - Determina critério para o rea
justamento do preço de venda ao consumidor do GLP, 
Gás Liquefeito" de Petróleo, e dá outras providências. 
Relator: S_enador_ Severo Gomes. Parecer. Favorável. 
Conclusão: ViSfa ao Senador Roberto Campos. 3) Proje
to de Lei da_ Câmara n9141/82- Dispõe sobre a criação 
e transformação de cargos e empregos na Secretaria do 
Tribunal Federal de Recursos e dâ outras providências. 
Relator Senador Guilherme Palmeira. Parecer: Favorá
vel. Conclusão; O Senador Roberto Campos manifesta 
dúVidas qu-anlo a constitucionalidade da matéria, por 
entender que com a aprovação do projeto, aumentaria as 
despesas, e para isso, seria necessária Uma previsão de re
ceifa. Continuando, alega ainda o Senador, que o Tribu
nal Federal de Recursosjâ se utiliza de uma firma para a 
realização dos serviços, não havendo assim, a necessida
de de criação e transformação de cargos e empregos. Em 
-aparte, o Senador Hélio Gueiros discorda do Senador 
Roberto Campos, entendendo que existe uma grande ne~ 
cessidade de reforço de pessoal, para a agilização dos 
serviços do Tribunal. Colocada em votação a matéria é a 
mesma aprovada com voto contrário dos Senadores Ro
berto Campos e Amaral Peixoto e voto com, restrições do 
Senador Jutahy Magalhães. _4)_ Ofício "S" n9 11/83 -
Do Sr. Governador do Estado da Paraíba, solicitando 
autorização do Senado Federal para contratar emprêsti
mo externo no valor de DM to.OOO.OOO,OO (dez milhões 
de marcos alemães), destinado ao programa "Pequeno 
Irrigação a Nível de Propriedade, naquele Estado. Rela
tor: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: Favorável, 
na forma do Projeto de Resolução apresentado. Conclu-
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são: Aprovação do parecer. 5) Projeto de lei do Senado 
n'i' 308-/Bl·DF- Altera as aliquotas do imposto sobre a 
transmissão de bens it;nóveis e de direitos a-eieS-!elativOs 
a que se refere o art. 31, do Decreto~lei n'l> 82, de 26 de de
zembro de 1966. Relator: Senador Roberto Campos. Pa
recer: Favorável à emenda n'i' 1, de Plenário. Conclusão: 
aprovação do parecer. Nada mais havenso a tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme 
Fonseca~ Assistente da Comissão, a preserlte Aia, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

6~ reunião, realizada em 26 de maio de 1983 

Ás dez horas do dia vinte e seis de maio de mi( nove
centos e oitenta e três, na sala de-reuniões da Comissão, 
presentes os Senhores Senadores Itamar Franco, Presi
dente, Jorge Kalume, Amaral Peixoto, Lourival Baptis
ta, Roberto Campos, José Fragelli, Octâvio Cardoso, Jo
sé Lins, Jutahy Magillbães, Carlos Lyra e Pedro Simon, 
reúne-se_ a ComisSão de Fir;úu1ças. Diiiam de compare
cer, por motivo jusfific3do, os Senhores Senadores Jorge 
Bornhausen, Albano Franco, Amaral Furlan, Gabriel 
Hermes, João Castelo, Guilherme P::ilmeira,-Vii-Sílio Tá
vora, Severo Gomes, Fábio Lucena e Roberto Saturni
no. Ao constatar a existência de número regimentai, o 
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispen
sa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente comunica a ex
pedição do ofício n9 13/83-CF, dirigido ao Dr. Geraldo 
Antônio Nogueira Miné, Secretário-a·eral do MJni_siêi-1"6" 
do Trabalho, solicitarido infOrmações rdatiV3._s_l Conta 
Especial Emprego _e SaláriO, previsto na Consolidação 
das Leis do Trabalho. Prosseguindo, S. Ex• informa que 
o Senador Octávio- Cardoso fará parte deSta Comissão 
na vaga decorrente do falecimento do Senador Tarso 
Dutra, conforme indicação da Liderança de seu partido. 
Continuando, o Sr. Pre5id(mtesolicita ao Senador Louri
val Baptista, para que, em nome da Comissão, -pranicie-a 
memória do ilustre Senador Tarso D1.1tra. Caril a pala
vra, o Senador Lourival Baptista laStinla o desapareci
mento do saudoso Senador enaltecendo suas virtudes de 
brilhante homem público e de magnífico brasileiro. A se
guir, são apreciaáaS as seguintes proposiçõeS: I) PrOJeto 
de lei da Câmara fi~> 09/83 --Concede pensão espeCial a 
Dom José Newton de Almeida Baptista e dá outras pro
vidências. Relator: Senador José Lins. Parecer: Favorá
vel. Conclusão: Aprovação do parecer; 2) Projeto de lei 
do Senado n~' 122/80- dispõe sobre a colocação em ca
dernetas de poupança de depósitos judiciais. Relator: Se
nador José Líns. Parecer. Favorável ao projeto e à emen
da Substitutiva da CE. Cõncfusãó: O Senador RobeftO 
Campos sugere que todas- as instituições finanCeiras pos
sam receber os depósitosjudlciais e n'ão somente a Caixa 
Econômica Federal. O Senador José Lins acolhe a idéia 
apresentada e a comissão aprova o parecer do relator e a 
Emenda apresentada; 3) Projeto de lei do Senado n9 
62/81 - Dispõe sobre a cobrança de contas de energia e
létrica, água, gás, e telefone, pelas concesSionárias· a;; ser
viços públicos e dá outras providências. Relatof: Seria
dor João Castelo. Parecer: Favorável. Conclusão: APre
sidência concede vista ao Senador Josê: Lins; 4) PrQjeto 
de Lei da Câmara n9 52/81 - Dispõe sobre o VaiO!- a
nual do Serviço Especial de Bolsas de EstudOs - P-EJiE.: 
Relator: Senador João Castelo. Parecer: Favorável. 
Conclusão: a Presidência concede vista ao Senador Ju-
tahy Magalhães. 5) Projeto de lei da Câmara n"' 88/81-
acrescenta dispoSitivOs à Lei n"' 3.807, de 26 de agoSto de 
1960- Leí Orgânica -da Previdência Social. Relator: Se--
nador Jutahy Magalhães. Parecer: Pelo arquivamento do 
projeto. Conclusão: Aprovação do parecer. Ofício "S" 
n9 23/82- Do Sr. Prefeito do MunicíPio de Mauá, Es
tado de São Paulo, solicitando autorização do Senado 
Federal para contratã.r empréstimo externo no valor de 
US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norte
americanos), destinado ao Programa de InVestimentos 
Urbanos naquele Município. Relator: Senador Severo 
Gomes. Parecer: Favorãvel, na forma do Projeto de Re-
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solução apresentado. Conclusão: O Senador Roberto 
Campos manifesta sua opinião alegando que esse em
-préstimo é um exemplo de dolarização da economia, 
pois trata-se de investimentos em obras públicas, tipica
mente despesas em cruzeiros, para os quais se está bus
cando um empréstimo externo. Prosseguindo, S. Ex• in
forma que o cálculo dos limites foi feito âe maneira um 
pouco errada, de vez que não há distinção apropriada no 
-câlculo dos Ümites entre as" _chamadas Operações intrali
mites e ex.traiimites para o cálculo da participação máxi
ma de empréstimo em relação à despesa, tendo-se que 
calcular unicamente as operações dentro da Resolução 
n"' 62. Colocado em votação o parecer é o mesmo apro
vado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos GUilherme 
Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

7• reunião, realizada em 9 de junho de 1983. 

Âs dez horas do dia nove de junho de mH novecentos e 
oitenta e três, na Sala de reuniões da Comissão, presen
tes os Senhores Senadores Itamar Franco, Presidente, 
JoSé Fragelli, Jutahy_ Magalhães_, Pedro Simon, Jorge 
Bornhausen, Roberto Campos, Carlos Lyra, José Lins, 
Guilherme Palmeira, Jorge Kalume, Gabriel Hermes e 
Lourival Baptista, reúne-se a Comissão de Finanças. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
-nhores Senadores Amaral Peixoto, Amaral Furlan, Al
bano Franco, João-Castelo, Virgílio Távora, Severo DO
mes, Fábio Lucena e Roberto Saturnino. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Se
nhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a 
leitura -da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o· sr. Presidente comuniCa-O recebimento 
do Aviso n"' 107-SP/83, do Tribunal de Contas da 
União, referente à deliberação tomada sobre a prestação 
de contas da Telecomunicações do Maranhão S/ A -
TELMA, exercício de 1980. 

A seguir, são apreciadas as seguintes Proposições: 
Projeto de Lei da Câmara n~' 61/82- Modifica os ar

tigos 2"' e 6"' da Lei n9 5.868, de 12 de dezembro de 1972 
que "cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural, e dá 
outras providências". 

Relator: Senador jorge bornhausen 
Parecer:_ Favorável 
COnclusão: Aprovação do parecer. 
ProjetO de Lei do Senado n"' 116/80- Obriga a cons-

truçã-o de creches nos conjuntos habitacionais. 
Re_lator: Senador Gabriel Hermes 
Parecer: Pela tramitação conjunta com PLC n"' 50/82 
ConcluSãO: Aprovação do parecer. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 4/83- Institui o salário 
mínimo profissional dos farmacêuticos, e dá_ outras pro
vidências. 

Relator_:_ Senador Jutahy Magalhães 
Parecer: Favorável ao projeto, na forma do Substituti

vo da Comissão de Legislação Social 
Conclusão: Após os debates dos Senadores Roberto 

Campos, Jutahy Magalhães e José Lins a Comissão 
aprova o parecer, com voto vencido do Senador Roberto 
Campos. 

Pi-ojeto de Úií da Câmàra n"' 79/81 -Dispõe sobre 
obrigatoriedade de aplicação em projetas específicos dos 

--Critêiíos e financiamentos de- of.gariismos gorvernamen-
tais e daqueles provenientes de incentivos fiscais. 

Relator: Senador: Pedro Simon 
Parecer: Favorável ao projeto ~-à Emenda n"' 1-CE 
Conclusão: A Comissão rejeita o parecer do R<:_tator ~ 

aprova o Voto, em separado, contrário, do Senador 
Gabriel Hermes, com o voto vencido dos Senadores Pe-
dro Simon e José F rageHi. - -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Co-
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missão, a presente A ta, que, lida e aprovada, será assina
da_ pelo Sr. _Presidente, inqo a publicação juntamente 
com o ~companhament_o taquigráfico da reunião._._ 

ANEXO A ATA DA 7' REUNIÃO DA COMIS
SÃO DE FfNANÇAS. REALIZADA EM 9 DEjU~ 
NHO DE 1983. 

PRESIDENTE: SENADOR ITAMAR FRAN
CO 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR JOSE LINS 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUI

GRÁF!CO DA REUNIÃO 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco -·Declaro 
aberto os nossos trabalhos. 

A Presidência do Senado, encaminhou à Comissão de 
Finanças o seguinte ofício do Presidente do Tribunal de 
Contas da União Dr. Mário Pacini. Chamo atenção dos 
srs. Senadores porque é um oficio que pode interessar, 
bem como a decissão do Plenário do Tribunal de Contas 
da União. O oficio é o seguinte do Dr. Mário Pacini diri
gido ao Presidente do Congresso e encaminhado à Co
missão de Finanças. 

Sr. Presidente tenho a honra de dirigir me a V. 
Ex• para nos termos do art. 36 § 5~> do Decreto-lei n9 
199/67 cientifiCar o Congresso Nadon-al, que o Ple
nário desta Corte em sessão de 19 de maio do cor
rente, acolhendo proposta do Sr. ReJator Millis.tro 
Fernando Gonçalves, ao deliberar sobre a prestação 
de .;:optas da Telecomunicações do Maranhão S.A 
(TELMA) exercício de 80, resolveu recomendar as 
empresas de telecomunicações liiCiusive à própria 
controlador~ TELEBRÃS que sustem a distri
buição de_lucros oriundos do saldo credor da cor
reção monetária porque descapitaliza a empreSa 
prejudicando seu capital de giro urna vez que tais lu
cros são apenas económicos sem contrapartida .de 
ingressos finaceiros_e ainda são originados de efe1tos 
inflacionários sobre os elementos patrimoniais e 
não de processo produtivo. Outrossim eu caminho 
V. Ex• com presente, cópia do teor ·da decissão de 
referênCia, --

Vem assinado pelo -~r. Mário. 

Esse ofício bem como a decisãO do Plenário Oõ TribÚ: 
nal de Contas da União, estou encaminhando aos Srs. 
Senadores da Comissão de Finanças para que tomem co
nhecimento para que amanhã não digam que o Congres
s-o-Nacional não se manifesta sobre as deciSões do Tribu
nal de Contas da União. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, por g'en
tileza, há umas 4 sessões atrás V. Ex• leu um ofíciO rece
bido por parte do Governo Federal com relação à refor
ma tributária, de como estava a tramitação. Era possível 
receber uma cói?ia ~esde ofí~io Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex~ será 
atendido Senador, ainda hoje o mais rapidamente possí
vel pela Secretaria da Conlissão. Passemos à 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 61/82 

-''Modifica os arts. 29 e 6~> da Lei 5.868 (leitura) ... 
Com. ·a palavra então o Senãdor Jorge- BornhaUsen 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PDS - SC) -O 
projeto de autoria do então Deputado Alceu Colares 
traz alterações no sistema nacioriar de Cadastro rural, e 
q'á outras providências. Teve, inicialmente, um parecer 
de minha parte pela audiência ao INCRA, para verificar 
os resultados de natureza de arrec_ad<~.ção que poderiam 
alterar as condições da.quele instituto. Tive a oportuni
dade de ouvir, antes do início da sessão, o Senador José 
Fragelli que, com sua experiência de homem ligado_~ 
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área rural e urbana, nos demonstrou que o parecer da 
Comissão de Agricultura, que foi vitorioso, e que real
mente o projeto do Deputado Alceu Colares vem apri
morar as condições do estabelecimento do que é imóvel 
rural e da sua localização para fins de tributação não tra
zendo grandes alterações de natureza financeira. 

Por isso mesmo eu voto favoravelmente ao processo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Em discus
são_ o parecer. (Pausa.) 

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

Em votação. 
Os Srs. Senadores que concord_am com este parecer 

queiram permanecer como estão. _(Pausa.) 
Aprovado. · 
Passamos ao próximo item da pauta. 
Projefo de Lei do Senado n9 116(80. Obriga a cons

trução de creche nos conjuntos habitacionais. O Relator 
é o Senador Gabriel Hermes. Eu consultaria o Senador 
Jutahy Magalhães se estaria em CC?ndiçõeii de relatar esse 
projeto de lei. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- "O presente pro
jeto de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, 
visa estabelecer a obrigatoriedade de construção de cre
ches nos conjuntos habitacionais finã.nciadOs ou não 
pelo Sistema Financeiro de Habitação: .. (segue leitura) 

É o parecer do Senador Gabriel Hermes. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Os Srs. Se-~ 
nadares que aprovam o parecer, queiram permanecer 
como _se encontram. (Pausa.)_ 

Aprovado. 
Terá tramitação conjunta CQm O --pLc n"~' 50/82. 
Projeto de Lei da Çâma_~a n" 4 de 83.1nstitui o salário 

mínimo prófissiOilal dos rarrii.acêuticos, e dá outras pro
vidências. 

Comissão de Saúde da_Câm:a_ra dos Deputados. ORe
lator é o Senador Jutahy Magalhães. Concedo a palavra 
a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- _(Lê o segu)nte_ 
parecer) 

(Leitura de Parecer) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Em discus
são o parecer. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a 
palavra ao Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, como 
é sabido apresentei ontem um projeto de Lei que leva a li
vre negociação salarial para todos os níveis acima do sa.:
lário mínimo. Isso íncluiría o salário m_fnjm__Q profissio
nal, que está bastante acima do piso salarial normal apli
cável àqueles ramos de trabalhadores de menor poder de 
barganha. Coerentemente com meu ponto de vista, de 
que isso deve_ ser deixado à livre negociaçãO entre patrões 
e empregados, sou contrãriO á-aprovação do parecer. Eu 
lembraria que um projeto dessa natureza ainda que apli
cável nas capitais, dificilmente seria praticável no inte
rior. Nas pequenas cidades, devido a pequena dimensão 
das unidades farmacêuticas, ·seu reduzido volume de ven
das, não haveria realmente condições de cumprir esSa 
obrigação de salário minimo profissional. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - V. Ex• permite 
uma informação nobre Senador? (Assentimento do ora
dor.) Houve um erro da nossa Comissão, e aí vaí urll pe
dido ao nosso secretário para consertá-lo. O parecer fala 
exatamente que retirou essa questão do salário mínimo 
profissional, já que o mesmo foi retirado na CorriisSãõ de 
Legislação Social, embora o voto vencedor não ten._ba 
sido distribuído. Por isso que V. Ex• está falando do 
problema·de salário, mas isso jã Cstá retirado do projeto, 

porque foi derrogado esse item da proposição inicial da 
Comissão de Legislação e aqui então na Comissão de Fi
nanças nós só estamos mantendo através da jornada de 
trabalho, a questão dos salários já não está mais indulda 
no projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• con
Hnua com a palavra, Senador Roberto Campos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Agradeço o esclareci
riienfO,-inas a mlnha objeção permanece porque tanto o 
salário de-tiãO:ilbo quanto -o hofâriõ; deverão ser objeto 
de livre negociaçãO_~~~~re as partes. 

O SR.. PRESIDENTE- (Itamar Franco) - Continua 
~I!! discussão 9 parecer do Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JOSf: LlNS- Peç_o a palavra, Sr. Presidente. 

O SR._ PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a 
palavra ao Seriador José Lins. 

·o-sK:"JOSE LINS- Eu gostaria de- diZer aoS Cólnpa
nheiros desta Comissão que, pessoalmente, também sou 
contra a fixação tanto do salário mínimo para os prO!is
SiQnais de nível SUJ?erior como a fixação da jornada_de 
tiâ.balho. Todavia, como a impressão que tenho é que 
somente esta e mais uma ou duas profissões não têrri hoje 
aj9r~ada de ~ra~ãiltp f_i_xada em 4 horas, eu nào veria di
ficUldade em provar esta resolução e deixar que uma le
g~slação geral,_ ~~l Vt:sse a _c~n~ide.rar --~- pro~lema _d~ntro 

-âOs~iérmos ·em que realmente devé ser considerado, que é 
o da livre negociação. 

~_,---o_-sR. PRESIDENTE (Itamar FrancO) - Continua 
_-êhi-discussão-o pareCer dó nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

se nenhum dos nobres Senadores querem se manifes
tar, vou colocar em votação o parecer do nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

Em--vOtãção O parecer; (Pausa.) 
-Os Srs. Senadores que concordam com esse parecer 

queiram permanecer sentados. 
Está aprovado o parecer de V. EX', com o voto con

irltrio do nobre Senador Roberto Campos. 
Nobre Senador Roberto Campos, não precisa ficar 

-~ St{obado, porque eu já hav(a anotado as suas obser
vações. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 79/81 

(Leitura) 

Foi dado vista ao Senãdor Gabriel Hermes, o parecer 
ê favorável e o nobre Senador Gabriel Hermes apresen
tou voto em separado. 

Com a palavra o nobre Senador Pedro Simon. 

O SlL PEDRO SIMON (PMDB- RS)·- Nós de
veríamos ouvir O voto em separado que foi pedido vista, 
que vai ser apresentado pelo nobre Senad~r Gabriel Her
mes. 

SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre Sena
dor Pedro Simon, eU gostaria que V. Ex~. a não ser que 
não queira, voltasse a relatar o seu projeto, e o voto em 
separado do nobre Senador Gabriel Hermes será_consi
derado, a não ser que a Comissão venha a derrubar o pa
recer de V. Ex', então, nós designaremos outro relator. 

O SR. PEDRO SIMON - (Leitura de parecer) 
Sr. Presidente, estou a aguardar o voto em separado, 

mas me parece que esse projeto é de real importância, 
Passou por todas as Comissões da Câmara e todas as 
Comissões do Senado, com voto favorável, e me parece 
que está áí a constatar uma realidade. Nós temos, lá no 
Rio Grande do Sul, caso específico, permanente, cons
tante de pessoas que pegam crédito rural e terminam 
aplicando na caderneta de poupança, ou aplicando em 
outros tfpos· de investimentos, e não aconteCe nada. E 
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isso acontece, praticamente, em quase todos os setores 
que fêffi financiamento especial do Governo Federal. 
Por isso, si"nceramente, não vejo como esse -projeto rião
possa ser aprovado. O meu parecer continua sendo fuvo
rável. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Em discus
são o parecer do nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. GABRIEL HERMES- Eu peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

-o SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a pa
lavra o nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES- Sr. Presidente, cu tive 
de-apresentar um Voto em separado, queToi d-istribuído 
aOS Srs. Senadofes. No vOto em separado, eu justifico 
com sanções para os infratores das medidas ilegais. 
Estabelece-se as seguintes penalidades: 

Não se beneficiarão de nenhum outro empréstimo do 
orgãõismO-oftciaTde crédito, e não poderão utilizar os 
recursos de incentivos fiscais. 

Terão de saldar todos os seus débitos. 
Além das citadas penalidades fiscais, o projeto estabe

lece aplicação aos infratores das sanções previstas. Em 
arrimo da proposição ó ilustre autor alega que ocorrem 
freqUentemente desvios de recursos provenientes de cré

. ditos, financiamentos, incentivos fiscais, etc. Como 
exemplo prático do que afirma, o autor do projeto, que 
destaca que nas operações de crédito agrícola, legis.laçàQ 
específica, Decreto-lei n9 58.380, não estabelece qualquer 
sanção para aqueles. 

As Comissões de Constituição e Justiça e de Econo
mia, não vislumbraram QQ .âmbito de sua competéncia 
qualquer óbice ao acolhimento do projeto. Contudo o 
exame atento da matéria, revela-nos a redundância do 
preceituado no Projeto, em confronto com as prescrições 
legais relativas às espécies, digo eu: De fato as normas vi
gentes, prescrevem proibição para operar no crédito ru
ral, quando o tomador não atenda a outras exigências do 
critério do Banco Central. 

De outra parte vale assinalar, que o Decreto-lei n9\67, 
fixa sançõeS no âmbito do Cfédito-rural e·índustrial, pre
cisamente nll.-hípótese de iOdébita aplicação cieditícia. 

O projelO sob exame "promove a ·rigor um verdadeiro 
bis em bis, uma repetição na área da penalogia, referente 
a créditos rurais, fato que desaconselha a SU<l <lprovaçilç. 
A r~o que irie levou a decidir foi esta, 

Nós estamos com uma sobrecarg<l tão grande, e a 
Oposição, que_realmeOte é tão atenta em comb<lter medi
das, espero que considere que nós jâ temos excessos, por 
essa razão, eu me manifestei contráriamentc-. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Continua 
em discussão o parecer do nobre Senador Pedro Simon. 

Concedá a -palavra ao nobre Senador Roberto Cam
pos. 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Endosso o parecer 
em separado do nobre Senador Gabriel Hermes, por 
dois motivos: Primeiro, por que já há sanções previstas 
na legislação, e portanto o projeto é algo redundante. 
Mas eu diria que-fiá outra razão talvez mais importante. 
Os abusos que têm surgido, são precisamente derivados 
dos subsídios ao crédito agrícola, que estão agora em 
fase_de extinção. O que provoca o apetite insopitável 
pira desviar recursos para o mercadO financeiro, é preci
samente a subvenção ao crédito rural, que torna extre
mamente atraente abiscoitar créditos governamentais 
para aplicá-los no open-market. Mas esse é um subpro
duto do subsídio, se nós eliminarmos a subvenção, e pa
rece que o "pacote" que será hoje aprovado pelo Gover
no caminha nesse sentido, não haverá mais estímulos 
para esse desVio rriacíço de recursos que vem acontecen-
~ -

Na realidade, a extinção do subsídio tornaria obsoleta 
a penalidade, porque pereceria o incentivo à distorção, 
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que justamente foi denunciada pelo nobre Senador -
Pedro_ Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Contíriua 
em discussão o parecer. (Pausa.) 

O SR. PEDRO SIMON- Quero dizer, Sr. Presiden:
te, que mantenho o meu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nós vamos 
colocar em votação, justamente o parecer de V, -Ex•, por
que apenas o nobre Senador Gabriel Hermes dã seu voto 
em separado, e o voto contrário, anotado pela Mesa atê 
agora é o do nobre Senador.~ 

O SR. PEDRO SIMON- S_e V. Ex.•_me permite, Sr. 
Presidente digo que mantenho o meu parecer. Em pri
meiro lugar, porque o projeto que não é da autoria de 
Deputado nem de Senador de Oposição, mas de um par
lamentar do GovernO, o nobre Deputado Salvador Julia
nelli, me parece que tem profundidade_ em fazer, exata
mente, com que as medidas hoje existentes, e que absolu
tamente não sãQ aplicadas, que não têm eficácia, possam 
ser aplicadas e possam dar medidas corretivas no sentido 
de punição àqueles que não cumprem, O que te~ ê uma 
norma genêrica, generalizada, que absolutamente não 
teve condições, no sentido de evitar que aplicação indê
bita seja feita. Com relação ao que disse o Senador Ro
berto Campos, ê uma questão de posicionamento. Nós 
somos favoráveis __ a manutenção do subsídio, acredita
moS que eles ainda que diininuam não sejam reÜiados ao 
todo, e, acreditamos que mais dia menos dia, haverá de 
se entender a importância do subsídio para setores fun
damentais da produção neste País; como acontece inclu
sive em outros países do mundo. Por isso, inclusive, pela 
segunda razão invOcada pelo Senador Roberto Ca:InpóiÇ 
nós por uma questão de filosofia, mantemos o projeto na 
expectativa, de que os subsídios sejam mantidos ou se
jam devolvidos, caso sejam extintos à Nação. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Continuá 
em discussão o parecer. 

O Senador Josê Lins, com a palavra. 

O SR. JOSh LlNS- Sr._ .Presidente, em tese ninguém 
pode ser contra a punição daqueles que não cumprem a 
lei. Mas, realmente como diz o nobre Senador Gabriel 
Hermes, estâ apenas havendo uma__redundância~ Esta
mos batendo numa tecla que jã está suficientemente nor
matizada. Eu voto com O pareCer-do SeOador Gabriel 
Hermes, mesmo porque, eu- tenho em mãos um projeto 
de natureza semelhante, que é dirigido para o sistema de 
incentivos fiscaís. Tenho cantata com muita dificuldade 
de analisar esse problema, e acho que a aprovação desse 
projeto, não traria -nada de novQ_em_ _relação a legislação 
atual. De modo que eu voto com o parecer do Senador 
Gabriel Hermes. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar França)- Continuª 
em discussão. 

Senador Jutahy Magalhães, V. Ex~ tem a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. PreSidente, 
apenas uma frase, dizer que no meu entendimento, a 
questão ê mais de_ fiscalização do que de novas normas 
penais, estas já exiStem. Mas, o que eu queria, era solici
tar a V~ Ex' que colhesse os votos, individualmente, entre 
o parecer e o voto em separado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Evidente
mente, Senador Jutahy, se rejeitado o parec~. mas ape
nas, vou atender a solicitação de V. Ex', mas creio que 
rejeitado o parecer, evidentemente, o voto em separado 
prevaleceria._ Mas, vamos atender. 

Vou colocar em votação o parecer do Senador Pedro 
s;non. 

Os Srs. Senadores que concordam com esse parecer 
queiram permanecer como estão. 

Rejeitado o parecer do Senador Pedro Simon. 

Os Srs. Sep_adores que concordam com o voto em se
patada do Senador Gabriel Hermes, q1,1~iram permane
cer como estão, 
- -Co-iltrário_ com o voto do Senador Fragelli e Pedro Si

mon. 
Eu consulto aos Srs. Senadores, se hã mais algum as

sunto, porque a nossa Ordem do Dia já está esgotada. 
Nada mais havendo declaro encerrado os nossos tra

balhos. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

7• Reunião (Ordinária) 
Realizada em 4 de maio de 1983 

Às onze horas do dia quatro de maio de mil novecen
tos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na 
Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidêncía do senhor 
Senador Luiz Viana, Presidente, presentes os Senhores 
Senadores Lourival BaptiSta, Dinarte Mariz, Pedro Si
mon, Enéas Faria, Amaral Peixoto, Severo Go-ines, Mar
co_ Maciel, Martins Filho, Guilherme Palmeira, João 
Castelo e Roberto Campos, reúne-se a ComisSão de Re-
lações Exteriores. __ _ 

-DeÍxain di:-CompÚecer, por motivojuStl'fiéado, os Se
nhores Senadores Tarso Outra, João Calmon, Virgílio 
Távora, Aloysio -Chaves, Itamar Franco e Saldanha Der
zi. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
da reunião anteriOr, que é dada por aprovada. Prosse
guindo, o Senhor Presideilte cOmunica cj_tie se encontra 
presente no recinto o Senhor MinistrO Affõi'l.so-Celso de 
Ouro-Preto, indicado para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República da Guiné-Bissau, que 
coffiPire-ce à Comissão a fim de expor aos senhores Se
nadores o seu plano de trabalho sobre a rriiSSão que de
sempenhará; e assim, determina que a reunião tOrne-se 
secreta, pãra ouvir o referido diplomata, bem como, 
para apreciação da Mensagem n9 76, de 1983, do Senhor 
Presidente_ da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, a escolha do Senhor Affonso Celso de 
Ouro-Preto, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Guiné-Bissau. Tendo como 
Relator, o Senhor Senador Severo Gomes. Reaberta a 
reunião, em carãter público, o Senhor Presidente deter
mina o adiamento na apreciação dC? parecer sobre o Pro
jeto de Decreto Legislativo _n9 05, de 1982, face a ausên
cia do Relator, Senador João Calmon. A seguir, sua Ex
celência comunica que recebeu Oficio da Liderança do 

- Partido Democrático Social, através do qual o Senhor 
Senador Aloysio Chaves dá conhecimento que, em virtu
de de acordo a nível de Liderança, Indicará o Senhor Se
nador Nelson Carneiro para ocupar sua vaga _na Comls-
são. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será 
assináda pelo Senhor Presidente, - Luiz Viana. 

9• Reunião (Ordinária) 
Realizada em 25 de maio de 1983 

Às dez horas, do dia vinte e cinco de maio de mil nove
centos e oitenta e tfês, na Sã.ia de-Reuniões da Comissão, 
na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Se
nhor Senador Luiz Viana, Pres-idente, presentes os Se· 
nhores Senadoro;s Lourival Baptista, Gastão Mºller, Pe
dro Simon, Amaral Peixoto, Marco Maciel, João Cal
moo, Octávio Cardoso, Guilherme Palmeira e Murilo 
Badaró, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Dinarte Mariz, Roberto Campos·, 
VirgíJo _Távora, Enéas Faria, _Severo Ç}oi!!_~s. ltal)1ar 
Franco, Saldanha Derzi e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimerital, o Sen_ho~ Presidente de
Clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata 
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da reunião anteriOr, que é dada por aprovada. A seguir, 
passa-se à apreciação das matérias constantes de pauta e 
são apreciados os pareceres sobre as seguintes propo
siçõ6S: I) Projeto de Decreto Legislativo n9 05, de 1982, 
que "aprova o texto do Acordo de Cooperação Científi
ca, TecnOlógica e Têcnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Argelina 
Democrática e Popular, concluído em Brasília, a 3 de ju
nho de 1981". Relator: Senador João Calmon. Parecer: 
favorável ao projeto. Não hâ debates, e a Comissão, -por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 2) Projeto <!e 
Decreto Legislativo n9 15, de 1982, que."aprova o texto 
do Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológi
ca entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Cooperativista da Guiana, con
cluído em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982". Rela
tor: Senador Gastão Müller. Parecer: favorável ao proje
to, na forma da Emenda n9 01-CRE (Substitutiva), que 
apresenta. Não há-debates, e a Comissão, pOr unanimi
dade, aprova o parecer do Relator. 3) Projeto de Decreto 
Legislativo n9 14, de 1982, que "aprova o texto do Acor· 
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Finlândia sobre Cooperação 
Econômica-e Industrial, celebrado em Brasília, a 5 de no
vembro de 1981". Relator: Senador Marco Maciel. Não 
há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o 
parecer dO :RelatOr-. Face a ausência do Senhor Senador 
Pedro Simon, que se retirou da reunião, a fim de atender 
a outros compromissos, o Senhor Presidente determina o 
adiamento na apreciação do parecer sobre o Projeto de 
Lei do seriado n~ 32, de 1982, do qual Sua ExCelência é o 
Relator. 

N3da inaís"havendo a-tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Coniissão, a presente Ata, que lida e aprovada, serâ 
assinada pelo Senhor Presidente, - Luiz Viana. 

-_10• Reunião (Ordinária) 
Realizada em )9 de junho de 1983, 

As dez horas do dia um de junho de mil novecentos e 
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala 
Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Amaral Pejxoto, 29 Vice-Presidente no exercício da 
Presidência, presentes os Senhores Senadores M urilo Ba
daró, Dinarte Mariz, Lourival Baptista, Octávio Cardo
so, Josê Fragelli, Nelson Carneiro, João Calmon, 
Virgílio Távora, Marco Maciel, João Castelo, Martins 
Filho e Gastão Müller, reúne-se a Comissão de Relações 
Exteriores. Registrando-se, ainda, a presença do Senhor 
Senador Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal e do 
Senhor Senador José Uns. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Luiz Viana, Roberto Campos, Enéas 
Faria, Severo Gomes, Itamar Franco, Saldanha Derzi e 
Pedro Simon. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da 
reunião anteriOr, que é dada por aprovada. A seguir, Sua 
Excelência comunica que a reunião terã púr finalidade 
ouvir a exposição que fará o Senhor Sérgio Corrêa Af
fonso da Costa, indicado para exercer a função de Em
baixador do Brasil nos Estados Unidos da. América; 
sobre a missão que desempenhará, bem como deliberar 
sobre 3.s demais matérias constantes de pauta. E, uma 
vez, estando presente o referido Diplomata, o Senhor 
Presidente, por deliberação da Comissão, determina que 
a reunião torn~-se secreta, para ouvir o Senhor Embaixa· 
dor e deliberar sobre a Mensagem n9 102; de 1983, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, a escolha do Senhor Sérgio Coi+êa 
Affonso da Costa, Ministro de Primeirea Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil nos Estados Unidos da América. Tendo 
como Relator, o Senhor Seriador Murilo Badaró. Rea
berta a reunião, em caráter público, o Senhor Presidente, 
face ao adiantado da hora, determina o adiamento na 
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apredação dos pareceres sobre; o Projeto de Lei do Sen_a~ 
do n9 32, de 1982; e o Projeto de Decreto LegislatiYo nç 
18, de 1982. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la~ 
vrando eu, Paulo Roberto_Almeida Cainfios, Assistente 
da Comissão. 3 presente Ata, que lida _e aprovada, será 
assmada pelo Senhor Presidente:. - Amaral Peixoto. 

11' Reunião (Ordinária). 
realizada em 8 de junho de 1983. 

Ãs dez horas, do dia oito de juriho, de mil novecentos 
e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala 
Senador Nilo Coelho. sob a Presidência dos Senhores 
Senadores Dinarte Mariz e Nelson Carneiro, Presidentes 
eventuais. consoante o artigo 93, § 3? do Regimento ln~ 
terno, presentes os Senhores Senadores Louriv<!l Baptis~ 
ta, Itamar Franco, Gastão Müllcr, Virgílio Távora, Gui
lherme Palmeira, João Ca::>telo, Lomanto Júnior.: Rober
to Campo.". José Fragelli e Marco Macicl, reúne-se a Co
missdo Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo juMificado, os Se
nhores Senadores Luiz Viana. Amaral Peixoto. Oclávio 
Cardoso. João Calmon. Enéas faria. _Severo_ Gomes.,_ 
Saldanh<J Derzi e Pedro Simon. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente. Se
nador Dinarte Mariz, declara abertos os trabalhos, di.:)
pensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é 
dada por aprovada. A seguir, Sua Exceléocia comunica 
que a reunião terá por finalidade. ouvir as exposições 
que far-do os Senhores Luiz Felipe Palmeira Lampn:ia e 
George Ãlvares Maciel, indicados para exercerem as 
funções de Embaixadores do Brasil junto à República do 
Surinume e à Organização das Nações Unidas. respectí~ 
vJ.mente. sobre as missões que desempcnhurão; bem co
mo, deliberar sobre as c;ua.<. indicações, conforme cons
tam de pauta, esclarecendo. que para tai!> finalidades, a 
reunião deverá ser em carâter secreto. Dessa forma, an
tes de conceder a palavra ao primeiro e-xpm;i(or, o Se~ 
nhor Presidente determina que a reunião torne-se secre
ta, para ouvir o referido Diplomata. Encerrada a expo~ 
sição do Senhor Luiz Felípc Palmeira Lampreia, o Se
nhor Presidente reabre a reunião em _caráter público, 
passando a Presidência ao Senhor Senador Nelson Car
neiro, que assumindo a mesma, retorna-a em caráter se
creto, para ouvir a-·e:xposição do_Senhor George Ãlvares 
Maciel, e ainda, deliberar sobre as seguintes Mensagens 
Presidenciais: n~' 106, de 1983, -SubmetendO à aprovação 
do Senado Federal, a escolha do Senhor Luiz Felipe Pal
meira Lampreia, MiniStro-d-e segUnda Classe, d::i Carrei
ra de Diplomata, para exercer -â funçào de Embaixador 
do Brasil junto à República do Suriname. Relator: Sena
dor Lourival Baptista; e n~' 103, de 198.1, submetendô à 
aprovação do Senado Federal, a: escolha do Senhor 
George Ãlvares Maciel, Ministro de Primeira Cfassc, d~ 
Carreiril de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Organização das Nações Unidas. 
Relator: Senador Itamar Franco. Reaberta a reunião em 
caráter público, o Senhor Presidente agradece a presença 
de todos, e declara cumprida a finalidade da mesma. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, -ã presente Ata, que lida e aprovada, será 
assinada pelO Senhor Presidente . ...,.... -DiDBrte Milriz -
Nelson Carneiro. . 

12• Reunião (Ordinária), 
realizada em 15 de junho de 1983 

Ãs dez horas do dia quinzedejunhode mil novecentos_ 
e oitenta e três, na Sala de Reuniões da ComissãO, na Ala 
Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Senhor Sena
dor Lourival Baptista, Presidente eventual, consoante o 
artigo 93 § 3~> do Regimento Interno, presentes os Senho
res Senadores Lomanto Júnior, Pedro Simon, Gastão 
MUller, Roberto Campos, Virgilio Távora, Martins Fi~ 
lho, Enéas Faria, Marco Maciel, Severo Gomes, GuT-
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lherme Palmeira, João Castelo ~_l\1,urilo B_adaró, reúne
se a Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~ 
_rthores Senadores Luiz Viana, Amaral Peixoto, Octávio 
Çardo~o, Dinarte Mariz, -João Calmon, Itamar Franco, 
Saldanha Derzi e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, e dispensa a Jeítura da Ata da 
reuniào anterior. que é dada por aprovada. Prosseguin
do, Sua Exce;lência comunica que a reunião lerá por fina
lidade a apreciação das matérias constantes de pauta, e 
aínda, ouvir a exposição que fará o Senhor Antonio 
Francisco Azeredo da Silveira, indicado para exercer a 
função de Embaix-ador do Brasil junto à República Por~ 
tuguesa, sobre a missão que desempenhará. Dessa for
ma, estando presente o Senhor Embaixador. o Senhor 
Presidente, antes de conceder-lhe a palavra, determina 
que a reunião torne-se secreta. para ouvir Sua Excelên
ç_ia,_ bem _COJtlQ, para deliberar sobre as seguintes ma-

- térias: Mensagem n'~' 100, de 1983, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, a escolha do Senhor Antonio Francisco Azeredo -da 
Silveira, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di~ 
p1omata, -para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República Portuguesa. Relator: Senador Severo 
Gomes; e Mensagem n~' lOS, de 1983, do Senhor Presi~ 
dente da República, !!Ubmetendo à aprovação do Senado 
Federal, a escolha do Senhur Ncstor_Luiz Ft!rnandes 
Barros dos Santos Lima~ M imsrro de Segunda Classe, da 
Carreira de Djplomata, para exercer a função de Embai
xador .9o .Brasil junto ã E,gpública Dominicana. Rdutor: 
S_enador Martins. Filho. Reubcrta a reunião em carácer 
p(lblico. o Senhor Presidente concede u palavra ao Se· 
nhor Senador Virgilio Távora, qut! emite parecer favorá
vel. ao Projeto_de Deçreto Legislativo n9 5, _de 1983, que 
"aprova o texto do Acordo C'onstitucivo do Banco Afri· 
cano de D_esenvolvimento, celebrado em Cartum, a 4 de 
agosto de 1963, emendado pela Resolução 5-79 adotada 
p~lo Conselho de Governadores, em Abidjan, a 17 de 
maio de 1979''. Não havendo discursão, é o mesmo s.ub· 
metido à votação, sendo aprovado por unanimidade. A 
seguir, o Senhor Presidente determina o _adiamento na 
apreciação do parecer SObre o Projeto de Decreto Legis
lativo n~' 19, de 1982, constante do item quatro da pauta, 
face a ausência do Relator, Senador João Calmon. Pras~ 
segUindo, Sua Excelência comunica, que tendo a Comis
SãO-recebido a Mensagem Presidencial referente a indi
éação::ciO_-Senhor Alarico Silveífã Júnior, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Helê-

--n1Ca, deverá ser esta apreciada segundo o calendário 
traçado, no próximo dia 22 do corrente. Esclarecendo, 
que tendo consultado o Itamaraty, recebeu informações 

·de que o referido Dimplomata não se encontra no Brasil, 
razão pela (}uaf,--SUbineteria à deliberação dô Plenário; 
soOre a neceSs(d(de -ou não de sua convocação, para ser -
ouvido na Comissão. Dessa forma, submete a proposta à 
Võt3.Ção. tendO a Comissão, por unanimidade, dispensa
do a convocação. Ficando acertado, que quando de pas
sagem pelo País, o Senhor Embaixador compareça a este 

---orgão, para expor ·acerca da missão que desempenha. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la

vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a- presente Ata, que lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. - Lourival Baptista. 

13~ Reunião (Ordinária), 
realizada em 22 de Junho de 1983 

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de ju
nho de mil novêc_en"tos e oitenta e Í.rês, na Sala de Reu~ 
niões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a 
Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, presentes os 
Senhores Senado.res Nelson Carneiro, Pedro Simon, 
Mar_co Maciel, Gastão Müller, Lourival Baptista, João 
Calmon, -Guilherme Palmeira e Seyero Gomes, reúne-se 
a ··comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de compafecer, por motivo justificado, os Se
nhores SenadoreS Amaral Peixoto, Octãvici Cardoso, Di~ 
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narte Mariz, Roberto Campos, Virgílio Távora, Enéas 
Faria, Itamar Franco e Saldanha Derzi. 

Havendo nómero regimental, o Sf:rlhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosseguin
do, Sua Excelência comunica que a reunião terá por lina
lidade a apreciação das matérias constantes de:: pauta, 
bem como ouvir as exposições que farão os Senhores 
Dário Moreira de Castro Alves e Paulo Nogueira Batis
ta, indicados para exercerem as funções de Embaixador 
do Brasil junto à OrganiZação dos Estados Americanos e 
de Embaixador Chefe da Delegação Permanente doBra
sil em Genebra, respectivamente. acerca dos planos de 
trabalho Sobre as missões que desempenharão. Dessa 
forma, encontrando-se presente os referidos Diplomatas, 
o Senhor Presidente em conformidade com o que pre:cei
tua o Regimento Interno. determina que a reunião torne
se seCreta, para ouvir os Senhores Embaixadores, bem 
corrto pahr delibúar sobre as seguintes Mensagens Presi
denciais: n~' 101, de 1983, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, a escolha do Senhor Dário Moreira de 
Castro Alves., Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à Qrganização dos Estados Americanos. Re
lator: Senador João Calmon: n~' 104, de 1983, submeten
do à aprovaçào do Senado Federal, a escolha do Senhor 
Paulo Nogueira Batista, Mimstro de Primeira Cla~e. da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de:: Embai
xador Chefe da Delegação Permanente do Brasil em Ge
nebra. Relator: Senadpr __ Marco Madel; e n'·' III, de 
1983, submetendo à aprovação do Senado Federal, a es
colha do Senhor Alarico Silveira Júnior. Ministro de Pri
meira Clisse, da_ Carfeiri:t de Diplt>mata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à RepUblica Helê
nica. Relator: Senador João Calmon. Reaberta a reunião 
em caráter público. O Senhor Presidente concede a pala
vra ao Senhor Senador Marco Maciel, que emite parecer 
favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 33, _de 
1980, que "aprova o texto de Cooperação entre o Gover
no da Repúblicu Federativa do Brasil e o Governo da 
Rcpóblica Argentina, para o Qesenvolvimento e_a Apli
cação dos Usos Pacificas da Energia Nuclear, celebrado 
em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980". Não há deba
tes, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 
Relator. Esgotadas as matérias constantes de pauta, o 
Senhor Presidente agradece a presença de todos, decla~ 
ran~o cumprida finalidade da reunião. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. - Luiz Viana. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

4• Reunião, realizada em Iº de junho de 1983 

As onze horas do dia primeiro de junho de mil nove
centos e oitenta e três, sob a -Presidência do Senhor Sena
dor Martins Filho, Vice-Presidente da Comissão, reúne
se -a Comissão de Serviço Público Civil, com a presença 
dos Senhores Senadores Passos Pôrto, Jorge Kalume, 
Alfredo Campos, João Lôbo e Mário Maia. Deixam de 
comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sena
dores Fábi9 LuCena, Presidente, CarlOS-Alberto e Gal
vão Modesto. A seguir, passa-se à apreciação das ma
térias constantes da pauta e, pela ordem, a Presidência 
concede a palavra ao Senhor Senador Passos Pôrto para 
emitir o Seu pafecer s-obre o Projeto de Lei da Câmaia ti.,. 
23, de 1982, que "assegura a contagem do tempo de ser
viço prestado por docentes, nas condições que especifi
ca". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do Relator, que concluiu contraria
mente ao projeto. Prosseguindo, o Se:nhor Presidente, 
Senador Martins Filho, solicita ao Senhor Senador Pas~ 
sos PôrtÕ para assumir os trabalhos da Comissão para 
que ele possa emitir o seu parecer sobre o item dois da 
pauta- Projeto de Lei_do Senado n~' 203, de 1982, que 
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"revoga dispositivos âã.- Lei n~> 7.016, de 23 de agosto de 
1982, que "dispõe sobre a reversão para cargo-s integranM 
tes do Plano de Classificação _instituídO pelã Lei n~' 5.645, 
de 1970"- do qual é o Relator. Assumindo a Presldên" 
cia, o Senhor Senador Passos Pôrto concede a palavra ao 
Senhor Senador Martins Filho que lê o seu parecer, fa" 
vorãvel ao projeto. Não há debat~, e a Comissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. Reassumin" 
do os trabalhos da Comissão, o Senhor Senador Martins 
Filho esclarece aos membros presentes que o Relator do 
último item da pauta- Projeto de_ Lei da Câmara n~' 23, 
de 1983, que "'acrescenta dispositivo à Lei n~' 1.711, de 28 
de outubro de 1952- Estatuto _dos Funcionários Públi~ 
cos Civis da União"- Sen_h_or _Senador João Lôbo está 
ausente. A Presidência esclarece, ainda, que o parecer 
conclui por audiência prévia da Comissão de Consti~ 
tuição e Justiça do Senado e, como jã é de praxe desta 
ComiSsão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor. Esgotada a matêria de pauta, o.Senhor Presidente 
declara encerrados os trabal_hos, lavrando eu, Luiz Cláu
dio de Brito, Assistente da Comissão, a presente _Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senho_f Pres.i
dente. - Martins Filho. 

S• Reunião~ realizada em 22 de junho de 1983 

Às onze horas do dia vinte e dois de junho de mil no
vecentos e oit_en__ta_e _t_r_ê_s, na Sala das Reuniões da Comis
são, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Senhor Senador Fábio Lucena (Presidente da Comis
são), presentes os Senhores Senadore.s Passos Pôrto, Al
fredo Caffipos e Carlos Alberto, reúne-se a Comissão de 
Serviço Público Civil. Deixam de comparecer, pOT moti
vo justificado, os Senhores Senadores_Jorge Kalume, 
Gaivão Modesto e Martins Filho. Havendo número re
gimental, o Senhor Presidente çi_eclara abertos os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior 
que ê dada como aprovada. A seguir, passa-se à apre
ciação das matérias constantes da pauta e, pela ordem, a 
Presidência concede _a palavra ao Senhor Senador Passos 
Pôrto para emitir o seu parecer sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n~' 55, de 1983, que "Dispõe sobre_ a cri_a_Ç_ãQ e ex~ 
tinção de cargos na Secretaria do Tribunal Superior do 
Trabalho, e dá oUtras providência:SH. Não h!i debutes, e<:~, 
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Comissão, por unanimidade de seus membros presentes, 
aprova o parecer do Relator, que conclui favOravelmente 

-aO projeto. Em seguida, a Presidéi:icia concede a palavra 
ao Senhor Senador AlfredO Campos para emitir o seu 
parecer sobre o últimO item da pauta - Projeto de Lei 
da Câmara n~' 8, de 1983, que "Reajusta os valores de 
vençimentOs, salários e proventos dos servidores da Câ
mara. dos Deputados e dá outraS prÕvidências". Não hâ 
debates, _e_ a Comissão, por unanimidade, aprova o pare
cer do Relator, que condui favoravelmente ao projeto. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comis
sã.o, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada 
pelo Senhor Presidente. - Fábio Lucena. 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS 
10~ Reunião, ordinária, 

Realizada no dia 16 de junho 
de 1983 

Ás onze horas do dia dezesseis de junho de mil nove~ 
centos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Se
nador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Se~ 
nadar Passos Pôrto, Presidente, reúne-se a Comissão de 
Municípios, com a presença dos Senhores Senadores 
Carlos Lyra, Benedito Ferreira, Lomanto Junior, José 
Inácio, Almir Pinto, João Lobo, Jutahy_ Magalhães e a 
Senhora Senad9ra E~njce Michiles. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, ·os Se
nhores Senadores Benedito Canelas, Gaivão Modesto, 
Jorge Kalume, Carlos Alberto, Jorge Bornhausen, 
Mário Maia, Alfredo Campos, Marcelo Miranda, Eneas 
Faria e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senh_or Presi_dente de
clara abertOs Os trabalho e dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anú!ríor. que é dada como aprovad_a. 

A seguir, passa~se à apre_ciação da matéria constante 
da pauta e_é relatado o Projeto de Resolução apresenta
do pela Comissão de Economia, à seguinte Mensagem 
Presidencial: I) Mensagem n"' 158, de 1982, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazen
da para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
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São Paulo(SP) a contratar operação de crédito no valor 
-de CrS 669.559.790, 90 (seiscentos e sessenta e nove mi
lhões, quinhentos_e cinqUenta e nove mil setecentos e no-

- venta ctUZeitos e noventa centavos). Relator: Senador 
José Inácio. Parecer: favorável. Aprovado por unanimi~ 
dade. 

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 AGRICULTURA 
6~ Reunião~ realizada em 

14 de junho de 1983 

Ãs dez horas do dia quatorze de junho de mil novecen
tos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, 
presentes os Senhores Senadores João Castelo-- V ice
Presidente no exercício da Presidência, Martins Filho, 
Benedito Ferreira e Benedito Canelas, reúne-se a Comis
são de Agricultura. Deixam: de comparecer, por motivo 
jusüficado, os Senhores Senadores Álvaro Dias, Mauro 
Borges, Gaivão Modesto eCartos Lyra. Havendo núme~ 
ro regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa 
da leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como 
af!rovada._ Em seguida o Senhor Presidente concede a pa~ 
lavra ao Senador Martins Filho que emite parecer favo
rãvel ao Projeto de Resolução da Comissão de Legis
lação Social apresentiâo ao Ofício "S" n~> 19, de 1983, 
do "Senhor Governador do Estado do Pará, solicitando 
autoriZação do Senado Federal, para alienar uma área 
de terras devolutas do Estado, localizada no MunicípiO 
de Moju, à Maisa Moju Agroindustrial S/ A". Colocado 
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Prosse
guíndo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador Benedito Canelas que emite parecer favo
rável ao Projeto de Lei da Câmara n~' (38, de 1982, que 
"'intr.uduz..alterações_na Lei n"' 4.504, de 30 de novembro 
de 1964 - Estatuto da Terra", Com a Emenda n~' l -
CA que oferece. Coloe<ido em discussão, o Senhor Sena
dor Benedito Ferreira, solicita vista, sendo deferida pela 
Presidência. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a 
Reunião e, para corisiar, eu, Sergio da Fonseca Braga, 
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente._ 
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1- ATA DA 104• SESSÃO, 
EM 27 DE JUNHO DE 1983 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n'>' 

163/83, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acreiceilta 
dispositivos à Lei n'i' 5._889, de S de 
junho de 1973, que estatui normas 
reguladoras do trabalho rural. 

- Projeto de lei do Senado n"' 
164/83, de autoria -do Sr. Seilador 
Pedro Simon, que estabelece nor
mas para quitação, baixa da hipo
teca e escritura de imóveis finanCia~
dos pela Caixa Económica Fedeia!,
Banco Nacional da Habitação e 
seus agentes financeiros. 

1.2.2- Requerimentos 

- N'>' 709/83, de autoria do Sr. 
Senador Marco Maciel, de retirada 
do Requerimento n'>' 695/83._Defe
rido. 

-- N9 710f83, de urgência, para 
a Mensagem n9 126/83, que autori-

SUMÁRIO 
za o Governõ da Paraíba a elevar 
temporariamente ·o inontante ae 
sua dívic:l~ consolidada no valor 
que menciona. 

- N9 711/83, 4e urgência, para 
a Mensagem n9 128/83, que autofi
za o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar temporariamente a 
sua dívida consolidada no valor 
que menciona. 

- N9 712/83, de autoria do Sr. 
Senador Marco Maciel, solicitando 
a criação Ue CõrilíSSlO- Especial 
Mista para programar c:omemo
ração pela passagem dos cente
nárioS da Proclamação da Repúbli
ca e da primeira Carta Republicaria 
ilo Pals. 

1.2.3- Discursos do Expediente 
SENADOR NELSON CARNEf

RO, como Líder - Gravidade da 
situação do abandonado~ 

SENADOR OlJAC!R SOARES 
-Observações sopre a conjuntUra 
polítiCa, e_conómiCa e social brasi
leira. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, corno _Lídec- Regime mi-

litar do Uruguai que perdura por 
dez ailos. Apelo em prol da liber
tação de presos P?lí~icos. 

SENADOR JORGE KALUME 
__, 169 aniVersário do falecimento 
do Presidente Humberto de Alen
car Castello Branco. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Redação Final do Projeto de 
Decreto Legislativo_ n9 4/79 (n9 
lf79 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da convenção 
sobre a proibição do uso militar ou 
hostil de técnicas de modificação 
ambiental, assinado pelo Governo 
brasileiro em Nova Iorque, em 9 de 
tlóVembro de 1977. Aprovada. Â 
promulgação~ _ 

- Redação final do Projeto de 
Resolução n9 68/83, que autoriza a 
Prefeitura M_unicipal de Barra do 
Rocha_, Estado da Bahia, a contra
tar operação de crédito no valor de 
CrS 3~.406.475,24. Aprovada. À 
promulgação. 

__ -::- Redação_ Final ~o _P_rojeto de 
Resolução o9 71/83, q~~ autoriza o 

SEÇÃO 11 

TERÇA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 1983 

Ata da 104• Sessão, 
Em 27 de junho de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária 
da 4 7~ Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Dai/a 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS . .SEJVADORES: 

Jorge Kalume - Fábio Lucena - Claudionar Rol'iz 
- Aloysio Chaves - Hélio Gueiros - Alexam~re Costa 
-João Castelo- Helvídio Nunes- João Lobo- Al-
mir Pinto- José Lins- Humberto- Lucena- Aderbal 
Jurema - Marco Maciel - Passos -pôrto ~ Moacy_r 
Da lia- Nelson Carneiro- Itamar Franco..;.;... Benedito 
Ferreira_- Mauro Borges- Gastão Müller- José Ft:a~ 
gelli -- Marcelo Miranda - Enéas Faria - Octavio 
Cardoso. 

O SR. I'RES!DENTE (Mqacyr Dalla) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 

I 9-Secretáiío. 
São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 163, DE 1983 

Acrescenta dispositivos à Lei n9 5.889, de 8 de ju
nho de 1973, que estatui normas reguladoras do tra
balho rural. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 19 É acrescentado ao art. 12 da Lei n9 5.889, de 

8 de jUnho de 1973, o seguinte§ 29, com renumeração do 
único existente: 

"Art. 12. . ............................. . 
§ I• ................................... . 
§ 29 A todo trabalhador rural mensalista que 

residir no imóvel rural de propriedade do emprega
dor e que o desejar, serâ concedida uma ârea de ter
ras de, no mínimo, dois (2) hectares, próxima à sua 
moradia, para que a explore com culturas ou 
criação de animais, de acordo com as necessidades 
da familia." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO. 

Justificação 

Para os trabalhadores rurais empregados em empresas 
que exploram o setor de plantação de cana-de-açúcar já 
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Governo do E.stado da Bahia a 
contratar operação de crêdito no 
valor de Cr$ 747.290.796,00. Apro
vada. Ã promulgação. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 
25/81, (n9 6/79, na Casa de <iri
gem), que introduz alterações na 
Lei n~' 5._869, de 11 dejaneirQ __ de_ 
1973, Código de Processo· Civil, no 
que se rerere à arrematação_de bens 
penhorados. Discussão encerrada, 
voltando à __ Comissãg _competente 
em virtude de recebimento de 
emenda em plenário. 

1.5- DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR PEDRO SIMON
Necessidade da convocação ex
traordinária do Congresso N acio
nal no mês de julho, com a finalida
de de examinar e debater -as recen
tes medidas econômicas e sociais 
adotadas peio Governá. 

SENADOR H&ÚO GUEIROS 
- C~nsiderações ~obre o esta.do de 
saúde do Senhor Presidente da Re
pública, em race noticiários da Im
prensa sobre o assunto. 

SENADOR ADERBAL JURE-- Projeto de Lei da Câmara nY 
127/81 (n" 2.592/80, na Casa de MA - Convenção Region~I. do 
origem), que acrescenta dispositivo --PDS de Pernambuco. Proposttos 
ao art. 487 da Consolidação das que animam S. Ex• como Presiden
Leis do Trabalho, aprovada -pelo te eleito do Diretófio do Partido
Decreto-lei nY 5.452, de 1.,. de maio Seção de Pernambuco. 
de 1943, dispondo sobre a conces- _8ENADOR LOURIVA.L_ BAP
são de aviso prévio na despedida T!STA - Documento enviado ao 
indireta. Aprovado. Ã sanção. Sr. Ministro Hélio Beltrão pelas 

1.4-MATERIAS APRECIA
DAS APÚS A ORDEM DO DIA 

-Mensagem n'>' 126/83, em re
gime de urgência, nos termos do 
Requerimento n~' 7tof83, lido no 
Expediente. Aprovada nos termos 
do Projeto de Resolução n? 84/83, 
após pareceres o~:ais proreridos pe
los Srs. _José Lins_ e Aderbal Jure
ma, tendo usado da palavra no en
caminhamento de sua votação os 
Srs. Humberto Lucena, José Lins e 
Alberto Silva. À Comissão de Re
dação. 

-Mensagem n9 128/83~ em re
gime de urgência, nos termos do 
Requerimento n~' 711/83, lido no 
Expediente. Aprovada nos termos 
do Projeto de ResoluçãO n~' 85/83, 
após pareceres orais proferidos pe
los Srs. _L_uiz Cavalcante e Passos 
Pôrto. À Comissão de Redação. 

- Redações finais dos Projeta-s 
de Resolução n~s__84 e 85, de 1983, 
apreciados anteriormente. Aprova~ 
das. À promulgação. 

Coordenadoras Estaduais do PRO-
NA V - LBA, solicitando a libe
ração· de recursos do FINSOCIAL 
para os programas de creches
casulo e para complementação ali
mentar de gestantes e crianças até6 
anos de idade em todo o País. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Avanço das empresas multina
cionais da indústria farmacêutica 
em relação às brasileiras. 

SENADOR MÂR/0 MAIA -
Protesto de S. Ex• pelo tratamento 
dispensado pelos órgãos ·do Gover
no Federal que mantêm convênios 
com o GOverno do Estado do Acre, 
especificamente a Superintendência 
da Borracha. 

SENADOR JUTAHY M_dGA
LHÃES ---Necessidade da criãção 
de mecanismos que- obriguem, em 
prazos curtos e rígidos, a manires
tação das duas Cas_as do Çongres~o 
N"acional 'sobre as· propOs.içÕes de 
ílliclatlvapairamentar. 

SENADOR GASTA-O 
MDLLER- Nota oficial da Asso-

ciação Médica de Mato Grosso, de 
protesto contra as peiseguições 
políticas que estariam se caracteri
zando nas demissões na área mêdi
ca-1iaquele Estado. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO, ENCERRAMENTQ~ 

2.- DISCURSO PROFERIDO 
EM SEsSÃO ANTERIOR 

Do Sr • .-Almir Pinto, prOnuncia
do na Sessão de 24-6-83. 

3-RETFF/CAÇOES 
Ata da 90• Sessão, realizada em 

I0-6-83 
Ata da 3• Reunião, realizada em 

20-6-83 

4-COM!SSÃO MISTA DE 
ORÇAMENTO 

Portarias n9s í a 3, d"e 1983 

5-ATAS DE COMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

. 8- COMPOSICÃÓ DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

r- SUMÁRIO DA ATA DA -
96• SESSÃO, 

EM 16 DE JUNHO DE 1983 

(Publicada no DCN 
(Seçilo 11), de 17+83.) 

RETIFICAÇÀO 

Na publicação do Sumário, 
reita no DCN - Seção II - de 
17-6-83, página Õ9 2482, 2• colu
na, no item 2, 

Onde se lê; 

ATA DA 96• SESSÃO, EM 
16 DE MAIO DE 1983 

Leia-se: 
ATA DA 96• SESSÃO, EM 

16 DE JUNHO DE f983 

existe o di_reito a uma área, _de terras;-de até dois hectares, 
destinada à plantação de lavouras de subsistência (nií: 
lho, reijão, arroz, batata, verduras, etc), na rorma do dis
posto no Decreto n9 57.020, de li de outubro de 1965. 

empregado rural, quando autorizado ou permitida, será 
objeto de contrato em separado. 

O Presente projeto cuida, pois, de transplantar para a 
legislação rural em geral a norma aí estabelecida que, na 
verdade, envolve uma necessidade de todas as famílias de 
trabalhadores do campo. 

Sala de Sessões, etri27 jliriho de 1983. ___,.Nelson Car~ 
oeiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.889, DE 8 JUNHO DE I973 _ 

Estatui normas reguladoras do trabalho e dá outras 
providências. 

Art. 12. Nas regiões em que se adota a plantação 
subsidiária ou intercalar (cultura secundária), a cargo do 

_Parágraro único. Embora devendo integrar o_ resiJI: 
tado anual a que tiver direito o empregãdO-fiiótl, ã plan
tação subsidiária ou intercalar não poderá cOmpor a par
te c_orrespondente ao salário mí_nimq da remuneração ·ge
ral do empregado dura_~te o ano agrfcola_. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agrt
cultura e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 164, DE 1983 

Estab~lece normas para quitação, baixa da hipote
ca e esCfltUfa de imóveis financiados pela Caixa Eco~ 
nômica Federal, Banco Nacional da Habitação e seus
Agentes Flnanceiros. 

O Con$reSso Nacional decreta: 
Art: I 9 O fornecimento dO saldo devedor dos Proml

tentes compf-adores de imóveis financiados pela Caixa 
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ECoõôrriica Federal, Banco Nacional da Habitação ou 
seus agentes financeiros, conterá obrigatoriamente, o 
saldo correspondente ao trimestre em que está inserida a 
data em que foi solicitado, podendo ser pago até 24 (vin
te e quatro) horas antes do vencimento do rererido tri
mestre que lhe foi rornecído. 

Parágrafo únícO. Acontecendo do último dia do tri
mestre cair em feriado ou dia em que o estabelecimento 
estiver fechado, o procedimento deverá se verificar no úl
tiino dia útil do trimestre. 

Art. 29 A quitação, a baixa da hipoteca e a escritura 
do imóvel quitado na rorma do art. }9 não poderá exce
der, sob hipótese nenhuma, a 60 (sessenta) dias do paga
mento feito na forma do art. )9 e parágrafo único. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, 

Justificação 

O presente projeto visa ordenar uma situação que vem 
afligindo grande parte dos promitentes compradores de 
imóveis pela Caixa Económica Federal, Banco Nacional 
da Habitação e s_eus agentes, quando do desejo daqueles 
em quitarem suas propriedades. 

O que tem acontecido é que os órgãos repassadores_do 
BNH protelam sempre a quitação para o semestre se
guinte ao pedido do promitente comprador, ocasionan
do um aumento no saldo devedor de 20 a 25%, em ape
nas alguns dias. Ora, é o juro mais caro do mundo. E i_sto 
vem acontecendo com operários, trabalhadores, runcio
nários públicos, professores, profissionais liberais, enfim 
todos aqueles que sonharam com a casa própria, guar
dam seu dinheiro e na primeira oportunidade procuram 
quitá-lo, para se livrarem das famigeradas correções no 
saldo devedor trimest_rais. 

A atitude dos agentes financeiros em reter até 360 (tre
zentos e sessenta) dias a baixa da hipoteca e a escritura 
definitiva é suspeita, Dá a entender que o dinheiro pago 
pelo promitente comprador é jogado no mercado finan
ceiro, produzindo novos lucros para o agente financeiro 
e grande prejuízo para o BNH _que não recebe o dinheiro 
no tempo correspondente à quitação por parte do promi
tente comprador da unidade financiada, 

A medida proposta visa corrigir séria anomalia e reco
loca a sistemática dentro de ordenamento normal e legal. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1983.- Pedro Simon. 

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da \la) -Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
(9-Secretárío. 

1:. lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO No 709, DE 1983 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requei
ro a retirada do Requerimento n~' 695, de 1983, de minha 
autoria. 

Sala das Sessões, 27 de j~nho de 1983. -Marco Ma· 
ciel. 

:--0 SR. P)lESIDENTE (Moacyr Dalla}- Sobre a me_
sa, reqUerimentos que vão · ser tidos Pelo Sr, 1 '· 
Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 710, DE 1983 

Requeremos urgência, nos termos -do art. 371, alínea 
"B" do Regimento Interno, para a Mensagem n'1126/83 
que. "autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar 
temporariamente o montante de sua dívida consolidada 
no valor de. CrS 2.231.981.775,87 (dois bilhões, duzentos 
e trínta e um milhões, novecentos e oitenta e um mil, se-
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tecentos e setenta e cinco cruzeiros e oitenta e sete centa
vos)". 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1983. - Aloys.lo Cha
ves - Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO No 7!!, DE 1983 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea 
... B" do Regimento Interno, para a Mensagem n11 128/83 
qu~. "autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar temporariamente a sua dívida consolidada nova
lor de Cr$ 11.940.400.190,70 (onze bilhões, novecentos e 
quarenta milhões, quatrocentos mil, cento e noventa cru
zeiros e setenta centavos)". 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1983.- Roberto Sa
tumino - Uder do PDT - Aloysio Chaves - Líder do 
PDS - Humberto Lucena - Uder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal_la) - Os requeri
mentos que vêm de ser lidos serão objeto de deliberação 
após a Ordem do Dia, nos tefmOs regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
l<?MSecretârio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 712, DE 1983 

Cria Comissão Especial Mista para os fins que es-
pecifica. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIDNAL (Seção II) 

maÇão da república e o suceder de outras densas tranfor-
mações em nossa história. - -- -

Para mostrar que se trata de questão atuãlissima, bas
t3. lembrar que a forma política vigente desde 1889 é ã 
República Federativa e o regime ... livre e democrático", 
segundo programa expresso no texto constit_ucional, en
tão promulgado; mas é notório que desde aqueles anos 
iniciais atê hoje, ainda se discutem amplamente os dile
mas desse sistema político, e é na presente-década que se 
busca dar consistência, estabilidade e força ao projeto 
derriOcrátíco e institucional brasileiro. 

A reflexão que nos enseja a análise do Brasil Republi
cano será fecunda nã. medida em que proporcione a com
preensão da nossa realidade social, econômica, política, 
cilliural e lnStittidonal, e projete as linhas básicas~ os ru
môSa serem seguidos, para a construção do nos-só futu
ro; 

EstamOs na década em que transcorrerá o primeiro sé
c_ulo da_ Proclamação da República e mais do que nunca 
se faz necessária ·a interação entre_ governo e nação -
pois esse era o sentido da Revolução Republicana, o ob
jetívo dos ideais de 1889 -e essa é, sem dúvida, a inspi
r_ação medular do projeto de aperfeiçoamento instituêio
nal do Brasil, presidido pelo Presidente da República 
João Baptista Figueiredo. 

Alêm de comemorarmos convenientemente essa im
portante efeméride - tão necessária à cristalização de 
nossos valores e ao florescimento de nosso civismo- es_
taremos dando uma notável contribuição no sentido do 
melhor conhecimento de nosso ordenamento jurídico
constitucional e do nosso processo de desenvolvimento, 
que desejamos cr-escentemente orgânico e integrado;rea:-
lizado sob a égide de uma ordem _democrática que asse-

- gure a liberdade, a ordem, a Uvre iniciativa e a presença 
internacional do País, conforme os valores que cultua ao 
longo de sua jornada histórica. 

Requeiro, nos termos do disposto no art. 75, alínea 
, "c", in fine, do Regimento Interno do S_enado Federal, a 
criação de ComissãO Especial Mista, integrada por 7 (se
te) Senadores e 7 (sete) Deputados, para, nO prazo Oi360 
(trezentos e sessenta) dias, programar comemoração pela 
passagem dos centenário\ qa J?roclama_ção da República 
e da primeira Carta Republicana no País. - -- Relembre-se, a propósito, precedentes se significativa 

utilidade,_ como as lições que ficaram das comemorações 
do centenário da independência, em 1922: o Cotlgresso 
de Históri~ N3:cional, promovido pelo Instituto Históri
co e Geográfico Brasileiro, e a mliis duradoura de nossas 
r-evoluções culurais, representada pela semana de arte 
moderna, que o inesquecível Gilberto Amado qualificou 
de. "O renascer do Brasil dentro de nós". 

Para consecução de suas finalidadCs a CoCnisSsão de
verá promover amplos estudos, análises, avaliações e de
bates sobre o Centenário da República e ínstítuições-coe
tâneas, bem assim, sobre a evolução e estágiO atuitl do 
processo de desenvolvimento nacional, particularmente 
sob os aspectos político, soCial, económico e cultural, 
podendo, para tanto, articular-se com o Poder Executivo 
Federal, o Supremo Tribunal Federal, com os Poderes 
EstaduaiS e Municipais, Associações e organizações não 
governamentais de cunho cultural, político, social, eco
nômico C?' religioso. 

Dos levantamentos, estudos, análises, avaliações e de
bates, levados a efeito pela Comissão, poderão resultar 
proposições a serem submetidas ao Congresso Nacional 
nos termos do disposto nos arts. 142 e 143 do Regimento 
Comum. 

Justificação 

O requerimento que agora temos a honra de submeter 
aos eminentes membros do Senado Federal, seqUência e 
dá forma ã proposição que anunciamos em discurso pro
nunciado sobre o assunto nesta Casa, em sessão do dia 7 
do corrente. 

Cuida o requerimento de dotar o Congresso Nacional 
de uma Comissão Especial Mista, encarregada de pro~ 
mover, de forma mais ampla possível, a comemoração 
nacional pelo transcurso dos centenários da Procla
mação da República e da Primeifa Carta Repúblicana 
do País. 

E não sem motivo: afinal, são marcas decisivas da vida 
brasileira, poís esses- 100 anos nos separam igualmente 
da implantação no Pafs de outras relevantes instituições 
políticas coetâneas da República, tais como: a Fede
ração, o Presidencialisrrio, o Bi-cameralismo em sua for
ma atual. 

A expressiva relevância desses acontecimentos indica, 
mais que a conveniência, a necessidade de nos preparar
mos, não apenas para comemorar adequadamente even
tos tão notáveis, como, ao mesmo tempo, realizarmos
governo e nação- um amplo balanço do itinerário per
corrido desde o movimento de que resultou a procla-

Para extrair um exemplo do exterior, vale recordar os 
festejoS· e· estudos realiZados, não apenas no território 
norte-americano, como em todo o mundo, quando do 

_transcurso do bi-centenário da independência dos Esta
dos Unidos da América. Aqui a Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara Federal, então presidida pelo im
peredvel Deputado Joaquim Coutiriho, promouveu um 
simpósio que serviu para homenagear, perquirir anafisar 
e tornar melhor conhecidas as instituições norte
americanas. 

Por todas essas razões, agora que estamos na década 
da passagem da Proclamação da República, convém que 
realizemos as comemorações e, associadamente, os estu
dos, análises e apreciações sobre -o no"sso deveriir históri
co, buscando recolher lições para o futuro. 

Daí sugerimos que sejam-considerados-quatro prismas 
- principaís de análise: o político, o econômico, o cultural 
e o social, e que sejam convocadas a prestar sua colabo
ração pessoas e instituições da União, Estados, Terri
tórios e Municípios da Federação. 

E, a nosso ver, correto e adequado que tenha origem 
no Congresso_ Nacional a proposta no sentido de que se 
mobilizem o Governo e a Nação, por intermédio de suas 
organizações_ e entidades, para o fim de comemorarmos e 
-_o _que mais é importante, friso-- refletirnios sobre eS
ses fatos-da nossa vida republicana e federativa, institu
cionalizados na Constituição de 1&9l. 

Não estaríamos cometendo uma hipérbole de lingua
gem se acr~s_cent&ssemos _que tudo que se fez de relevante 
ou perdurável neste País, desde os pródromos da inde
pendência, teve como m-atriz o âmbito- ou, quando na
da, a participação do Poder Legislativo. 

Não serã descabido, pois, conferir ao Congresso Na
cional esta importante missão,_ não apenas a atual, mas 
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também as anteriores constituições brasileiras, que atri
buíram à Gâmara doS __ Deimtados o processo permanente 
e específico de representantar o povo brasileiro e ao Se
nado Federal expressar o-s interesses da Federação e de 
zelar pelo equilíbrio federativo da União. 

As duas Casa do Congresso Nacional têm mais que a 
tarefa - perdoem a ênfase: têm o dever - de adotarem 
as providências necessárias ·a uma adequada comemo
ração dos eventos cívicos e à avaliação do nosso próprio 
destino como _Nação. 

EsperamOS, em fãce as razões -expostas; venha a pre
sente proposição merecer o apoio dos eminentes pares, 
possibilitai1do à Instituição Parlamenta·r dar mais uma 
oportuna e significativa contribuição ·ao País e à conse
Cução dos valores maiores da Nacionalidade. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1983~ - Marco Ma~ 
ciel. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requeri
mento li~o serâ encaminhad_o à Comissão de Educação e 
Cultura. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson_ Carriei

ro, como Líder de Partido. 

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

Quantos assistiram ontem ao "Fantástico" da Rede 
Globo estão hoje traumatizad9s, diante .do grave quadro 
mostrado pela televisão, relativamente ao abandono do 
menor' em nosso País, e principalmente ao estado de mi
séria em que vivem milhões de- braSileiros. 

Assistimos a flagrantes terríveis. Crianças relatando 
seus crimes e-depoimentos de meninos e meninas, que fi~ 
zeram arrepiar todos aqueles que pussuem algum senti
mento de humanidade e solidariedade. 

Meninas de 9 anos violentadas, meninos com 7 anos já 
assassinOs, pais- que, impossibilitados de sustentar a 
farrlília, atifam filhos na mendicância e conseqUentemen
te_ na carreira do criine, num País que Se perde ainda hoje 
em discutir se se deve adotar ou não o planejamento fa
miliar ou o controle da natalidade. 

Esse quadro doloroso, com maior intensidade se faz 
presente nos grandes centros, sendo que, conforme are
porfagein, só nO Rio de Janeiro existem mais de 2 mi
lhões de carent~s. dos quais menos de 10% são assistidos 
pelo poder público, de maneira insuficiente quando não 
prejudicíal. 

Enq-Uanto- iSto, são despendidos bilhões de cruzeiros 
erri-oórãs ã.âiáveis e se destinam enorme& parcelas da Lo
téria EspOrtiva e dã LOto Para fins que não chegamos a 
conhecer, quando poderiam atender àqueles desassisti
dos esses_ imensos recursos, retirados semanalmente dos 
assalariados, quase todos dos menos favorecidos, que 
b.us_cam no jogo a esperança de conseguir melhores 
ffieios -de sobrevivência. 

O Sr. Aderhal Jurema- Permite-me V. Ex~ um apar· 
te? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra. 

Ó Sr. Aderbal Jurema- Nobre Senador Nelson Car
neiro, de fato a reportagem a que quase todos assistimos 
ontem no "Fantástico" da Globo, nos deixa a nós, repre
s_eJitantes do povo, uma s~nsação de quase conivência 
com esse problema, que, em verdade, Senador Nelson 
Carneiro, não é ap.cnas Urri problema do Governo, não é 
apenas um problema do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, do Governo MLiilicipal, do Governo Estadual 
nem do Governo Federal. ~enador Nelson Carneiro, o 
que vimos ontem constitui uma amostragem da situação 
do menor abandonado no Brasil, e um índice que nos in
dica, sem nenhuma alusão às dttsindexações que andam 
por_aí, um índice muito grave do estado de saúde da so_
ciedade brasileira. Senador Nelson Carneiro, lembro-me 
do Professor Maciel, de ltabaiona, Diretor do colégio 
onde estudou José Lins do Rego e, depois, este seu cole-
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ga chegava lã, e até ac-onteceu um livro, qu~ ~o segundo 
da séríede José Uns do Rego- o primeiro, "Menino de 
Engt:nho", o segundo, "Doidinho", Doidinlio-porquc 
de era o doidinho do colégio. O Professor Maciel djz.ia: 
"Falem sempre a verdade. Muitos de vocês pensam que 
estiio aqui sadios, mas não estão, e dizem que estão bem. 
t preciso que digam que têm cólicas, para que possamos 
aplicar o óleo de rícino para curá-los" - naquela época 
usava-se o óleo de rícino para combater os vermes. Sena
dor Nelson Carneiro, a sociedade brasrre1ra está doente, 
está doente porque aquela reportagem do "Fantástico" 
demonstra que não estamos cuidando do corpo da socie
dade brasileira. Precisamos todos nós, desta tribJJna ~ d~ 
outras_tribunas que existem, tão importantes quanto a 
nossa, precisamos gritar -e agir, n-o sentido de que aqueles 
fatos mostrados pelo "Fimtásttco" sejam corrigidos. _b 
um problema social e é um problema econômicO. ~ Um 
problema moral e é um problema cristão. Vamos, Sena
dor Nelson Carneiro, constituir nesta Casa um grupo 
quase de camicases, e lutar' para que não coiitlmiê--õ 
problema sendo_tratado tão marginalmente, através das 
Funabens, as Funabens faliram, Senador Nelson Cilrnei
ro, porque o problema é muito maior do que todas as 
Funabens do Brasil. Vamos nos dar as rriãos, Senador 
Nelson CarneirO, numa ciranda de solidariedade _çtis,tà, 
para que amanhã não possamos ac;Sistir o que vlmólfón
tem no programa da Globo. 

O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex' tem iõteira 
razão, nobre Senador Aderbal Jurema. 

Queria dizer que na última vez que tive a ventura de ir 
ao Recife, sofri muito, porque.dLifaflte o almoço nove
lho e conhecido Res.taurante Leite, fui surpreendidO por 
uma multidão de garotos farriintos, dando um triste es
petáculo da velha, da querida cidade pernambucan.a, que 
V. Ex• tão bem representa nesta Casa. 

O Sr. Aderbal Jurema - Aumentou muito agora. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Recentemente, o 
MinistrO-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 
declarava que mais da metade dos jovens que se inscre
viam no serviço militar tinha que ser dispensada, porque 
não possuía condições de saúde, de nutrição para execu
tar os serviços militares. 

Veja V. Ex• que não é assim que se constrói ó País do 
futuro. Este não é-o-País que devemos construir, não_ é o 
País que esperamos construir. 

Sr. Presidente, o problema é velho. Em 1949, na Câ~
mara dos Deputados, fui Presidente e Relator de uma 
Comissão Especial de Natalidade. Tenho aqui em mãos, 
Sr. Presidente, um longo relatório que então proferi. Na
quele tempo, já assinala__va aspectos dolorosos da realida
de. E a certa altura dizia, além de falar do problema do 
natimortalidade, da_m.o_rt_alLd.ade infantil: 

"Tanto quanto a ignorância, que afasta dos re
cursos científicos as puérperas- e os lactantes, é a mi
séria, nos diversos grupos e sob os vários nomes em 
que se apresenta, a grande fazedora de anjos do nos
so tempo e do nosso meio. Nas classes pobres, a luta 
pela vida se reveste, não raro, de característícas ·de 
heroísmo. As habitações anti-higiênicaS, em que ve
getam sem conforto, viveíros de todas as germes, ex
cluem, por dizê-lo, os cuidados e atenções que, antes 
e depois do parto, a mulher e seu filho necessitam. 
"O prOblema da criança no Brasil, dizia José Sava
rese em setembro de 1933, é o problema da miséria, 
da fome, da doença e da educação" 

Isto é um longo rclatórío;Sr. Presidente, que não po
deria incluir nos Anais da Casa, neste instante. Mas que
ro recordar que, certa feita, no Rio de Janeiro, ocorreu 
um crime bárbaro. E um delegado, ao fazer o seu rela
tório, concluía lamentando que não houvesse_a pena de 
morte, porque somente a pena de mo_rte poderia reparar 
aquela violência. 

Escrevi no Jornal do Brasil cuja redação integrava, um 
artigo Com esse títUlo: "'cdm licença, doutor". Per~unte_i, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

evocando a vida pregressa daquele infeliz, o que nós 
havíamos feito por ele? Ele fora um menino abandonado 
~o morro: Amanhecera muitas vezes na soleira das por
tas. Estendera a mão à caridade púbÚca, e raras não fo
ram as oportunidades em que, começando dos pequenos 
furtos, acabou nos grandes furtos. Afinal, praticou la
trocínio, Para poder roubar um grande comerciante, que 
tinha o seu apartamento no Largo da Carioca. Então 
P5!rguntava: ·_·o gue fizemos nós, eu e V. Ex•, Sr. Delega
do, para evitar que ele se tornasse o marginal de agora?" 

O Sr. Almif Pinto- V. Ex• me permite um aparte1 

O SR. NELSON CARNEIRO- A culpa não é só de
le. A culpa é- da sociedade que integramos, porque ape
nas nos contentamos com uma palavra de solidariedade 
ou com uma esmola. mas não fazemos um movimento 
grande, generoso, amplo, para recrutar para a vida essas 
crianças;--que iniciam muito ce"do no caminho do crime, 
da miséria e do desespero. 

Com muita honra ouço o nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador, como V. Ext as
sisti ontem aquela reportagem do "Fantástico". 
-Lembrei-me exatamente de qUando era médico novo, 

- recém-formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, 
chegando. ao meu Ceará, foi o primeiro e único emprego 
que tive na ntinha vida, e nele me aposentei. Hoje tenho 
uma aposentadoria mais ou menos, graças ao ex
Governador Virgilio Távora, porque até entã'o era uma 
aposentadoria mlsérrrima. Médico do Estado, estatu
tário, na-última letra, e tenho vergonha de dizer- ver
gonha, não, mais vergonhosa é a pobreza do meuo Esta
do - que me paga por isso uma quantia que reflete_ 
aquela pobreza! 

O SR.l\'ELSON CARNEIRO- Quer dizer que o Se-
nador ~irgílio Távora é daqueles: ajuda o teu irmão! 

O Sr. Almir Pinto- E aquele que ajuda o aposentado. 
Eu digo isso, porque foi o emprego em que eu comecei 
com 400 mil réis por mês, com automóvel às minhas ex
pensas, indo duas vezes por semana ao Instituto Carnei
ro de Mei'tdonça, no distrito de Baracanaú, e, futura~ 
mente;-.muiltCíPio -já para ser aprovadO um prOjeto de 
lei elevando-o à cagetoria de Município . Eram 400 mil 
réis para o médico, 300 mil réis para o dentista. Por duas 
vezes, nós requeremos melhorla, de vncimentos ao então 
Interventor Menezes Pimentel, isto porque hiviam sido 
reajustados todos os outros funcionários, apenas o médi
co e_ o dentista não. E o despacho sistemático do então 
interventor Menezes Pimentel era aquele: "Aguarde _a 
oportunidade". E essa oportunidade só veio chegar 
numa reviravolta política, em que foi para interventor do 
Estado o Professor Bení Carvalho, de saudosa memória, 
que me elevou para um conto de réis num dia, e três dias 
depois me- elevaria para um mu e quinhentos réis, um 
conto e 500 naquele tempo. Mas eu era médico desse Ins
tituto Carneiro de Mendonça, ou então, escola de meno
res abandonados e delinqüentes, lá do Ceará. Eu era mé
dico de lá. Chegou o Arcebispo D. Antonio de Almeida 
Lustosa, conterrâneo _do nosso prezado Governador 
T~ncredo NeVes, de São-Joã0Del &ey, i valeu-se do Pre
-sidente do Tribuna] para que não consentisse aquilo que 
estava acontecendo na Escola de Menores Abandonados 
e Delinqüentes, porque juntar o menor aban~<?~~do coin 
o menor delinqUentes, era um grande perigo; não se esta
va fazendo um bem de maneira alguma. Estava-se conta
minando uma gama enorme de crianças, que eram ape
nas abandonadas pelos pais, mas que não tinham ne
nhum crime como os seus companheiros. Até que se fez 
uma outra coisa, e fundou-se outra escola com o nome 
de Ülivlo -Cãfnara, onde estão os menor~ delinqüentes. 
Ma$ Y. E;i' fa:tou na questão da natalidade, eu estou na 
Comissão Parlamentar de lnqu~rito que apura o aumen
~o populacional do Brasil. T?do mundo acha _que nào se 
deve falar, no Brasil, em dimírillil--ou estacionar um pou
-co_ ~-população do País, po(q-ue o País tem tem terras 
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imensas. A questão é que estão se esquecendo de que não 
adianta uma população economicamente improdutiva; 
tem que ser uma população economicamente produtiva, 
fazendo-se para tal, investimentos. Por isso que vemos 
na principal capital bntsileira, São Paulo, aqueles pive
tes, aquelas crianças procurando furtar e até matar, para 
sobreviverem com a sua famnia. Essa é que é a grande 
realidade. E o Governo está preocupado exatamente em 
minimizar essa situ:lção. O problema do menor não é só 
nosso, não; ele é de todo mundo, mas está muito agL:~di
zado aqui no Brasil, País em desenvolvimento. Era o que 
tinha a dizer a V. Ex' 

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex' 
Acho, realmente, que era tempo de se abrir um largo de
bate sohre a_conveniência, seja dp controle da n<.~U!.lida
de, seja do planejamento familiar. Não podemos é ficar 
neste meio termo, sem coragem de tomar uma posição. 
Ontem, no "Fantástico", houve um exemplo tristemente 
edificante, utn pai de onze filhos, miseráveis, mandava 
um roubar para que pud~se sustentar os outros porque 
ele, aposentado, recebia apenas 11 mil cruzeiros. n preci
so é abrir, corajosamente, as nossas inteligências, pôr a 
nosSã palavra, a nossa determinação, seja para uma so
lução, seja para outra. Não é possível é continuar discu
tindo, debabm do pano. um problema tão grave. O Presi~ 
dente Figueiredo referiu-se a isso na sua mensagem deste 
ano. Mas é preciso levar avante, é preciso abrir o debate, 
um debate que deve levar todos os brasileiros a opinar, 
seja num sentido, seja no outro, pois é preciso não man
te-r eSte quadro doloroso que o BrasH vive hoje. 

Sr. Presidente, reconhecemos não s_er .o problema da 
exclusiva responsabilidade dos Poderes _Públiços e- por 
Isso não podemos apenas censurar aqueles órgãos, mas 
também convocar nos empresários, os homens públicos, 
os civis e militares, para que todos, juntos, participando, 
com pequena parcela que seja, possamos amenizar essa 

·situaç_ã_a tão grave, triste e vergonhosa, convivendo co
nosco e sem que uma providência efici~nte e ge~eraliz!iw 
da de nossa parte seja tomada. 

Nas ruas, embaixo das pontes, nos terrenos baldios, 
nas obras paralisadas e nas em construção, nas calçadas 
e nas portas das igrejas, podemos ver, todos os dias, seres 
humanos deitados, maiores e menores, sem que aquele 
quadro, já tão rotineiro, desperte em nós a necessidade 
de uma providência, embora nosso olhar seja de compai
xão, e nada mais. 

Foi aten.dendo a essa terrível realidade que longamen
te estudei, em 1949, na Câmara dos DepUtados, quando 
Presidente e relator da Comissão especial da Natalidade, 
que apresentei na legislatura passada projeto de lei, que 
não chegou a ser votado, nesta Casa, considerando ate
nuante o fato do .delinqüente haver sido menor abando
nado. 

Realmente, a sociedade desamp::~ra o menor. Na hora 
em que ele comparece perante o juiz não tem sequer ate
nuante de ter sido menor abandonado, de ter vivido a 
sua juventude e a sua infância ao léu, pelas ruas, sem um 
amparo, sem uma família, sem um estimulo. Pois essa 
atenuante não existe para aqueles que depois de 18 anos, 
fugindo, portanto, ao Código de Menores, chegam aos 
crimes dos mais bárbaros neste País. Acho que o ter sido 
menor abandonado é uma atenuante pura aqueles que 
venham a deliuqüir no futuro. 

O programa de ontem da TV-GLOBO foi terrivelmen
te forte, mostrando, em sua crueldade, o estado em que 
vlvem crianças abandonadas em nossas metrópolis. Por 
todos os títulos elogiável, essa dramática reportagem 
deve ter conseguido emocionar todos aqueles que assisti
ram a tão doloroso espetáculo de nosso dia-a-dia. 

Eram essas, Sr. Presidente, as considerações que que
ria fazer, nesta oportunidade, prometendo voltar ao as
sunto mais largamente em outro ensejo. Muito obrigado. 
(Mui to bem!) 

-O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 
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O SR. ODi\.CIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, pre
tender ocultar a gravidade da crise que atinge, 'nesta ho~ 
ra, as mais profundas c~madas da sociedade brasileira 
seria irresponsabilídade tão grande e criminosã QUão 
procurar agravar os condiCiOnamentos que possam aca
so potencializar os fatores dessa crise_ de molde a 
transformá-la em caldo de cultura de qualquer das for
mas e extremos do aventurcirismo político ou ideológi-
co. 

Cumpre, pois, no instante decisivo que vivemos, man
ter a lucidez e a serenidade da análise e do raciocínio 
com que, ao examinarmos os acontecimentos de cada 
dia, possamos deles extrair, não só as lições de visão his-
tórica que os abrange e unifica, mas igualmente, e sobre
tudo, os lineamentos de ação que a nós, homens públicos 
do País, compete descobrir e explorar a fundo, na busca 
dos caminhos de solução dos grandes problemas nacio
nais. Os problemas contingentes e os permanentes, os da 
circunstância e os da substância - isto é, os problemas 
da hora e os do sêculo. 

A hora ê, sem dúvida, de agonia e perplexidade. A 
dívida externa e a dívida interna. A inflação e a recessão. 
A gangorra dos juros e dos preços, dos salãrios e dos cus
tos. O desemprego. São estas as cores sombrias com que 
se desenha o quadro da hora grave que hoje vivemos. 
Uma triste hora racional que, na verdade, ê, acima de tu
do, um duro reflexo da tristíssima hora universal que o 
relógio da História assinala por todos os meridianos da 
Terra. Mas uma hora tambêm muito nossa, de cuja gera
triz de erros e males não podemos nem devemos excluir 
as nossas próprias responsabilidades, para que delas pos
samos extrair fecundas lições de conserto e acerto para 
as horas fu_turas. 

Mas, se este ê o sombrio quadro da hora presente, não 
hão de ser necessariamente estas sombrias sombras que 
esboçarão as cores com que o quadro das horas atuais se 
expandirã no -painel das horas futuras. Bastarã, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores~ que_ tenhamos bem abertos o.s 
olhos da cara c_omo os olhos da mente, voltados para a 
visão da realidade e a lição da História. 

Volvamos um breve olhar retrospectivo para os últi
mos vinte anos da vida nacional. t um curto período, 
sem duvlda, se o tomarmos na sua dimensãõ histórica; 
mas ê igualmente indubitãvel que constitui uma longa 
etapa na vida de cada geração dos brasileiros que habi
tam o Brasil nos dias de hoje: pouco menos, talvez, ou 
nada menos, um terço da vida útil e vâlida de cada um de 
nós. E neste terço de vida de nós todos, cidadãos do pre
sente, vivemos um breve minuto da história nacional mui 
rico de ensiL1.amentos de toda ordem para uso e proveito 
de toda a cidadania dos tempos vindouros, os tempos 
que ainda nos cabe viver e aqueles que hão de viver nos-
sos filhos e os filhos dos nossos filhos. A r_e_sponsabilida
de de extrair dos fatos, dos acontecimentos que, ao longo 
de cada dia, vivemos, nestas duas décadas de nossas vi
das - que jã COmeçam a transitar da condição de vida 
vivida para a de vivência histórica-; a responsabilidade 
repito, de destes fatos extrair -Seu significado e o aprendi
zado que deles deve nascer; esta responsabilidade é toda 
nossa - dos cidadãos da nossa geração e, sobretudo, da 
nossa geração de homens públicos. 

Vamos, pois, aos fatos. 1963. A inflação ameaçava 
atingir um tabu: a barreira dos três dígitos. A corrid;;t. 
vertical dos salários em perseguição à corrida dos preços 
punha fogo ao pavio do foguete dos custos, que dispara
vam os preços, que disparavam os salários, que dispara
vam os custos, que ... A explosão demogrãfica gerava a 
explosão demagógica, que gerava demografia, que gera~ 
va demagogia, que ... Grves e quebra-quebras explodiam 
por toda parte, numa sociedade explosiva. A explosão da 
sociedade implodia o governo, que explodia a sociedade, 
que implodia, que... Era uma simbiose explosiva
implosiva, que se auto-alimentava _de sofrimento do 
povo e ausência de governo, e conivência de alguns go
vernantes. Ao fim de algum tempo, não dava mais para 
viver aquela vida. E nem dava para saber, ou advinhar, 
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que vida se vivería a partir do dia seguinte. Era preCiso 
um basta àquilo tudo. E os Jofnais disseram "basta!". E 
a Igreja disse "basta!". E as mulheres disseram "basta!". 
E a Universidae disse "basta". E os doutores e os incul
toS disseram "basiã!''. E o povo disse "basta". E, então, 
por- fim, as Forças Armadas dissúanl o"Seu ''ó3sta!", ter
minante e terminal. 

Daí, foi preciso recomeçar tudo. Não foi uma ope
ração indolor. Custou os três elementos com que Chur-

- --ChiiTSaOhou, no princípio dos anos quarenta, a Batalha 
da Inglaterra; os mesmos com que a Revolução ganhou, 
no princípio dos anos sessenta, a batalha do Brasil. San· 
gue, suor e lâgrimas. Mas, a verdade ê que, enfim, conti· 
vemos a inflação, contivemos a subversão, contivemos a 
marcha para o desconhecido. 

Aconteceram, porêm, muitos acidentes de percurso. 
Como, aliãs, ê próprio de todas, ou quase todas, as cirur
gias - sejam as que ferem o corpo do indíviduo como as 
que ferem o organismo social. As soluções de força -
mesmo as mais incruentas e neCessârias, COf!JO a no~a
acabam por desencadear um processo de ação e reação, 
que, prolongando-se no tempo, chegam a atingir uma di
nâmica própria, autónoma em si meSma, que se re-auto
atimenta, num círculo vicioso de dificninia, e freqUente
mente penosa, interrupção. No nosso caso, o inconfor
mismo dos que, desatinadamente, apostavam nos impre
visfveis resultados da simbiose explosão-implosão-social, 
somandQ-:se, por contraposição, à obstinação dos que ti
nham por dever assegurar o êx.ito final da cirurgia 
político-militar realizada no combalido organismo insti
tucional do País~ levou-nos por caminhos nem sempre 
fáceis, nem sempre retos, nem sempre incruentos, embo-

- ra muitas vezes necessários. E, assim, ao longo desta~ 
duas dêcadas, caímos, nós tambêm, no círculo vicioso da 
desinstitucionalização do ver o, e pleno, e puro regime re
publicano representativo. Difícil, sem dúvida, foi e tem 
sido, e por algum tempo ainda hã de ser, o pio cesso de 
interrupção deste nosso cficulo vicioso. Felizmente, po
rêni-:.:. e- graÇas à--~0-nganimidaCfe do temPeramento do 
nosSo pOvo_....:. incruento tem sido tambêm este Processo 
de reinstltuCionaiização repUhlicana, que se terii. querido 
e feito "lenta, gradual e segura". Da desconipressão que 
jã Q Presidente Mediei prenunciava, ao preConizar que as
pedras da destruição do regime anterior fOssem usadas, 
não para ser atiradas contra o passado, mas para cons
truir o futuro; paSsou-se à distenção com que o Presiden
te Geisel corroeu o seu final de governo na revogação 
dos Atas Insti~ucionais e seus complementos desinstitu
cionalizadores; para, por fim, chegarmos à abertura que 
o Presidente Figueiredo iniciou com o gesto, eminente
mente cristão, da anistia-e -da mão estendida, proseguiu 
na ampla entrega das urnas ao sufrãgio universal, e ca
minha hoje, e a cada dia, no reto caminho do obstinado 
juramento- que vem dizendo e cumprindo, desde a pri
meira hora de seu governo - de "fazer deste País uma 
Democracia". 

E este ê, afinal, o grande desafio da hora histórica que 
estamos vivendo. O desafio de, realmente, em tudo e por 
tudo, fazer deste País uma J?emocracia. Desafio que- e 
disso temos o dever de saber-, por maior que seja a ge
nerosa ambição pessoal do Presidente em cumpri-lo, por 
mais forte qUe Po:Ssã. Ser sua jâ sabida e prOvada capaci
dade de querer e de fazer -jamais se poderã tornar rea
lidade pelo simples ato de vontade de um só homem, ou 
de quantos e quão numerosos grupos de homens o quei
ram, senão que pela decisão e ação unânime da naciona
lidade. 

Enormes são, sem dúvida, os obstãulos e adversidades 
a vencer. E, na verdade, os nossos pês jâ começam a 
flagelar-se nas primeiras- pedras do longo, duro caminho 
a percorrer. Mas, não tenhamos dúvida, um dia, que es
tou certo longe de nós não está, todas estas pedras, hoje 
diante de nós_ em nosso caminho, não mais serão- que 
aquela ''pedra no meio do caminho" de que nos fala nos· 
so poeta maior: apenas uma lembrança perdida no pas
sado. Uma dolorosa, orgulhosa, lembrança, para todos 
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nós, desta geração; para os nossos filhos, apenas um 
capítulo de história na perenidade da Pátria. 

Duro, difícil capítulo, decerto, este que agora temos de 
viver e de vencer; pois que, nesta vtrada do meio ano de 
83, ds "Cjue a inflação jã uftrapassa o outrora tabu dos 
três dígitos; e a corrida vertical dos salários em perse
guição à disparada dos preços põe fogo ao pavio do fo
guete dos custos, que disparam os preços, que disparam 
os_ salários, que disparam os custos, que ... E a explosão 
demográfica, que gera a demagogia, que gera, que ... Te
mos, pois, e com urgência, que interrOmper esse eterno 
ritornelo de mais Um círculo vicioso. Círculo vicioso eni 
que o problema econômico, embricado no problema so
cial, multiplica a problemática política. cumpre, pois. 
enfrentar esta batalha nas três frentes de combate, simul
taneamenteA As dificuldades da economia, que agravam 
as penúrias do campo social, inçam de acidentes o terre
no da estrada real que vamos aos poucos limpando e re
construindo, em demanda à reinstitucionalização re
publicana, que a Nação, unânime, deseja e reclama. 

Na economia, não deve o fantasma de uma divida ex
terna, tão grande quão superapregoada., desviar nossa 
atenção prioritária da dura realidade de uma terrível 
dívida interna e das angústias, maiores ainda, de nossa 
dívida social. Uma tal dívida externa, que tem suas raízes 
enterradas numa atividade econômica voltada mais para 
fora d{) que para dentro do País, deveria., hoje, causar 
menos preocupação à sofrida Nação brasileira- vítima 
maior deSsa distorção - do que à voracidade apátrida 

·do issaciãvel capital financeiro internacional. Claro que 
o Brasil não poderâ, nem hã de fugir ao cumprimento 
das obrigações que, ao longo de tempo longuíssimo, tem 
assumido com a mal-apelidada "poupança externa" -
eufemismo a ocultar o que na verdade se deve chamar de 
ganância externa, senão de agiotagem internacionBJ. De
vemos, porém, adotar, diante dessa dívida-monstro, 
diante desse monstro·credor, uma atitude tão firme 
quanto realista: havemos de pagar, sim, o que devemos 
- mas nunca ·a custo de sacrifícios ainda maiores, im~ 
postos a este nosso País, a este nosso povo, tãó massa
crado já pelo que de desumano caracteriza as relações de 
troca entre os países do hemisierío sul e os do hemisfêrio 
norte. Relações de comêrcio que se definem pela perver~ 
sidade dessa fórmula infame: temos que exportar, sem
pre, cada vez mais para que possamos importar, sempre, 
-cada vez menos; vender cada vez mais para ganhar cada 
vez menos. Daí, nascem todas as nossas dívidas. Dívidas 
que se multiplicam atê por si mesmas, na bola-de-neve 
dos juros-de-agiota. Dívidas que geram dívidas para pa· 
gar dívidas, para apenas amortizar dívidas, quando não 
para amortizar juros de dívidas,_j!Jr()S de amortizaçÕC?S 
de dividas não-amortizadas. 

Eis o círculo vicioso de nossa dependência econômica. 
Dependência económica que se eterniza na dependência 
tecnológica, filha da dependência Científica, eternizadas, 
ambas, por sua vez, atravês das formas mais sutis de de
pendência cultural, de colonialismo cultural. Deperidên
cia econômica porque a indústria que as multinacionais 
implantam nas suas subsidiárias dos países do hemisfêrio 
-sul, alêm de ser geralmente constituída à base de maqui
nãrio obsoleto em seu país de origem, e, portanto, poten
cialmente gravoso, aqui se instala, apenas, para extrair 
um sobrelucro baseado no aviltamento salarial dos po
vos "abaixo do Equador". Dependência económica que 
se mUltiplica e pereniza atravês da dependência tecnoló
gica, que não nos permite fabricar uma aspirina sequer 
sem o pagamento -de royaltles pelo know-how de sua fór
mula, por mais Sirriples e elementar que esta seja. e, ge
ralmente, também até pela forçada importaçã.o de al
gum, ou alguns insuinos obrigatórios. Dependência tec
nológica porque não se cria nem renova tecnologia sem 
pesquisa tecnológica; e pesquisa tecnológica não hã onde 
não exiSte a pesquisa básica, isto ê, a pesquiSa -científica, 
pois dessa é que aquela nasce, e nenhuma das duas nasce 
por geração expontânea, senão que pela existência de 
uma Universidade essencialmente voltada para a perma
nente renovação do saber; saber que só se cria e renova 
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pela pesquisa, pela existência de u_ma U_nivçrsidade exis
tencialmente voltada para a busca de solução dps proble
mas nacionais, e não apenas para a simples repetição de 
um ensino técnico mais ou menqs superior e a respectiva 
expedição de diplomas. (Entre parêntesis, aí está um dos 
problemas capitais do nosso País, a que este _Senad_o 
cumpre estudar e buscar solução: a criação, no Brasil, da 
Universidade essencialmente criadora_e renovadora _do 
saber, existencialmente v_oltada para a busca de solução 
dos problemas nacionais.) E, por fim, fechando o cerco 
desse círculo vicioso de c_olonianismo - do qual nos 
cabe dar o ·grito de "independência ou morte" da nacio_
nalidade - sobrepaira por todo o processo, de subord_i· 
nação e .domínio, a colonização cultural, que domina 
não apenas a pesquisa da ciência e da tecnologia, mas 
atinge igualmente todas as camadas d<J. população, atra. 
vês dos nossos cinemas, das nossas televisões,_ dos noSsõS 
discos _musicais, -e até da cohtafnio.açã:o do vernãculo de 
nossa língua, hoje estropiada, em todos os níveis, pela 
enxurrada de palavras e expressões tão insólitas quão 
desnecessárias ao idioma, comQ~ aqui mesmo,_!leste dis· 
curso, se tem exemplo duplo, nas exp~~sões roy!'_lty_ e 
know·-how·. 

~de tudo isso, Sr. Presidente, Srs~Senador_es que pre
cisamos, e com urgência, libertar-nos, pois nossa liber
tação económica de ouJra coisa não Cari;:ce que deste ato
de-vontade libertador. Se o tivermos. - este ato-de· 
vontade- na medida da grandeza nacional, cedo nos li
bertaremos de toda dependência, isto é, de toda subordi
nação económica, iriclusive dessa angu'stiosa dívida ex
terna que hoje nos asfixia e tenta mesr11o, na medida da 
ousadia credora, invadir o território sagrado de nossa 
própria soberania. 

O Sr. Aderbal Jurcma- Permite V.~Ex• um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES -Com mtiita honra. 

O Sr. Aderbal Jurema- Estamos ouvindo com toda a 
atenção o discurso que V. Ex• pronuncia nesta tarde, 
cuja tônica, a meu ver, é o da ponderação, nas obser
vações que V. Ex• faz-da conjuntura não apenas P-olítica, 
mas econômico-sociãl brasileira. V. Ex• tocou num pon
to que é do meu particular agrado comentá-lo: é a 
função das Universídades em nosso processo de desen
volvimento. Nobre Senador Od_acir Soares, eu-dissecerta 
vez que a Universidade da lei_atual é um3, farsa, porque 
ao invés de ela ser a mola propulsora do nosso desenvol
vimento, ao invéS Cela olhar para as UniverSid_adesjapo
nesas, norte-americana, inglesa, a Universidade brasilei
ra olha para si mesma, encastelada no seu narcisisritã 
cultural, nada tem feito ..:.:..-de uma forma 'geral, porque 
hã sempre as exceções para justificar as- reirãs nada tem 
feito para apoiar o desenvolvimento brasileiro, para nos 
ajudar no combate, no bom combate, ao .. royalties" que 
nós pagamos ao !=Slrangeifo. E por quêTPorque a Uni
versidade brasileira lembra, hoje, aqueles baronatos, 
aqueles condados, aqueles ducados da época medieval 
em que o Rei de França mandava apenas em Paris. A 
Universidade brasileira, sem ajudar ao desenvolvimento, 
se transformou em um Estado dentro dos nossos Estad_os 
da Federação. 

O SR. ODACIR SOARES- Muito obrigado, nobre 
Senador Aderbal Jurema .. O aparte de V. Ex• vem abri
lhantar o meu discurso, exatamente na parte em que fala 
da Universidade brasileira. 

Tivemos aqui na última sexta-feira, e temos a impres
são de que ainda temos, hoje, os corredores do Congres
so Nacional povoados por jovens estudantes dos C!lrsos 
de Bioquímica, de Farmâcia e de Biomediciria. Eu di.zia 
aqui, aparteando o_eminente Senador Benedito Ferreira, 
que a Un~versidade brasileira, notadamente a priva-da, se 
transformou numa verdadeira. mãfia. Porque nos conta
tos que mantivemOs, nfl. última sexta-feira, com essesjo~ 
vens, verificimOs Qiie o gtande argumento que eles utili
zavam exatamente para pleitear' uma modificação nos 
Cursos de Bioquímica e de Farmácia era o fato de terem 
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sido esses jovens enganados, quando se matricularam 
para faÚ:r o vestibular. Eu dizia, inclusive, que a matériã 
aqui discutida e a presença desses jovens aqui em nossos 
corredores, em nada poderia modificar o quadro de ensi~ 
no no Brasil; a matéria que se estava discutindo a nível 
de Senado Federal, a: nível de Comissão de Constituição 
de Justiça, deveria ser remetida a-o plenário do Conselho 
Federal de Educação, porque ou os cursos de Biomedici
n-a, oS CUrsOs de Bioquímica estão capaCitadoS parã. pre
parar profissionais para as dUas atividades ou nós não os 
pOderemoS modificar, dar-lhes nova conceituação legal, 
sem-cOrrer o risco de prejudicar principalmente aqueles 
que -vao -ser beneficiados dos serviços desses ProfiSsío
nais. 

Agradeço a V. Ex• o aparte, que'iilcorporo ao meu dis
curso, porque está inteiramente pertinente com as colo
caçães que acabo de fazer. 

O Sr. Aderbal Jurema - Eu queria acrescentar ... 

O SR. ODACIR SOARES - Com muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Aderbal Jurema- ... sugerido, aliáS, pelas consi
derações últimas de V. Ex•, quando V. Ex• se refere à 
Universidade privada e à Universidade particular, ela 
tem se desenvolvido no Brasil como um balcão -de ensi
no, pela insensibilidade da Universidade ofiCial. A Uni
versidade oficial, a Universidade sustentada pelos nossos 
impostos, tOdos -n6s Concorremos para a sua manu
tenção, ehi continua a funcionar somente durante o dia. 
E à noite, os que trabalham, os que têm ativídades_ diur
nas têm--qUe pagar pái'a fazer o curso su-pl!ríói- Tias Uni.; 
versidades pagas ... 

Q ___ SR. ODACIR SOARES - Com mensalidades 
altíssimas L 

O Sr. ÃderbafJurcma- ... nas UniVersidades particu
lares: Já desta tribuna, rr1ais de uma yeZ, pedi a aterição 
dos Ministros de Educação para o problema, e até agora 
o que sinto neste País é que os Ministros de Educação do 
Brasil têm os braços curtos, não conseguem chegar atê 
este problema. 

0 SR. ÜDACIR SOARES- O aparte de V. Ex• vem 
marcado por duas caractefisticas: prilneira -por Ser V. 
Ex•, como legislador, um homem voltado para a causa 
da educação, a segunda de ser V. Ex• um professor uni
versitário. oe modo que agradeço o seu aparte e o incor
poro ao meu discurso, porque é inteirainente pertinente e 
op?rtuno. 

O Sr. Hélio Cueiros- V. Ex• me permite, nobre Sena
dor Odacir Soares? 

O SR. ODACIR SOARES - Com prazer, Senador 
Hélio GUeiros. 

O Sr. Hélio Gueiros - Em primeiro lugar, Senador 
Odacir Soares, desejo congratular-me com V. Ex• pela 
oporturiidade. 

.O ~.-ODACIR SOARES~ Muito -obrigado. 

O Sr. Hélio Gueiros- ... pela lucidez e brilhantismo 
do seu pronunciamento nesta Casa, agora de tarde. O 
que me faz dar o aparte a V. Ex• ê deixar, talvez, um re:
paro à observação cáustica, dura, do ilustre Senador 
Aderbal_ Juf!?ma, quando S. Ex• condena inapelavelmen
te a UniverSidade brasileira.' 

_o Sr. Aderbal Jurema :- Condeno o _sistema. 

O Sr. Hélio CUeiros - Não digo que a Universidaáe 
_brasileira não mereça_ críti~as e restrições; mas é preciso, 
_também, que se vá às causas desta situação atUal da Uni
.versidad~ brasileira. Ver!fique V. Ex•, pelas leis votadas 
ôepois de 64, que a Uni.versidade, praticamente, perdeu a 
sua autonomia. Havia a exigência de uma lista trlpice 
para a nomeação do reitor. Esta lista tríplice foi aumen-
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tada para sêxtupla e além do mais, ao invés de se dar 
prestígio àquelas autoridades eleitas pelos corpos docen
te e discente que seriam os diretores de centro e os cheies_ 
de departamento, se inventou a figura de um pró-reitor 
ou vários pró-reitores, que não têm a menor vinculação 
com a Universidade. Então, burocratizaram a Universi
dade; transformaram a Universidade numa simples re
partição pública. Ela deixou de ser um;:t entidade parare
flexão; mas -Se voltou toda para o problema de mercado 
de trabalho. Então, quando a profissão não é rendosa no 
mercado, se elimina os cursos, quando na verdade o pa
pel da Universidade é muito mais alto, muito mais eleva
do do que esssa simples satisfação de necessidade do 
mercado de trabalho. Eu s_ei que a Universidade é passi
vei de muita crítica mas estranho que se lance em rosto 
assim, de uma maneira tão dura, as dificuldades da Uni
versidade, tanto mais quando foi cantada em prosa e ver
so a reforma universitãria feita no Brasil depois de 1964. 
Então, se hoje em dia o ilustre Senador Aderbal Jurema, 
a quem muito admiro e muito respeito pelo seu 
equilíbrio, serenidade e lucidez de suas opiniões, vem de 
uma maneira tão dura, tão cãustica e rude investir contra 
a Univ_c:;_rsid:ade é porque S. Ex~ está reconhecendo que o 
gue_ se fez no Brasil de 64 para cã, com relação à U niver
sidade_, foi um fiasco ou foi um embuste. Era essa a ob
serVação que eu queria fazer ao discurso brilhante V. 
Ex•, sem querer, absolutamente, entrar em polêmica, 
mas apenas defender também a situação das Universida
des brasileiras que foram relegadas a segundo plano, 
pela atual estrutura administrativa do País. Muito abri~ 
gado a V. Ex~ 

O SR. ODACIR SOARES-- Eu diria, inclusive fui 
utllversitãiio na década de 6d- fim da década __ de 50 e ria 
década de 60 - eu diria que a grande reforma da Uni
versidade brasileira ainda não se fez. Eu diria que os 
mesmos problemas que encontrãvamos em 60, quando 
pregávamos a reforma universitãria, eles persistem. Por 
isso disse em meU discurso que o Senado tem a grave res
ponsabilidade, ni::ste momento, de se debruçar sobre essa 
questão de repensar a própria universidade brasileira. 
Porque assim riós estaríamos, inclusive, prestando um 
serviço à própria manutenção da soberania e da nossa 
identidade_ nacionaL 

O Sr. Aderbal Jurema- V. Ex• me permite?~ que eu 
fui chamado à colação. -

O SR. ODACIR SOARES - Com muita honra, 
nobre Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurerna- O Senador Hélio Gueiros se 
engana apenas quanto ao tempo, hoje em dia não. Desde 
que vinl. para esta Casa em 1959 - quando eu digo esta 
Casa quero dizer para o Congresso-, que a minha pala
vra tem sido a de verbaror o ensino literário, apenas lite· 
rário das Uniyersidades brasileiras, a orientação filosófi
ca da Universidade brasileira. Não foi a Revolução de 
1964. Agravaram-se os problemas, mas eles jâ existiam 
deste 1827, quando o Imperador concedeu dois cursos 
jurídicos, um para São Paulo e outro para Olinda, em 
Pernamb\lCO. Desde aquela época, que a Universidade 
~rasi_leira te~ ~ido uma orientação toda ela muito lite
rária, não se preocupou em servir à comunidade ... 

o-sR. ODACIR SOARES- Cartorária. Ela ainda é 
cartorãria também. 

O Sr. Aderbal Jurema --.-.-.nem refletir os anseios da 
sociedade em que ela vive. De maneira que me permito 
dizer ao Senador Hélio Gueiros que o meu combate ê an~ 
ligo nesta Casa. 

O SR. ODACIR SOARES- Mas, prossigo Sr. Presi~ 
dente. _ 

O que a nós, brasileiros, importa, sobretudo, é a nossa 
dívida interna. A dívida interna no mais amplo sentido 
da expressão. Não apenas a dívida interna que se expres
sa em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e 
nas múltiplas ~anipulações escriturais em que se acamo-
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dam e disfarçam os muitos-déffdts,_Confi:ssados ou in
confessos; mas, sim, a dívida interna global, do Brasil 
consigo mesmo, do Brasil do seu povo, com a sua gente 
que vive em défiCit perrnã:ilelite com a vida. Do Brasil 
que precisa criar riqueza para si mesmo e para õ feu-ptô
prio consumo. Do Brasil que precisa, sem dúvida, pro
duzir para o mercado externo, pois dessa produção de
pende sua capacidade de importar os bens que não pro
duz; porêm precisa, mais ainda, prOduzir para o ·merca
do interno; altâs, mais do que isto, precisa criar seu pró
prio mercado interno, fazendo com que todos os brasilei
ros possam possui~e consumir os bens primáriO-s das ne
cessidades báSicas da vida. Do Brasil que precisa, depres~ 
sa, dar a cada braS_ileiro a capacidade de morar, de co
mer, de vestir-se, de calçar-se; de ter saúde, e escola, e 
serviço público, e trabalho, e lazer. Do Brasil, enfim, que 
precisa, acima de tudo, resgatar·- mais do que a dívida 
externa e a dívida interna avaliável em ORTNs- a sua 
grande dívida social. Do Brasil que não pode ter uma 
verdadeira economia de mercado sem criar seu próprio 
mercado. 

Por aí, pelo resgate de todas estas dívidas é que pode
remos atingir a plenitude do resgate de nossa dívida poH
tica, pela reinstitucionalização repubi.icana, que o Presi
dente Figueiredo busca realizar e consolidar, com a fir
meza de seu juramento democrático, o apoio das aspi
rações de todas as correntes políticas e o respaldo exem
plar das nossas ForçasArmadas._Qrespaldo das Forças 
Armadas na obra de instituCiOnalização demoqrática é, 
na verdade, fator decisivo que cabe seja devidamente 
destacado e louvado. Com_efei_to, a mesma firmeza e de
terminação com que, em 1964, intervieram no processo 
político, interrompendo a continuidade do funciona
mento das instituíções· republicanas, qUe então se trans
viavam e desfiguravam, estão as Forças Armadas agora 
pondo a serviço do disciplinado apoio ao paciente e deli
cado trabalho que seu comandante supremo, o Presiden
te da República, vem desenvolvendo na recomposição 
do tecido democrático das instituiç_ões republicanas. 

É esta, pois, a hora de nos unirmos, todos os brasilei
ros, na tarefa maior da reconstrução nacional. Todas as 
premissas e pressupostos estãõ estabelecidos para que a 
Nação decida, soberanamente, de seu próprio destino. A 
ninguém, e muito ·menos a· n-e-nhum de- nós, homens 
publicas, é lícito uma omissão- ou umã-iéctisa, cem noine 
do que quer que seja, por filiação partidária ou ideológi
ca. A causa maior exige a anulação de todos os motiyos 
menores. O congraçamento de todas as forças vivas do 
País constitui o giaride imperativo nacional, pois só as
sim lograremos vencer todos os obstãculos - económi
cos, sociais e polítiCos --que- estão aí, diante de nós, a 
desafiar a nossa inteligência e a nossa vontade, todo "o 
engenho e arte" que se precisa pôr neste delicado traba
lho d_e equilfbrio, senSibilídade e sabedoria. A Nação tem 
o direito e até o dever de esperar de nós, seus homens 
públicos, que nos saibamos unir, acima das nossas diver
gências de partido ou ideologia, sob a liderança do jura
mento de João Figueiredo, para que possamos, afinal, 
construir, com as nossas mãos, a democracia política, a 
democracia económica, a deffiocraciá social. Em uma 
palavra: a Democracia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Do alto desta trlbuna, do alto de ambas estas tribunas 

das duas Casas do Congresso Nacional, cinço séctdos_ 
nos contemplam. Cento e vinte riülhões de brasileiros 
nos contemplam. O que eles esperam de nós- homens 
públicos em geral, senadores e deputados em particular 
- é que sejamos capazes de reconquistar as nossas prer
rogativa parlamentares, e que sejamos dignos de bem 
exercer estas nossas prerrogativas, para que lhes possa
mos construir, para todos, as prerrogativas republicanas 
da Democracia. Do alto destas tribunas, cinco séculos 
nos contemplam, cento e vinte milhões de brasileiros nos 
contemplam. O que aqui fizemos há de merecer a consa
gração ou a condenação da História, o respeíto ou o re
púdio da Nação. 

Só nos resta escolher. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR .. PRESIDENTE. (Moacyr Dalla) - Como 
Líder, concedo a palavra ao nobre Senador Humberto 
Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncia _o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Conipletam-se hoje Ilf anos de gOlpe nlilitar no Uru
guai. Como se sabe, no-dia 10 de jl.inho de 1973, os mili
tares daquele país fecharam o Parlamento e colocaram 
na ilegalidade os partidos políticos. Desde então o poder 
real está concentrado nas mãos de um Conselho de Segu
rança Nacional composto de oito generais, dois almiran
tes e dois brigadeiros, mais o presidente da república. e; 
este coriselho militar-- o CONSENA- que, além de 
"eleger" o Presidente da República, escolhe os 30 
membros do Conselho de Estado que executa as funções 
de poder legislativo; que escolhe os membros do poder 
judiciário e ainda escolhe os quatro militares que com
põem a Comissão de Assuntos Políticos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Sorilente-frêS partidos Políticos estão hoje na _legalida

de e são reconhecidos pela COMASPO. Mesmo_assim, 
porque esses partidos estão quase em sua totalidade 
.comprometidos_co_m o projeto de institucionalização do 
golpe militar que culminou com as eleições populares 
para as direções part1dârias em 1982. N_o entanto, os vo
tos brancos comandados pela Convergência Democráti
ca Uruguaia -a CDU, criada na sede a ONU em abril 
de 1980- obtiveram a esmagadora m~iiOi'ia de 82% do 
total de votos, como prova definitiva da rejeição pelo 
povo uruguaio_do projeto que lhe vem sendo imposto", de 
cirila para baixo, pelos militares no poder. 

b ínteressante observar, Senhor Presidente, senhores 
Senadores, como os regimes autoritários se assemelham 
na América Latina. Nos últimos 10 anos, mas especial
mente a partir de 1975, a economia uruguaia vem sendo 
administrada dentro das conhecidas diretrizes da escola 
econômica mOnetarista de Chicago: Há uma prioridade 
absoluta parã. o grande capital fimülceiro internacional; 
uma liberação total para a importação de mercadorias 
estrangeiras e osjurõs bancários atingiram taxas inéditas 
na história daquele país. Paralelamente, os preços da 
carne - produto básico de exportação - cairam de for
ma assustadora no mercado internacional. 

Simultaneamente à implantação deste "modelo'_' eço
nômlcó, âssiSte-se no Uruguai a uma violenta repressão 
das liberdades públicas. Estima-se hoje em- mais de 1.200 
o_ núm_ero de presos políticos, dentre eles o- líder Raul 
SendiC, dos Tupamaros, o líder Jaime- Perez, do Partido 

-Comunista e O general Liber Seregni, figura central da 
resistência democrática naquele pafs. Aléril disso mais de 

- fõ.ooo pessoas já tiveram s-eus direitos políticos cassados 
nos últimos tO anos. 

O Sr. Nelson Carneiro_- Permite-me V. Ex• um apar
te1 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com muita honra. 

O Sr. Nelson Carneiro- Na qualidade de Presidente 
do Parlamento Latino-Americano ~enho acompanhado 
os acontecimentos no Uruguai, e no-principio deste ano 
ali estive, O Parlamento Latino-Americano, em todas aª 
suas reuniões, tem manifestado o seu protesto contra os 
acontecimentos que marcam tristemente a outrora de
mocracia uruguaia. Como V. Ex~ focaliza o aspecto com 
a gravidade que o reveste merece por isso o nosso_aplau
so e· a nossa solidariedade. V. Ex• fala, portanto, em 
nome de todoS os parlamentos latino-americanos que 
têm assumido essa posição de repúdio à ditadura r!!inan
te há tantos anos naquela gloriosa_ex~Suíça da América 
do Sul. 

O SR~ HUMBERTO LUCENA::-- A intervenção de 
V, Ex•, nobre Senador Nelson_Carneiro, Uder do PTB 
nesta casa:, engrandece e ilustra o pronunciamento que 
ora faço e que reflete, neste instante, o sentimento de to
dos os la!in~~am~canos e· brasileiros, porque nós que 
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so_mos povos amantes da líberdade e da democracia ja
mais cOmpactuaríamos com a ditadura militar que se 
instalou no Uruguai. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Recente_e_ncontro d_o Secretariado Internacional de Ju

ristas pela Anistia-no Uruguai, realizado em São Paulo, 
reunindo juristªs_ de 18 país_es- dentre eles o ex-diretor 
da Divisão de Direitos Humanos das Nações Unidas, 
Theo Van Boven; o ex-Ministro da Justiça da Bélgica, 
Pierre Yermeulen; e o ex.-diretor da Divisão de Direitos 
Humanos da UNESCO, Pierre de Senarclens- compa
rando a situação uruguaia de hoje com aquela de 2 anos 
atrás quando se deu o último encontro do Secretariado, 
concluiu que "não houve nenhuma alteração substancial 
naquele pafs. Os presos (mais de mil), continuam presos, 
tratados em condições subumanas; não se deu respostas 
ao problema dos desaparecidos; se mantêm as publi
cações políticas sob censura; a Justiça Civil continua ex
propriada pela Justiça Militar e hã um deterioramento 
da ord_em io_stít_uciorial; Com o poder permanecendo em 
mãoS absolutas das -Forças Armadas." 

h por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que ao se 
completarem 10 anos de golpe militar no Uruguai e com
preendendo o drama que enfrentam os companheiros de
mocratas daquele pais, o PMDB se solidariza publica
mente com a luta da Convergência Democrática Uru
guaia, Essa luta estã hoje centrada na conquista dos se
guintes pontos: rJP 

1. Anistia ampla, geral e irrestrita; 
2. Legalização dos partidos políticos; 
3. Liberdade de imprensa e de reunião; 
4. Volta à Constituição de 1967 ou eleição de uma 

Assembléia Nacional Constituinte; e 
5. Mudanç-a do modelo económico. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ao terminar esse breve registro, faço daqui um apelo 

em nome do PMDB ao Ministério das Relações Exterio
res do Brasil para que interceda junto às autoridades 
uruguaias em favor da imediata libertação dos líderes 
políticos atualmente presos naquel país, em especial, o 
General Liber Seregni, inspirador da Convergência De
mocrática Uruguaia, grupo supra partidário que tem se 
destacado_ na luta pela redemocratização do país. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para uma co
municação. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para uma 
breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Gostaria de saudar o aniversário natalício, ao invés do 
falecimento, _mas o destino não permitiu que o Marechal 
Hy.mberto de Alencar Castello Branco sobrevivesse por 
mais alguns anos. E por ísso hoje estou relembrando a fi
gura ímpar do militar, do cidadão honrado, do patriota, 
_do polftico e enfim do estadista que soube esgrimir sua 
inteligência como esgrimiU Sua espada nos campos de 
batalha_ da- vdha Itãlia onde também se destacou como 
emérito estrategista. Há 16 anos O Brasil foi sacudido 
com a notícia do seu brutal desaparecimento quando 
smrlndo visitava o 1riierior ao seu Estado natal- Ceará. 

. GuindadO-a primeiro presidente da Revolução de 1964, 
soube conduzir-se com a maestrii de um estadista. Sua 
conduta à frente do Governo impunha e inspirava res
peitabilidade mesmo daqueles que dissentiam do seu 
ideal. Era um homem determinado e por isso aconselha
va: "'"não adie decisões, ouça e medite, e tome a decisão. 
Não tema a reação_, porque o tempo conspira sempre 
c_ontra os dirigente~" 

Bravo_e corajoso nas atitUdes, fazia-o sem demonstrar. 
_ Na chefia do Governo sabia ordenar e n~o foi sem_ ra~;:ão 

qu_e costumava dizer: 

"Por se temer uma batalha, pode-se perder uma 
guerra. O condutor tem sempre de olhar a vitória e 
não se preocupar com as pequenas tãticas, que po
dem envolver inclusive uma derrota." 
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Esse ilustre patrício engrandeceu-se com o passar dos 
anos e continua arraigado no pensamento dos brasileiros 
que viam nele o condutor exemplar e sereno. Basta 
lembrar sua posse no cargo de Presidente da República, 
perante o_ CongressO Nacional, quando traçou a súmula 
das linhas gerais do seu governo. E pela sua importância 
vale a repetição de alguns trechos, porque refletem o seu 
acendrado patriotiSino Voltado para o bem-estar do Bra
sil. Eis: 

"Defenderei e cumprirei -cOin honra e lealdade a 
Constituição do Brasil. Cumprirei e defenderei com 
determinação, pois Serer esCravo das leis do País e 
permanecerei em vigilia para que todos as ob-servem 
com exação e zelo. Meu Governo será ó ·aas leis, õ 
das tradições e princípios m-ofã.is ej)olífiCOS que i'e~ 
fletem a alma brasileira, o que vale dizer que será 
um Governo fumeiiiente voltado para o futuró, tan
to é certo que um ·constante sentimento de progresso 
e aperfeiçoamento -cOnstitUi a marca e, tarribêm o 
sentido da nossa história- política e social_.___Nem exa
gero ao dizer que, nessa caminhada para o futuro, 
deveremos nos empenhar com a paixão de uma cru
zada, para qual é preciso convocar todos -o"S brasilei
ros. De uma jornada para a qual, com energia e 
sobretudo com o meu próprio exemplo, espero a 
adesão de todos os concidadãos e esse propósito, 
que será a garantia suprema de todos os homens e 
mulheres deste País." 

Referindo-se à política exterior, o· saudoso homem 
público, com a franqueza peculiar à sua personalidade, 
foi esplícito ao enfatizar ciue: 

"A independência do Brasil constituirâ o postu
lado básico da nossa poHtica internacional. Todas 
as nações amigas contarão com a lealdade dos brasi
leiros, que honrarão os tratados e pactos celebra
dos. Todas as nações democr_âticas_e Uvns_serão os 
nossos aliados, assim como os povos que quiserem 
ser livres pela democracia representativa contarão 
com o apoio do Brasil para a sua autodeterminação. 
Às históricas alianças que nos ligam às nações livres 
das Américas serão preservadas e fortalecidas._ Res
peitaremos a independência dos países de todo o 
mundo nos seus_ negócios-iriteriloS-e ~eXigTfemos 
igual respeito aos nossos negócioS, que não admi
tem a míninia "iri1erferência, por discreta e sutil que 
venha a manifestar-Se." 

E concluiu seu histórico discursQ a_firmançJô: 

.. A mím, entretanto, proporciona nítida Td_éia-_d_;t 
grandeza da tarefa que estarei obrigado para correS-
ponder às esperanças da nacionalidad~. Direi mes
mo que a minha humildade de toda uma vida cresce 
neste instante: nunca um só homem precisou tanto 
da c_ompreeensão, do apoio e da ajuda de todos o_s 
seus concidadãos. Venham a mim Os brasile!rqs c eu 
irei com eles para, com aUxíliO de Deus e_~om a sere
na confiança, buscar os melhores dias nos horizon
tes do futuro." 

Rendendo nossa homenagem de reconhecimento a 
esse ínclito brasileiro- pildrão de dignidade- que sou
be, através do exemplo de sua insUpei'ãvei energia e pro
bidade, governar a naçãO brasileira, pressinto que o Bra
sil dos di~ -~tyªi__Sj-_ã.j}QS~Q:i~-d~~(l~_ ~Q_n_~f!ÇQ_SOS cl~ 
prosperidade, está no momento esperimentando as- airU
ras resultantes da conjuntura internaclQnal e pcil' isso, 
como no início do Governo C_astello Branco, reclama de 
todos nós prudência, pertináCia, tolerância e união em 
tomo do honrado Presidente .Figueiredo que. es_tou cer
to, saberá atravessar são e salvo o mar tempestuoso que 
nos aflige. 

E concluo com as palavras do Ministro Gonçalves de 
Oliveira, quando o Presidente Castello Branco se despe-
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dia da mais alta Corte, extraídas da obra O Governo 
Castello Branco, de Luiz Viana: 

'"A Nação e à História pertence o julgamento do 
seu Governo. O que posso dizer a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, é que pelos tempos afora, em 
qualquer fase desse julgamento, ninguém negará ja
mais a Vossa Excelência as suas notáveis qualidades 
de cultura e inlelígência, a fidalguia no ~rato, a intei
reza mora[, a dignidade, a hqnradez, o devotamento 
à causa pública, atributos que tanto ornam e osten
tam a sua personalidade inteiríssima." 

-Eram essas as minhs palavras de homenagem ao imor
tal Presidente que foi Humberto de Alencar Castello 
Branco, Sr_Presidente. (Muito bem!) 

-COMPARECERAM MAIS OSSRS. SENADORES: 
Mário Maia - Eunice Michiles - Galvão Modesto 

- Odacir Soares -Gabriel Hermes- José Sarney ~ 
Alberto Silva - Virgíiio TáVora - Martins Filho -
Marcondes Gadelha ~ Nilo Coelho - Guilherme Pãl
meira- Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival 
Baptista ~-Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior -
João Calnlon- José lgnácio- Amaral Furhn-- Fer
nando HC:::nrique Cardoso --Saldanha Derzi - Álvaro 
Dias- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Si~ 
mon 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação _em seu Parecer 
n'i' .580, de 1983), do Projeto de Decreto Legislativo 
h' 4, de 1979, (n~> 1/79, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da c.onvenção sobre a proibição 
do uso militar ou hostil de técrücas de modificação 
ambiental, assinado pelo Governo brasiJeir<f em 
Nova Iorque, em 9 de novembro de 1977. -

~m discu!!Sào a redação fin.al, em turno úniCO. {Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs. Senador~. so.licitando a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada comO aprova
d.a, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno .. 

A matéria vai à promulgação . 

- ~ a.. seguinte a redação final aprovada 
Redac:ão final do Projeto de Decreto Legislativo n\"1 

4, de 1979 (w.' 1/79, na Câmara dos DeputadosO. 

Faço saber que o Congresso Nadmlãl, aprovou, nos 
ternlos do arL 44, _inci~l) I, da COnStituição; e eu, 
_____ , Presideilte do Senado Federal, promulgo 
o s~guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1983 

Aprova o texto da Convenção sobre a Proibição do 
Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificação 

- -Ambienta!T -assinado- pelo- Go\'erno-- Brasileir-O -em 
~~-v-~. ~orque, em 9 de novembro de 1977. 

O Coitgresso Nacional decreta: 

Art. 19 É aprovado o texto da Convenção sobre 
Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Mo
dificação AmbientaJ, assinado pelo Governo brasileiro 
em Nova Iorque, em 9 de novembro de 1977. 

Art. 211 Este Decreto Legíslativo entra em vigor na 
data de_ sua publicação. 

Junho de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Hem 2: 

Discussão, em tu_rno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n'i' 579, de 1983), do Projeto de Resolução n' 68, de 
1983.,_ que autoriZa a: Prefeitura Municipal de Barra 
do Rocha, Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 36.406.475,24 (trinta e 

.seis niílhões, quatrocentos~ sei_s mil, quatrocentos e 
setenta e cinco cruzeiros e vinte e quatro centavos). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.)_ 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redação final dada como aprovada, de conformidadt< 
com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria Vai à promulgação. 

:b a seguinte a redação final aprovada 
Redação Final do Projeto de Resoluc:ão n9 68, de 

1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituiçã_o, e eu, 
----~ Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' DE 1983 

Autori_za a Prefeitura Municipal de Barra do Ro
cha, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 36.406.475,24 (trinta e seis milhões, 
quatrocentos e Seis mil, quatrocentos e setenta e cinco 
cruzeiros e vinte e quatro centavos). 

9 Senado Federal decreta: 

Art. 19 E a Prefeitu~a Municipal de Barra do Rocha, 
Estado da Bahia, nos termos do art. 2~> da Resolução n'i' 
93, de 11 dd outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
36.406.475,24 (trinta e seis milhões, quatrocentos e seis 
mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e vinte e 
quatro centavos), correspondentes a 16.241 ORTNs, 
considerando o valor nominal da ORTN de CRS 
2.241,64 (dois mil, duzentos e quarenta e um cruzeiros e 
sessenta e quatro centavos), vigente em setembi-o de 
1982, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utili
zação de recursos .do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, destinada à construção de um 
Mercado Público naquele Município, obedecidas as con
dições_ admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo proCesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
Sf:Ia publicação. 

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

Discussão, em turno único, da redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu parecer 
n'i' 599, de.1983), do Projeto de Resolução n~' 71, de 
1983> que auto~~za o Governo do Estado da Bahia a 
~onttatat operação de crédito no valor de Cr$ 
747.290.796,00 (seteCentos ~ qilarerita e sete- ril.i
lhões, duzentos e noventa mil, setecentos e noventa 
e seis cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação finãl ê dada como 

definit-ivamente -aprov-ada, -nos te-r-mos -de a~t.- 359 do -R~ 
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

h a seguinte a redação final aprovada 

Reda~iio final do Projeto de Resolução n'i' 71, de 
1983. 

Faço saber:_que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
----~ P~es_idente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 
747.290.796,oo (setecentos c quarenta e sete milhões, 
duzentos c noventa mil, setecentos e noventa e seis 
cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l"' É o GovernO do Estado da Bahia, nos ter
mos do art. 2'? da Resolução- n~' 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado _Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 747.29-0.796,00 (setecen
tos e quarenta e sete milhões, duzentos e noventa mil, se
tecentos e noventa e seis cruzeirõs), cofrCspõiidentes a 
398.901,87 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de CrS 1.873,37 (um-rilil, oitocentos e setenta e 
três cruzeiros e trii1ta -e -sete Centavos), Vigente em jti"'" 
nho/82, junto à Caixa Ecortômica Fedral, mediante a 
utHizaçã.o de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, destiriada à construção e equipa
mento de 90 (noventa) complexos policiais de pequeno 
porte, naquele Estado, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla}- Item 4: 

DiscussãO,- em turnO"úiiiCo, do Projeto de Lei da 
Câmara nO? 25, de 1981 (nO? 6/79, na casa de origem), 
que introduz alterações na Lei n9 5.8_69, de 11 de ja
neiro de 1973 - Códjgo de Processo Civil, no ·que se 
refere à arrematação de bens penhorados, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 589, de 1983, 
da Comissão 

- de Constituição e Justiça. 

sobre a mesa, substitutivo que vai ser lido pelo Sr. t 9-

Secretárío. 
É lido o seguinte 

Emenda n9 1 
Substitutivo 

Ao Projeto de Lei da Câmara n92S, de 1981. 

Dê-se ao Projeto a segUinte redação: 

"Acrescenta parágrafo 39 _ao art. 6_89_da Lei n9_ 
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Proces
so Civil -dispondo sobre arremataçãi:i de bens pe
nhorados." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l9 O art. 686 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 -Código de Processo Civil- com as alterações 
introduzidas pela Lei nO? 5.925,_ de JO? de_outubro de 1973, 
fica acrescido do seguinte parágrafo 3'?: 

"Art. 686. .. ............... .. 
§i' ....... ~ ............... ~ ....... ~ .. " 
§ 20 ..••....•....... ·~-~~·~·~·-·-~·~ ~~ 
§ 39 Quando o valor da execução e dos bens pe

nhorados não exercer o Corresj:rondente a vinte ve
zes o maior salário mínimo (art. 275) será dispensa~ 
da a publicação de eiditais, mas, neste caso, o preço 
de arrematação não poderá ser inferior aõ da -àVa
liação." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3'? Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

A presente emenda substitUtíva-"tem Pár fim inelhor 
adequar a matéria constante do projeto aos objetivos a 
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que se propõe, oU seja, desburocratizar ajustiça; além de -
aliviar o devedor executado por dívidas de pequeno vul
to. 

Desta sorte, deve ser tomado, com parâmetro libra
tóriO da exígênéia relativa à publicação de edital, não 
apenas o valor dos bens penhorados, mas também o da 
exeCução dos bens- obfetos da penhora. 

Assim sç:ndo, afigura-se mais consentânea· a modífi
cáçãõ({Oarl.6&fS_-2_e não do art. 687- mediante adição 
de parágrãfQ-39, consubstanciando a medida proposta. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1983.- Aloysio Cha
ves, Líder do Governo. 

O_SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discus
são o projetá e o substitutivo, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo _quem peça a palav~a. encerro a discus
são. 

A matéria voltará à comissão comPet~nte, em virtude 
do recebimento de substitutivo em plenário. -

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

Discussão, em furna único; do Projeto de Lei da 
Câmara n"~' 127; de 1981 (nO? 2.592(80, na casa de ori
gem), que acrescenta dispositivo ao art. 487 da Con
solidação d~s Lei§ _do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, dispon
do sobre a concessão de_ aviso prévio na despedida 
indireta, tendo 

PARECERES, sob nO?s 509 a 511, de 1983, das 
COmíssões: 

.......,... de Legislação Social, favorável; 
-_de Finanças, declarando qu~ a_ matéria foge_à

_S"\..Ut competência regimental; e 
- de Constituição e Justiça (exame solicitado 

pela Comissão de- Fii1ã.nças), corifrário. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E! o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
NO !27, DE 1981 

(N_9 2.592/80, na Casa de origem) 

Acres~en~a dispositivo ao art. 487 da Consolidação 
das LeiS do Trabalho, ãprovada pelo Decr~to-lei n9 
5.452, de 19 -de maio de 1943, dispondo sobre a con
c-essão de aviso pré-vio na despedida indireta. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I Q O art. 487 da ConsOlidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-lei nO? 5.452, de lO? de maio 
de 1943, passa a vigorar acrescido demãís uin paiágrafo, 
numerado como § 49, com a seguinte redação: 

~-''Art. 487. 
... .;~ .... .-;-; ... -;. ~-.... · ........ . 

§ -49 b devido o aviso prévio na despedida indi
reta." 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

-ArL 3'? Revogam-se as disposições em ·con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da_lla)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia, vai-se passar à 
apreciação do Requerimento nO? 710/83, lido no Expe
diente, de urgência para a Mensagem nO? 126, de 1983. 
- Em votação o _requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos.. _(Pausa.) 

Aprovado. 
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AprovadO O requerimento, passa-se à -"apreciação da 
matéria, que foi despachada às Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça. 

Sollcito __ ao nobre Senador José Lins o parecer da Co
missão de Economia. 

O SR. JOS't_ LINS_(_Para em_itir parecer.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, com a Mensagem n"' 126/83~ õ Se
nhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado Federal pleito do Governo do Estado da Paraí
ba, que objetiva registrar no Banco Central do Brasil 
uma emissão de 776,759 Obrigaçõês do Tesouro do Esta
do da Par.aíba- Tipo Reajustáveis (ORTPB), cujos re
cursos serão destinados ao financiamento de Programa 
de inVestirhentos a ser desenvolvido pelo referido Esta
do. 

O Conselho Monetário Nacional Pronunciou-Se pelo 
acolhimento do pedido, por entendê-lo técnico e finan
ceiramente viável, visto que o orçamento daquele Esta
do, para o ano em curso, mostra uma margem de pau~ 
pança real (Cr$ 15.617,6 nlilhões) superior ao maior dis
pêndio (CrS 9.870,7 milhões) que a sua dívida consolida
da interna apresentará após a realização da operação ora 
pretendida. 

No mérito, a emissão de títulos públiCOs é uma das 
formas danosas para os Estados cons~guirem recursos, 
objetivando o desenvolvimento de programas de investi
mentos. Não obstante, tal política financeira: pres-sionará 
ainda mais as taxas de juros para cima, dado a grande 
quantidade de papéis no mercado. A alternativa mais 
eficaz, tanto para reduZir o déficit público, como parare
verter as expectivas inflac_ionárias, seria o governo reme
ter, com urgênCia; a(fCongresso Nacional, uma propos
ta de Reforma Tributária. 

Com a melhor repartição das receitas fiscais, teriamos 
uma reação substancial no serviço da dívida estadual, 
que compromete mais de 20% da receita orçamentária. 

Ante o exposto, opinarfis pelo acolhimento-da Mensa
gem nos :ermos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃo No 84, DE 1983-

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar 
----em crs 2.231.981.775,87 (dois bilhões, duzentos e 

trinta e um milhões, novecentos e oitenta e um mil, se
tecentos e setenta e cinco cruzeiros e oitenta e sete 
cental'OS) o montante de sua dívida consolidada inter
na. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado da Paraíba aUtOriza
do a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo 
item III, do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, modifi
cada pela de nO? 93, de 1976, ambas do Senado Federal, a 
fim de que possa registrar uma emissão de 766.759 Obri
gações do Tesouro do Estado da Paraíba -Tipo Rea
justável (ORTPB), equivalente a CrS 2.231.981.775,87 
(dois bilhões, duzentos~ trinta e um milhões, nov:ecentos 
e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros 
de oitenta e sete centavoS), consideÚLdo o valor nominal 
do_ título de Cr,S 2.910,93 (dols mil, novecentos e dez cru
zei.ros _e noventa e três-_. centavos)! vig"ente_ emjane~tof~3, 
cujo-s recursos serão destinados ao· fínânciamei-iio._de 
Programa de investimentos a ser desenvolvido pelo refe
ridO Estado, obede:cidas as condiçõ.es admitidas pelo 
Banco Central do- Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em VTgor na data de sua 
pUblicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com a pala
vra o nobre Senador Aderbal Jurerna para proferir o pa
recer da_ Comissão de .Constituição e Justiça. 

O SR. ADERBAL JUREM A (Para emitir parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente Projeto de Re
solução, da Comissão de Economia do Senado Federal, 
como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 
126/83, do Senhor Presidente da República, autoriza o 
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Governo do Estado da Paraíba a registrar, no Banco 
Central do Brasil, uma emissão de 776.759 Obrigações 
do Tesouro do Estado da Paraíba, cujos recursos serão 
destinados ao financiamento de Programas de investi
mentos, naquele Estado. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no 
art. 3~. da Resolução n~' 62/75, assim expresso: 

.. Art. 3~' Os Estados e Municípios poderão 
pleitear que os limites fixados no art. 2"' desta Reso
lução sejam tempõrarlani.ente ·elevados, a fim de 
realizarem operações de crédito especificamente 
vinculadas a empreendimentos financeirameitte -viá
veis e compatíveis com os objetivos e planos nacio

. nais de desenvolvimento, ou ainda, em casos de ex
cepcional necessidade e urgência, apresentada, em 
qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamen
tação." 

A fundamentação técnica do pedido foi apresentada 
ao Conselho Monetário Nacional, que se pronunciou 
pelo seu acolhimento, 

O Regimento Interno estabêlece, no art. 415, letra b, 
que, por proposta do Presidente da República, cabe ao 
Senado Federal .. fixar limites globais para o montante 
de dívida consolidada dos Estados_ e Municípios (Consti
tuição art. 42, VI)", e, no art. 415, "que tal matéria será 
objeto de Resolução do _Senad_o, com tramitação própria 
aos projetas dessa natutezan. 

A Comissão de Economia da Casa, apreciando a ma
têria no âmbito de sua competência regimental, apresen
tou e aprovou o presente projeto de resolução, que ora é 
submetido ao estudo deste órgão técriico. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicâ.veis à es
pécie, merecendo, p_or isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos da constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalila) - O parecei 
da Comissão de Economia conclui pela apresentação do 
Projeto de Resolução n'i' 84, de 1983, concedendo a auto
rização solicitada; o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, conclui pela constitucionalidade e juri
dicidade do projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua 
apreciação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n"' 84, de 1983, que autoriza o Governo doEs
tado da Paraíba a elevar em Cr$ 2.231.981.775,87 
(dois bilhões, duzentos e trinta e um milhões, nove
centos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cin
co cruzeiros e oitenta e sete cC:ntãvos) O montantê de 
sua dívida consolidada 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente e Srs. Senado-
res: 

Tenho que ser coerente com as minhas manifestações 
anteriores, quanto às autorizações da Governo do meu 
Estado para contrair novos emprêstimos. ~ que a si
tuação financeira da Paraíba é de absoluta calamidade, 
notadamente após o ano de 1982, de vez que a mâquina 
administrativa do Estado foi utilizada como nunca para 
carrear apoio aos candidatos às eleições. 

Não fora isSo;-sr. Presidente, Srs. Senadores, não_ teria 
nenhum constrangimento em votar favoravelmente mais 
um pedido de financiani.erito para o-meu Estado. Sr. Pre-
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sidf:nte, Srs. Senadores, recentemente o Sr. Secretário da 
Fazenda do_atual Governo foi à Assembléia Legislativa 
do Estado, devidamente convocado, e ali, da tribuna, 
disse, alto e bom som, em documento que tenho arquiva
do em_meu gabinete, que a capacidade de endividamento 
do Estado estava totalmente esgotada. Não havia como 
se~ conseguir novos empréstimOs. Tanto assim que o Se~ 
nado jâ aut.,rizou o Governo da Paraíba a contrair em
préstimo externo no valor de vinte milhões de dólares e, 
ao que sei, ã:tê agora esse empréstimo não foi negociado, 
justamente-em face d~ dificuldades em que se encon
tram aS- fina-nças públicas. 

De outra parte, hã poucos dias, quando tive oportuni
dade de tecer aqui algumas considerações sobre uma so
liCitação de autorização para um riovo empréstirilo de 10 
in"ilhões de marcos, salientei que o Estado estava em tal 
situação de precariedade financeira que já não tinha 
como orerecer-como garantia os seus reCursos pr6Príos, 
isto é, os recUrsos provenientes do ICM ou do Fundo de 
Participação. O que se via naquele processo era o ofere
cimento do aval do Tesouro NacionaJ. 

A única esperança que tenho, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, é que nesse rolamento de dividas - da dívida 
interna e da dívida externa da União- o Governo Fede
ral venha, afinal, a encampar as dívidas dos Estados e 
dos Municípios, sobretudo do Nordeste porque, do con
tário, nem Os Estados nem os Municípios terão con
dições de honrar esses altos co_mpromissos no mercado 
finai1ceiro, externo ou interno. 

Quanto à proposta que ora tenho em mãos, que visa a 
emissão de mais alguns milhões de cruzeiros em títulos 
da dívida pública estadual, leio para registro nos Anais, 
um parecer, que consta do avulso, que é signifiCativo: 

.. Senhor Chefe da DIADI, 
Tendo em vista que o endividamento consolida

do interno intralimite do Estado da Paraíba jâ ex
trapola limite regulamentar, a emissão de que se tra
ta somente poderá ser realizada mediante manifes
tação específica do Senado Federai. 

2. nessa forma, permitimo-nos an-exar minuta 
de voto do Exm9 Sr. Diretor da Área Bancária à Di
reteria deste Órgão, pi-opondo o encaminhamento 
da matéria aó Conselho MonetáriO Nacional e pos
ter1ornien1e, à Presidência dR-RePdbticà. e ã.o Sena
do Federal, em face do que preceitua o parágrafo ú
nfco do artigO 3"' da Resolução n' 62f75 da mencio
nada Casa-dõ Congresso. 

Ã consideraçãO de V. S._" 

Aliás antes desse despacho, havia umas observações 
no mapa de controle das operações da dívida consolida
da intérna do Banco Central em relação ao Go_verno da 
Paraíba, a respeito desta operação, estabelecendo tex
tualmente: 

(1)= ••inclui as operações já contratadas + ope
rações em tramitação; 

(2)= a emissão ora proposta somente poderá ser 
realizada após a autorização específica do Senado 
Federal, uma vez que a dívida consolidada interna 
intralimite, contratada do Estado já ultrapassa, em 
31-l-83, o parâmetro que lhe foi estabelecido, para 
o presente exercício, pelo item III do artigo 21' da 
Resolução n"' 62, de 28-10-75, parcialmente modifi
cado pelo artigo 1" da Resolução n"' 93, de ll-10-76, 
ambas do Senado Federal; 

(3)= a margem de pouPa-nÇa real do Estado-da 
Paraíba (Cr$ 15.617,6 milhões) mostra-se superior 
ao maior dispêndio ( Cii 9.870,7 rriilhões) que a sua 
divida consolidada interna apresentará após a rcitli
zação da operação sob exame~" 

Nestas condições, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu 
não poderia, como Senador da Paraíba, votar favoravel
mente à matéria. Entretanto, como das vezes anteriores, 
não pretendo assumir, neste momento, nenhuma atitude 
de caráter obstrucionista, pois se trata do inicio de um 
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novo· Governo no meu Estado, Governo que realmente 
encontrou a situação financeira do Estado gravíssima, e 
não quero QUe amanhã me acusem na Parafba de estar 
tentando dificultar a nova Administração. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Em votação 
o projeto. 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a .votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins, para encaminhar a 
votação. 

O SR. JOSt LJNS (PDS - CE. Para encaminhar a 
votação.) - Sr. Presidente, é inegável que muitos Esta
dos, principalmente os do Nordeste, passam por dificil 
Situação financeira. Muitos deles estão precisando de 
ajuda do-Gcivernó Federal. O apelo que acaba de ser fei
to pelo nobre Líder da Oposição, Senador Humberto 
Lucena, tem um significado maior do que se poderia 
pensar. Da nossa-parte, estamos de pleno acordo. Quan
to ao -mais, S. Ex' está sendo coerente. Não obstrui, 
aliás, a aprovação. Ao contrário, contribui Para ajudar a 
Paraíba. Tanto assim que S. Ex' concordou conosco no 
pedido de urgência para a votação do empréstimo. Essa. 
Sr. Presidente, a justiça que eu dese}ava fazer. (Muito 
beml) 

O sr. Alberto Silva- Sr. Presidente, peço_a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (.fv[oacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alberto Silva, para encami
nhar a v_otação. 

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Para enca
minhar a votaÇão. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, vamos votar esta autorização de empréstimo. 

Se oportuno, solicitaria ao nobre Senador José Lins 
nos esclarecesse_ sobre um aspecto, 

O nobre Líder Humberto Lucena acaba de ler, no pa
recer do Banco Central, que não hâ condições de se con
ceder a autorização para que sejam emitidas as ORTPB, 
porque já foi ultrapassado o limite de capacidade finan
ceira -do Estado, salvo se o Senado autorizar. 

A pergurita: se o Senado tem poderes para autorizar 
algÕ- que seja-ilegal, :Porque não há possibilidade, dentro 
das--narinas legais, isto é, segundo meu entendimento, de 
o Estado da Paraíba de contrair o empréstimo. Sr. Presi
dente, desejo que o Estado da Paraíba possa contrair o 
empréstiino ou emitir as suas ORTPB para sair da si
tuação de dificuldade em que se encontra. No entanto, a 
mim me pesa aqui, neste instante, este fato; está escrito 
que a capacidade de endividamento do Estado está to
mada - e se diz: .. salvo se houver uma autorização do 
Senado". Desta foima, pergunto: a autoriZação do Sena
do é para que a União dê um aval, e se responsabilize por 
aquilo que o Estado não pode arcar, ou estamos dando 
uma autorização a quem não podemos dar? 

Esta, Sr. Presidente, é a pergunta. 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para 
um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins - (PDS -CE. Para explicação pes
soal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, com li
cença da Mesa, presto o esclarecimento solicitado pelo 
nobre Senador Alberto Silva. 

Cabe ao Senado Federal autorizar os Estados, o Dis
trito Fedúal e MuOfcípiOs a contrair empréstimos. Uma 
das limitações que o Senado impõe diz respeito ao nível 
de endividamento de cada uma dessas entidades. Esse 
nível de endividamento é analisado pelo Banco Central, 
que, no caso, funciona como assessoria do Senado Fede
ral. 
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Toda vez que o Estado deseja ultrapassar o nível de 
endividamento estabeleciQo pelo Senado, ele terá que pe
dir autorização ao Senado Feperal também. É por isso 
que, na primeira pãgina da Mensagem, o Ministro da 
Fazenda faz referência ã." eSse aspecto da emissão das 
obrigações do Tesouro do Estado da Parafba. Diz S. Ext 
na sua exposição de motiVos ao Presidente da República: 

O Conselho Monetário Nadorial, em sessão de 
25-5-83, ao apreciar ó- anex-o Vot<f, d!!terminou fOSS"e 
encaminhado a Vossa Excelência o pleito do Gover
no do Estado da .l;>a_ra[ba, no sentido de_ quç seja 
temporariamente elevado o parâmetro estabelecido 
no item III do art. 29 da Resolução n~' 62 de 28-10-
75, modificada pela de n"' 93, de 11-10-76, ambas do 
Senado Federal, de modo a permitir o registro de 
uma emissão de 766.759 Obrigações do Tesouro do 
Estado da Paraíba - Tipo Reajustável (ORTPB). 
equivalentes a .Cr$ 2.231.981.775,87 (conSiderado o 
valor nominal do titulo de Cr$ 2.910,93, vigente em -
janeiro /83). 

Como justificath.'a para atender a esse pedido, é dada 
a informaçã-o na página 3, item 6, da análise feita--pelo 
Banco do Brasil, que diz o seguinte: 

"6. Por outro lado, o orçamento daquele Esta
do, para o ano em curso, prevê a realização de recei
ta de Cr$ 81.156,3 milhões (deduzidas as operações 
de crédito) e a sua margem de poupanÇa i'eai (Crs 
15.617,6 milhões) mostra-se superior ao maior dis
pêndio (CrS 9.870,7 milhões) que a sua dívida con
solidada interna apresentará após a realização da 
operação ora pretendida. 

Significa que embora atualmente o Estado, para emitir 
essas letras, portanto, contrair esse empréstimo junto ao 
público, tenha que ser autorizado pelo Senado a ultra
passar o nível normal de endividamento, o Estado pode
rã chegar ao fim do ano em condições de cobrir essa dife
rença. 

Era a informação ,que eu podia dar. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com o voto contrário do Senador Humber

to Lucena. 
A matéria vai à Comissão de Re_dação._ 

Q SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-!e à 
apreciação do Requerimento n9 711/83, lido no Expe
diente, de urgência para a Mensagem n9 128, de 1983._ 

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

se acham. (Pausa.) 
Aprova-do. -

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 
matéria, que distribuída às Comissões de Economia e de 
Constituição e Justiça. 

Solicito do nobre Senador Luiz Cavalcante o parecer 
da Comissão de Economia. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (!'ara en:titir parecer.) 
- Sr~ Presidente, Srs. Senadores: 

Com a presente Mensagem o Senhor Presidente da 
República encaminha ao exame do Senado Federal, plei
to do Governo do Estado do Rio de Janeiro no s_entido 
de que seja elevado temporariamente o parâmetro fixado 
pelo _item III _do _art. 29 da Resolução D:"' 62, de 1975, mo
-dificada pela Resolução n'<' 93, de 1976, ambas do Senado 
Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão 
de 3.869.730 Obrigações Reajustáveis do Tesouro doEs

_tado_do,.. Rio de_ Janeiro - Tipo ReajustáVel (ORTRJ), 
equivalente a CRS 11.940.400.190,70 (onze bilhões, no
vecentos e quarenta milhões, quatrocentos mil, cento e 
noventa cruzCírOs e setenfa centavos) - considerado o 
valor nominal do título de Cr$3.085,59, vigerite erh feve
reiro de 1983. 

2. Pretendia o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
o registro de 7.402.800 Obrigações do Tesouro, destina
do a manter o giro de sua dívida consolidada interna in
tralimite mobiliãria, venciVel de maio a dezembro de 
1983. 

3. A Secretaria-de Planejarnento da Presidência de 
República, ouvida a respeito, e após examinar o Plano 
de Aplicação dos recursos (§ 3'<' do art. 4~> da Resolução 
nl' 62/75), houve por bem reduzir a qualidade de títulos 
para 3.869.730 ~ ORTRJ., com as seguintes característi
cas: 

.:~a) q__~:~antidade: 3.8_69..730 Obrigações do Te
s~uro do Estado do Rio de Janeiro - Tipo Reajus
tável (ORTRJ), equivalentes ao valor nominal rea
justado para o mês de fev/83 (Cr$ 3.085,59) a CrS 
11.940.400.l90.70; 

-:._ -b) gracterísticas dos titulos: 

Periodicidade de pagamento 
Modalidades 

Numeração dos 

Prazo Série Taxa 
juros Correçio monetária Certificados 

5anos 9%a.a. semestral mensal P-NJ;'(2)_ 010.684 
a 

040.000 

(1) ==idêntica à das Obrigações do Tesourõ Nacional-Tipo Reajustável (ORTN); 
(2) =P=ao portador 
NE= Nominativa-endossável 
c) cronograma de colocação e vencimentos: 

Emissão 

Junj83 
julf83 
agoj83 
agoj83 

Total 

Venci_inento_ 

Mai/88 
jun/88 
julf88 
ago/88 

Qti"ã.ntídade 

1.374.100 (*) 
~ 1.374.100(*) 

974.200 (*) ~ 
147330 

3.869.710-

(*) a serem colocadas com prazo decorrido da data 
de emissão 

.. . d) Colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos do item _VII da Resolução n9 565, de 20~9~79, do 

--- Banco Central; 

e) autorização legislativa: Decreto-lei n9 22, de 15~3-
75"". 

<f.. Face às disposições contidas no art. 29 da Reso
-lução n9 62, de 1975, com as alterações introduzidas-pela 
Resolução nl' 93, de 1976, conforme os registras do De-
pártamento- de Operações com Títulos e Valores Mobi
liários, a dívida consolidada interna intralimite daquela 
Entidade, de acordo com arecei,ta liquida realizada em 
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_1982, corrigida até fevereiro de 1983, deveria conter-se 
nos seguintes parâmetros: 

a) montante Global ""' Cr$ 268.729,0 milhões 
b) crescimento real anual == Cr$ 76.779,7 milhões 
c) dispêndio anual mâximo= Cr$ 57.584,8 milhões 

_ d) n!:sponsãbilidade por títulos= Cr$ 134.364,5 mi
lhões 

5. Para que possa ser efetivada a emissão de títulos 
proposta, haverá necessidade de autorização do Senado 
-Federãl~mã. vez_ que_, mesmo antes da operação eniCxit
me,--o endivic!ainento interno já ultrapassa o limíte, que 
lhe foi fixado paâ 1983, pelo item III do art. 21' da reso
lução n~" 62(75. ~ 

6. Com uma receita líquida superior a CrS 723.013,6 
milhões e com uma margem de poupança real superior a 
CrS 219.125,7 milhões, esta última, bem superior ao 
maior dispêndio que a dívida consolidada interna (intra 
+ extralimite) apresentará em 1985, com o dispêndio 
anual de Cr$ 81.767,4 mithões, vemos que a operação em 
exame não irã acarretar pre~õ~ orçamentáriaS nos pró-
ximos exercícios. (períodos de 12.83 _a 1992.) -

Comentário à margem deste relatório: esta margem de 
poupança superior a 219 bilhões depõe a favor do Go
vernador Chagas Freitas. 

7. A matéria--é a·compànhada com as seguintes in-
formações: 

-ãr Exposição de Motivos (n9 047/83) do Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda, favorãvel; 

b) parecer da diretoria do Banco Central do Brasil, 
favorãvel; 

c) autorização legislativa, na forma do Decreto-lei n9 
22, àe 15 de março de 1975; e 

d) parecer do Conselho Monetário Nacional, favo
rãvel. 

8. Cumpridas as exigências legais e as normas adota
das pela Comissão de Economia, opinamos favoravel
mente ao pleito, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 85, DE 1983 

Autoriza o Governe do Estado do Rio de Janeiro 
a elevarem Cr$ 11.940.400.190,70 (onze bilhões, no
vecentos e q-uarenta milhões, quatrocentos mil, cen
to e noventa cruzeir_os e setenta centavos) o montan~ 
te de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve; 

Art. 19 f: o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
do pelo item III do art. 29 da Resolução n9 62, de 28 de 
outubro de 1975, modificada pela Resolução n9 93, de 11 

,_d_e Q!!,~ubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fi_m de 
que possa emitir 3.869.730 (t~ê; milhões, oitocentos e 
sessenta e nove mil, setecentos e trinta) Obrigações do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro~ Tipo Reajustã
vel (ORTRJ). equivalente a Cr$ I 1.940.400.190,70 (onze 
bilhões,_ novecentos e quarenta milhões, quatrocentos 
mil, cento e noventa cruzeiros e setenta centavos)- con
siderado o valor nominal do título de CrS 3.085,59, vi
gente em fevereiro de 1283, d~tinada ao giro da dívida 
consolidada interna intralimite mobiliãria daquele Esta
do, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral, no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Este é o meu parecer, Sr. Presidente . 

O Sr. Presidente (Mo-ã.cyr Dalla) -_ A ConiiSs!o de 
Economia conclui seu parecer pela apresentação de pro
Jeto de resolução concedendo a autoriz~ção solicitada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto 
para proferir o parecer da Comissão de Constituíção e 
JuStiÇa. 

O SR-. PASsos Pó:RTO (Para emitir parecer.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

Pelo projeto de resolução da Comissão de Economia 
fica- art. {9- ·~o Governo do Estado do Rio de Janei
ro autorizado a elevar, temporariamente, o parâmentro 
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fixado pelo item III do art. 21' da Resolução n"' 62, de 28 
de outubro de 1975, modific~da pela Resolução n"' 93, de 
li de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim 
de que possa emitir 3.8"69.-730 (três-milhões, oit_gÇ~fl_to.§: e 
sessenta e nove mil, setecentos e trinta) Obrigações do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro Tipo Reajustãvel 
(ORTRJ), equivalente a Cr$ 11.940.400.190,70 (onze tii~ 
lhões, novecentos e quarenta milhões, quatrocentos mil, 
cento e noventa cruúiros e setenta centavos)- conside
rado o valor nominal do título de Cr$ 3.085,59, vigente 
em fevereiro de 1983, destinada ao giro da divida canso~ 
lidada interna intralínlite ·mobiHária daquele Estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central, 
no respectivo processo". 

2. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Autorização legislativa, na forma do Decreto-lei 09 

22, de iS de março de 1975; 

b) Exposição de Motivos (EM n9 47/83) do Senhor 
Ministro de Estado da_Fa2;enda, _encaminhando o pleito 
ao Senhor President~ da República, favorável; 

c) Parecer do Co_n_s_elho Monetário Naci-onal, favorá

vel; 

d) Parecer da DirdorTãâ<>Banco Central do Br?sil, 
pelo encaminhamento ao Conselho Monetário. Naciºn_al 
e. posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal. 

3. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto 
no art. 42, item VI, da Constituição; atendeu as normas 
legais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ain
da, o estabelecido no Regimento Inte_rno_(art. 106 item 
11). 

4. Ante o exposto, opinamos no sentido da norma! 
tramitaçâo do projeto, uma vez que constitucional e jurí

dico. 

O SR. PRES1DENTE (Moacyr Palia)- A Comissão 
de Co-nstituição e Justiça conclui seu parecer pela consti
tucionalidade e juridicidade do projeto. 

Completada a instrução da matêria, passa-se à 
Discussão, em turno úll!Co, do Projeto de Reso

lução n9 85, de 1983, que autoriza o Governo doEs
tado do Rio de Janeiro a elevar em CrS 
11.940.400.190,70-(o-nze bilhões, novecentos e qua
renta milhões, quatrocentos mil, cento e noventa 
t::ruzeiros e setenta centavos) o n'g:mt_ar:t_~e de ~ua dívi

da consolidada 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro en~ra

da a discussão. 

Em votação. 
Os Srs__. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

como estão. (Pausa.} 

Aprovado:. _ , 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me, __ 
sa, redações finâ'i'Sqüe Vãõ-ser-lidas pelo Sr. 19-

Secretário. 
São lidas as seguintes 

PARECER N• 637, DE 1983 
Da ('omissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resoluç~o _ n9 84, de 

1983. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação fin-al do Projeto de 
Resolução n9 84, de 1983, que autoriza o_ Governo doEs
tado da Paralba a elevar em Cr$ 2.231.981.775,87 (dois 
bilhões, duzentos e trinta e um milhões, _novecentos e oi~ 
tenta e um mil, setecentos~ setenta e cinco cruzeiros e oi~ _ 
tenta e sete centavos) o rn_on~ante_de sua dívida consoli-
dada. _ _ _ 

Sala das CQmissões, 27 de jUnho de 1983. -Saldanha 
Derzi, Presidente- .Jorie Kalume, Relator --PassOS 
Pôrto- José- Lins. 

DIÁRIO DO CONGRES'SO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO AO PARECER W 637, DE 1983 

- Redaçiío final do Projeto de Resolu~ão tt9 84, de 
1983_ 

Faço saber que o ~enado Feperal aprovou, nos termos 
do art. 42-; inciso VI, da ConstitUiÇão, e eu, 
----- Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar 
em Cr$ 2.231.981.775,87 (dois bilhões, duzentos e 
trinta e um milhões, novecentos e oitenta e um mll, se~ 
tec~tos- e setenta e cinco cruzeiros e oitenta e sete 
Cel'itavos} -o montante de sua dívida consolidada. 

-o Senado Federal resolve: 

ArL 19 É o Governo do Estado da Pa.raíba autoriza
do a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo 
item III, Qo art. ~9 da Resolução n9 62, de 1975, modifi
cada pela de n9 93, de 1976, ambas do Senado Fe~erãl, a 
fim de que possa registrar uma emissão de766.759 Obri
g_ações do Tesouro do Estado da Paraíba - Tipo Rea

_justável (ORTPB), equivalente a Cr$ 2.231.981.775,87 
(dois bilhões, duzentos e trinta e um milhões, novecentos 

., e oitenta,~ um mil, sete:cento_s ~ sete~ta e~ cinco_ çruzeiros e 
oitenta e sete centavos), considerado o valor nominal do 
título de Cr$ 2.910,93 (dois mil, novecentos e dez cruzei
ros e noventa e três centavos), vigente em janeiro/8!, cu
jos recursos serão destinados ao financiamento de Pro
grama de investimentos à se-r desenvolvido pelo referido 
Estado, obedecidas as condições admitidaS peta Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
pubficaÇão. -

PARECER N• 638, DE 1983 
(Da Comissão de Redação) 

Reda<;ão- final do Projeto de Resolução n9 85, de 
1983. 

Reliltor: senador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 Bs, de-1983, que autori2;a o Governo do Es
ta dó- do _Riõ de Janeiro a elevar em Cr$ 
11.940.400.190,70 (onze bilhões, novecentos e qUarenta 

- ·nliihões, quatrocentos mil, cento e noventa cruzeiros_ e 
Setenta centavos) o moritante de suã dívida Cons-olidada 
Interna. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1983. -João Lo
bo, Presidente- Passos Pôr to, Relator - Alberto Silva. 

ANEXO AO PARECER N•638, D-E 1983 

Reda~;ão final do Projeto de Resolu~ão n9 85, de 
1983. 

Faço saber que o Senado F.edera( aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Con-stituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

_RESOLUÇÃON• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do R lo de Janeiro a 
elevar em Cr$ 11.940.400.190,70 (onze bilhões, nove~ 
centos e quarenta 1_11ilhões, quatrocentos mil, cento e 
noventa crUzeiros e setenta centavo-s) o montante de 
Sua dívida COnsolidada. 

-O Senado Feder~l resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estido do -RIO de Janeiro 
autorizado a e(~ar, tempot-ariaf!Iente, o pªrâmetro fixa
do pelo item III do art. 29 da ResOlução JÍ9 62, de 28 de 
outubro de 1976, alterada pela de n9 93, de 11 de outubro 
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de 1976, ambas do Senado Fe~era!, a fim de que possa 
emitir 3.869.730 (tiês milhões, oitocentos e sessenta e 
nove mil, setecentos e trinta) Obrigações do Tesouro do 
Estado do Rio de Janeiro - Tipo Reajustável -
ORTRJ, equivalentes a Cr$11.940.400.190,70 (onze bi
lhões, nove_centos e quarenta milhões, quatrocentos mil, 
cento e noventa cruzeiros e setenta centavos), considera
do o valor nominal do título de Cr$ 3.085,59 (três mil, oi· 
tenta e cinco cruzeiros e cinqUenta e nove centavos), vi
gente em fe-Vereiro/83, destinada ao giro da dívida con~ 
solidada interria intralimite mobiliária daquele Estado, 
obedecidas as _condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
-em regime· de urgência, as matérias cUjas redações finais 
acabam de ser lidas, devem estas ser submetidas imedia
tamente à deliberação do Plenáriõ. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução 
n• 84, de 1983. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da pala-
vra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 

Encerr_ad(1.-. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
· Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discus
são a redação final do Projeto de Resolução n9 85, de 
1983. (Pausa.) 
--Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como 
se acham. (PauSa.) Aprovada. - -
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- Esgotada a 
matêria constante da Ordem do Dia, concedo a palavra 
ao -ncibfe Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Concedo a 
palavra ao nobre Sena~or Hélio Gueiros. 

O SR. HllLIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi~ 
dente e Srs. Senadores: 

Tenho de confessar a V. Ex', Sr. Presidente, e também 
aos eminentes Senadores, que meu coração confrangeu, 
e mais do qUe o coração, a minha alma ficou confrangi
da, ao tomar conhecimento da angústia do Senhor Presi
dente da República, retratada nos jormiis-de Brasília, es
pecialmente numa manchete de ontem, num jornal desta 
Capital, em que anuncia para o Brasil e para o mundo 
que .. A crise angustia o Presidente". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, depois de me confran
ger o coração e a alma, também tive que ter certos temo
res e apreensões, porque a reportagem anuncia que os 
pacotes económicos causam hipertensão; e, por uma 
cautela muito CJCplicável, imediatamente resolvi, tam
bêm, medir a minha pressão arterial, porque, como qua
se todos os brasileiros, estou também sendo paciente dos 
''pacotes económicOs"_. 

Logo, em seguida, o mesmo jornal apavora-me ainda 
mais, ao dizer que "se a coisa estâ ruim agora, esperem 
um pouco, porque em setembro e outubro, ela será ainda 

: muiio pior". E anuncia ainda mais que ·~o GOVerno lião 
Conse-guiu_ cumprir a exigência do FMI e a negociação 
agora passa ao nfvef políticO de consultas na Capital 
norte-americana de Washington". 
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Sr. Presidente e Srs. Senad_ores, como se isso não bas
tasse, no jornal de hoje vem o aviso "tenebroso de que 
.. esta semana vai ficar na Hist6ria''. e diz que o Presiden
te da República vai pedir licenÇa até quint3-feira; diz 
que, com relação à dívida extei"riã, os banqueiros chegam 
para acertar as contas; que quanto a situação das esta
tais, um controle rigoroso está -pronto e vai doer. E 
quanto à desindexação- da economia, o expurgo será le

vado ao Planalto, amanhã". 
Verificam, portanto, V. Exts, Sr. Presidente e Srs. Se

nadores que, ao contrário do que pretendia tranqUilizar
nos o nobre Senador José Lins, contrariando a fala do 
nobre Senador Pedro Simon, são os jornaiS que, refletin
do uma inquietação e quase um pavor nacional, estão 
anunciando coisas tenebrosas para o Brasil. 

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

O SR. Ht:LIO GUEIROS- Um momentinho, nobre 
Senador. 

Mas, na hora em que eu estava me apavorando com 
essa catastrófica situação do_ Brasil, eiS que tomo conhe
cimento de que o eminente Senhor Presidente João Fi
gueiredo estava fazendo uma excursão por Mato Grosso 
e, lã- a teleyisão estã aí, pi-ra-não mi-deixar mentir- o 
Presidente aparecia com a cara mais tranqUila, mais 
pacífica, mais serena que se pode imaginar. E note-se que 
ele esteve visitando inclusive o Panümal, que só pelo 
nomejã é insalubre. Pois Sua Excelência, apesar da insa
lubridade do ambiente, se apresentava -com a face riso
nha, tranqüila, viu cobras, viu jacarés e chegou até a 
apreciar as piranhas que lhe foram mostradas dentro de 
um saco ou coisa parecida. 

O Sr. Virgílio Távora - Emineilte Senador, inicial
mente o Pantanal -com licença do digno Representan
te do Mato Grosso, seu colega de Bancada, Senador 
Gastão MíjJler - não tem nada de insalubre, ao con
trário ... 

O SR. HtLIO GUEIROS- Eu quero dizer a V. Ex• 
que a palavra "pantanal", até vernacularmente, é insa
lubre. Ou não é? 

O Sr. Virgílio Távora - Não existe isso. 

O Sr: Gastão Müller - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HÍ"LIO GUElROS- Concedo o aparte, com 
muita honra, para dissipar essas confusões geográficas e 
ambientais, ao nobre Senador Gastão MUller. 

O Sr. Gastão Müller- Senador Hélio Gueiros, o Pan
tanal mato-grossense absolutamente não é insalubre. 
Uma das característicãs principais-do Pantanal é que ab
solutamente não dá malária, que já dá no Mato Grosso 
amazôníco, do qual nós também participamos. Pantanal 
dã um sentido vocabular de pântano, mas o Pantanal 
mato-grossense não tem nada de pântano. No tempo da 
seca, ele é uma planície imC:ilsa onde até se pode morrer 
de sede, por falta ou total ausência de âgua. De modo 
que o Pantanal se confunde, pelo vocábulo, como pânta
no, mas lá não é pântano, é uma planície que durante 
certos períodos do ano fica alagada, e em outros perío
dos fica completamente seca. De modo que, concordan
do com tudo o que V. Ex' estã falando, como membro 
da Bancada do PMDB, no momento sob a sua Lide
rança, eu só ressalvo _que o Pantanal não é insalubre e 
que o PreSídente Figuc&iredO, ao estar satisfeito e alC:gre, é 
por estar vendo uma das coisas mais belas do mundo, 
que é o Pantanal mato-grossense. 

O SR. HtLIO GUEJROS- Muito grato à oportuna 
explicação de V. EX• sobre a ecologia do Pa,n~aoal. Mas, 
o que quero dizer é que o ilustre Presidente da República 
teve que se deslocar de avião até Mato Grosso, de lá teve 
que apanhar um helicóptero e, depois, outros tipos de 
transporte meio inconvenientes. Mesmo ass_im, ele se 
mostrou guapo, lampeiro, muito alegre e satisfeíto. 
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Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não dá para en
tender como é que o Presidente, com esta aparência físi
ca tão saudável, tão extraordinariamente agradável e 
gostosa, está senao anunCiado pelos jornais de _todo o 
Brasil como um doente, um decrépito prestes- a ter um 
colapso. Por quê? Por que se pintar agora, no Brasil, a fi
gura do Senhor Presidente como na iminência de um co
lapso? E já Os jornais começam a dizer que a Oposição 
tenha cuidado: "'Não vamos comprometer o Presiden
te". E o próprio jornal diz: .. Confiar no João. Vamos 
ajudar o João~·. 

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero descon
fiar - e vão me permitir os ilustres pares que eu descon
fie - do mau estaôo de saúde do Senhor PresideUte da 
República, tanto mais quanto ainda ontem, pela televi
são da Rede Globo, assisti Sua Excelêllcia, também com 
a cara mais alegre do munéio, confraternizar--com o Go
vernador Leonel Brizola, achando graça, rindo para S. 
Ex•, o que me causou certa espécie porque, muitas vezes, 
quando o Senhor Presidente da República vai se encon
trar, por exemplo, com o Governador .. Totó" do Ceará 
ou com qUalquer Governador do seu Partido, Sua Exce
lência se apresenta duro, impiedoso, prussiano, de uma 
maneira ríspida. No entanto, com o ilustre Governador 
Leonel Brizola, de quem se pensava que o Senhor Presi
dente guardava algumas restrições, alguns recalques, al
guns ressentimentos; Sua Excelência, surpreendentemen
te, se apresentou muito alegre e satisfeito, rirldo e, ao que 
parece, contando até pilhérias para o Governador Leo-

- nel Brizola. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, portanto eu me permi

to desconfiar desse famigerado estado de saúde do Se
nhor Presidente da República que alguns jornais querem 
apresentar, não digo como uma chantagem, mas como 
um nlotivo para cille os Partidos-de Oposição se-aciute
lem, não mexam com o Presidente da República, tanto 
quanto" o PDS, que também não deve incomodar e nem 
preocupar o Presidente da República, porque a situação 
da saúde de Sua Excelência é pri!câria e a gente pode ser, 
no final, responsável por um mal maior. 

O Sr. José Li:ns- Permite V. Ext um aparte? 

.9 SR: _HtLIO CUEIROS - Concedo o aparte ao 
ilustre Senaaor José Lins. 

O Sr. José Lins - Senador Hélio Gueiros, o discurso 
de V. Ex• evidentemente é uma caricatura. Mas tern dois 
méritos que eu julgo di! grande importância: primeiro, V. 
Ex• acaba de contestar a tese do nobre Senador Pedro Si
mon, de que hã realmente uma crise. A crise não existe, 
V. Ex• acaba de confirmar; e até acha que alguém-está in
teressado em pintar um quadro de tal modo difícil que 
chegue a comover as Oposições. -Nesse sentido, V. Ex• 
presta, pelo menos, esse grande serviço ao País, contes
tando a tese do_Sf:nador Pedro _-Simon. A segunda contri
buição de V. Ex• é o seu testemunho pessoal de que a 
saúde do Presidente é boa. V. Ex• o viu ria televisão, sa
tisfeito, tranqílilo, de modo que também o boato da agu
da crise de saúde do Presidente da República fica desfei
to. Com base nesses boatos nada se pode, portanto, 
·construir. As teses que neles se baseiam perdem tOda a 
sua consistência, o seu vaio r. Agradeço a V. Ex' a -Coõtri
buição que nos dá com esses esclarecimentos. 

O SR. Hi!:LJO GUEIROS - Sr. Senador José Lins, 
V. Ex• não tem por que me agradecer, porque estou ape
nas comparando fatos. E o que eu me reservei o direito 
foi de achar suspeita essa especulação continuada a res
peito do ... 

O Sr. José Lins- V. Ex' diz bem: a especulação. Tem 
toda razão. ·-- -- · 

O SR. Hl!:LJO GUEIROS - ... estado de saúde do 
Senhor Presidente da República. 

Quanto ao_ fato _d~ eu estar fazendo uma caricatlr.i-a, 
quero dizer a V. Ex• que se faço uma caricatura, é por· 
que é caricato, na minha opinião, o momento político 
m:icional. 
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O Sr. José Lins- De qualquer modo V. Ex'- tem os 
dois mériicis· Que -me referi. · 

O SR. HtLIO GUEIROS - O Governo, através de 
seus meios de comunicaçãO, tem prÕcurado Criar si
tuações para encostar na parede, não só o partido de V. 
Ex' como também os partidos de Oposição. 

O Sr. José Lins- V. Ex• s_e engana. Não é o Governo. 
O Governo todos os dias desmente esses boatos. 

O SR. HI!:UO GUElROS- E é isso que estou estra
nhando, que se tente fazer essa espécie de chantagem, 
taqt9 com o partido de V._Ex• como çom os partidos de 
Oposição. 

O Sr. José Lins-- Permite" V. Ex'? V. Ex• há de convir 
que o Governo desmente todos os dias esses boatos. Lo .. 
go, se há chantagem não é do Governo. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Já que V. Ex• quer o 
meU testeriiUnho, eu vou dar. Eu, realmente, na semana 
passada, ou hã uns 15 dias, achava que o Senhor Presi
dente da República estava meio tenso, meio preocupado, 
meio aflito, e eu só pude atribuir, como V. Ex' também, 
ao fato daquela pesquisa que deu o Sr. Paulo Maluf 
como o candidato predileto e preferido do PDS. 

O Sr. José Lins- V. Ex• não me envolva nas suas in
terpretações. 

O SR. H"tLIO CUEIROS- Então, eu disse aqui que 
o PDS, que inicíalffiente era conhecido como um partido 
nordestino, estava agora tomando uma nova coloração, 
e erá um partido malufista, ou malufento, ou malufo
nauta, o ti cOisa parecida. E notei que, naquela altura da 
pesquisa, que por sinal não foi publicada, mas apenas 
noticiada, o Senhor Presidente da República se mostrava 
realmente muito tenso. E, para acabar com essa tensão 
do Senhor Presidente da República, o nobre Senador 
Aloysio Chaves e o nobre Deputado Nelson Marchezan 
foram convidados a ir ao Planalto e, lá, receberam uma 
q~oção para ser assinada e subscrita por toda a Bancada 
do PDS. Depois que essa·· moção foi assinada por todos 
Os Senidores e Deputados, o Presidente da República 
sentiu-se um pOuco melhor e, através de uma pesquisa 
suplementar, àquela que, anteriormente, havia dado 
como_ vitorioso o Deputado Paulo Maluf, conseguiu-se 
já agora, a vitória do Sr. Mário David Andreazza como 
o candidato preferido pelo PDS: O PDS -deixou de ser 
malufista, malufento ou malufonauta, e passou a ser um 
partido alado, criou asas, é Andreazza. Eu não posso sa
_ber qual é o adjetivo certo se é andreazãtlco ou andreaza
rado, mas o que é fato é que ... 

â-Sr. Virg-flio TáVora- Eminente Senador, esses tro
cadilhos não fáiem jus a sua inteligência. 

O SR. H~LIO GUEIROS - ... depois -dessa suple
mentar da pesquisa eleitoral, como por encanto o hu
mor, ou a saúde do Presidente da República, se conser
tou e ele, ontem, já aparecia muito alegre e fagueiro jun
lo ao Sr. Governador Leonel Brizola. 

O Sr. Virgílio Távora - Oxalá, para a felicidade do 
País, seja tão fllridada essa sua afirmativa, quando os fa
tos, depois, venham confirmar que Sua Excelência está 
muito bem de Saúde ... 

O SR. Ht:LIO CUEIROS-- Aliás, quero dizer a V. 
Ex• ... 

O Sr. Virgílio Távora- Agora, acho que o problen:la 
de saúde de um mandatário, de uma pessoa humana, 
principalmente do mandatário da Nação não deve ser le
vado da maneira_como V. EX• está trata_ndo o_ assunto, 
eminente Senador Hélio Gueiros. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Eu quero dizer a V. Ex• 
que o Presidente da República tem-se mostrado rebelde 
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a toda insinuação de que ele está doente, ele tem até se 
atritado com ilustres colegas, camaradas e amigos dele, 
porque não admite que esteja doente. 

Lembro-me, quando eu era menino, de que havia no 
rádio, e depois na televisão, uma novela multo fil.mo-sa, 
chamada ''O Direito de Nascer''. Então, agora, com o 
Senhor Presidente da República ... 

O Sr. Virgílio Tál'ora- V. EX• rião ei'ã tãomenúlO as
sim não, permita-me; V. Ex• tinha os seus cajus ... (Ri
sos.) 

O SR. HELIO GUEIROS- Não. V. Ex•está equivo· 
cadQ. Vou_ relembrar a.S. Ex• a primeira nOVela uo Di
reito_ de Nascer" se passou no rádio, e no tempo do rádió 
eu era menino, podia não s~ fã.o_ meriino quanto V. &•, 
mas era ainda menino. V. Ex•, talvez, esteja se referindo 
ao ••Direito de Nascer"_quando foi passado na televisão. 
Mas eu quero me referir ao "Direito de Nascer" nos 
tempos famosos do rãdio -_por sinal, hã pouco re
lembrado numa reportagem da TV Globo. Pois bem, 
existia "O _Direito d~ Nascer." Agora, _o __ Pre$id~nte_Fi-, 
gueiredo quer ter o direito _de adoecer; S. Ex• quer adoe
cer tranqüilamente, sem que ninguém o aperreie; fíCã 
todo mundo mexendo com Sua Excelência, que quer ter 
o direito, como todo o mundo e como V. Ex• E ele quer 
ter, também, o direito de não se operar ... 

O Sr. Virgílio Távora- Mas ninguém estâ desejando 
isso, eminente Senador ... 

O SR. HtLIO GUEIROS- Querem, a pulso, operar 
o Senhor Presidente da República. 

O Sr. Virgílio Távora- Querem é a terceira pessoa-do 
plural. Quem é? Alguém do PDS quer operar Sua Exce
lência? 

O SR. HtLIO GUEIROS_- Querem, a pulso, operar 
o Senhor Presidente da República ... 

O Sr. Virgílio Távora- Não, Senador Hélio Guelras. 

O SR. HELIO GUEill.OS - O Presidente da Re
pública estâ resistindo, e jâ apareceram até alguns zelo
sos Ministros, dizendo que se ele porventura se operar, 
os Ministros da Casa vão fici:r re5poridehdo_ pelo expe
diente da Presidência da República, nos problemas insti
tucionais. Quer diZer, Sr. Presidente, que vamos voltar 
tudo para trâs, com licença do pleonasmo. 

O Sr. José Lins- V, Ex•, decerto, estâ brincando! 

O SR. HtLIO GUEIROS - Vamos voltar, e outra 
vez vai se repetir no Brasil aquela impostura de Minis
tros militares assumirem :a PreSidência da República, 
porque agora jã zelosos e preocupados ministros, os cha
mados ministros da Casa, tranqUilizaram o Senhor Pre
sidente da República, que ele pode se submeter a qual
quer operação, embora ele não queira, porque os assun
tos serão cuidados. 

O Sr. Virgnio Távora- O Senhor jã viu alguém _se 
submeter a uma operação sem querer, principalmente o 
Senhor Presidente da República, eminente Senador? 
Faça~ me o favor, isso é muita -paiXãol 

O SR. HtLIO GUEIROS- Então osjornai~ inteiros 
do Brasil são mentirosos. V. Ex• diz isso? 

O Sr. Virgi1io Távora- V. Ex• ê quem estâ afirman
do. 

O SR. H:I!:.LIO GUEIROS----=. V. Ex~ assume a rçspon
sabilidade de dizer que tudo quanto é jornal e televisão 
do Brasil é mentiroso? 

O Sr. Virgílio Távora- Assumo a ab~oluta responsa
bilidade_de dizer que ninguém se opera sem quer~r. Isso é 
elementar. Não hã quem possa contestar, ninguéni" se 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

opera contra a vontade, principalmente o Presidente da 
República. Ora, Senador, faça justiça. 

O SR. HltLIO GUEIROS -Estou fazendo just_iça a 
V. Ex• embora não sejã médico, respeito o médico que 
está aqui a meu lado, mas ele não vai ffie contrariar. 
Quero dizer a V. Ex• que, com relação a essa célebre ope
ração de ponte de safena, há um desacordo muito grande 
entre os médicos. Saiba V. Ex• ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• vai resolver esses desacor
dos, certamente? 

O SR. Hf:LIO GUEIROS - Vou entrar na seara 
.alheia. 

O Sr. José Lins- t;:, V. Ex• se propõe a resolver essas 
questões. 

O SR. HtLIO GUEJROS - Vou entrar na seara 
alheia: quero dizer a V. Ex• que existem noS Estados 
Unidos correntes contraditórias com relação à eficiência 
dessa operação chamada ''ponte de safena" que em in-
8JêS - desculpe a presunção - chama-se by pass. Hâ 
quem entenda que essa operação é absolutamente inútil e 
in6cu.a. 

- - -

O Sr. José Lins- EntãO, V. Ex• vota contra a safena. 

O SR. Hlil.JO GUEIROS --Apenas ... agora vou ... 
um técnico pode me contestar. Mas V. Ex•não é-técnico. 

-o Sr. José Lins- Eu deduzi apenas que V. Ex• vota 
contra a safena. 

O SR. H~LIO CUEIROS - Hâ quem entenda que 
essa operação é conseqaência de um apressado cálculo 
sobre a eficiência das chamadas operações de transplan
te. Quando se fez operação de transplante e se pensava 
que ela ia dar certo, os hospitais e clínicas se equiparam 
com um equipamento altamente sofisticã.do; entretanto, 
com b fracasso das operações de transplante, esse equi
pamento fiCou ocioso. Mas os médicos, hospitais e clfni
cas também sabem se virar ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• estâ fazendo uma acusação 
muito grave aOS médicos do País. 

O SR. HtUO GUEIROS -Os proprietários de hos
pitais e clínicas, que estavam condicionados com esse 
equipamento altamente sofisticado, ficaram sem saber o 
que fazer com esse equipamento, porque ninguém mais 
se atrevia a ser cobaia de transplante. Então, se começou 
a aconselhar essa tal chamada operação de ponte de safe
na ... 

O Sr. José Lins- V. Ex~ faz uma grave acusação aos 
médicos e diretores de hospitais. 

O SR. H~LIO GUEIROS - Então, a três por dois, 
passou-se a _recomendar essa tal operação, que é uma 
-Operação caóSsima.- Nos Estados Unidos, custa 20 mil 
dólares, em Cleveland, onde o Senhor Presidente da Re
Pública se hospeda. 

Quero dizer a V. Ex• que estou aqui repetindo, exclusi
vamente, o que dizem os periódicos norte-americanos 
sobre o assunto. Não posso inventar isso, mas tenho cer
l.eiãCe que qualquer mêdico ·que cõriheça o" prOblema vai 
me confirmar,· porque sabe que só em casos excepcio
nalíssimoS é que a operação de ponte de safena-é reCO
mendada. P_osso dar um exemplo muito prãtico: s6 se o 
cidadão, andando _daqui para ali, _ficar ca-nsado a pÕnto 
de não poder continuar na sua marcha é que se recomen
.da a operação. Quanto ao mais, ela pouco vai valer, por
que as m-e_smas precauções que um cidadão enfartado 
deve ter mesmo sem fazer a operação de safena, essas 
mesinas precauções são exigidas de quem faz a operaÇão 
de ponte de safena. 

O que se sabe a respeito da ponte de safena é que hâ 
uma sobrevida de treze anos, porque a primeira OPe-
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ração feita dura, até hoje, treze anos. Mas eu conheço, 
como V. :Ex•s conhecem, muita gente enfartada hã mais 
de vinte, vinte e cinco e trinta anos, que continua viva, 
sem ter feito a ponte de safena. De modo que, muito 
mais seguro do que a operação de ponte de safena é o 
tratamento clfnico, recomendado por um grande número 
de médicos. 

VerifiCã, portanto, V. Ex• que eu, embora não seja 
doutor no assunto, conheço mais ou menos, até porque 
todos nós somos candidatos a uma eventual operação 
dessa, porque, hoje em dia, é o que estã mais na moda. 

O Sr. Nelson Cpr:neiro- Deus nos livre! Deus nos li
vre! 

O SR. H€LIO GUEIROS - Então, é bom também 
sabermos o que de verdad~_existe sobre o assunto, por
que não é pelo fato de um simples médico recomendar a 
operação de ponte de safena que se deve fazer essa ope
ração. Por isso é que o Senhor Presidente da República, 
instintivaril.C:nle,--es:tã: sabendo que a operação de ponte 
de safena talvez seja o recomendado para a sua situação. 
Basta um tratamento clínico, umas ê3utiiãs, umas pre
cauções e ele poderâ sobreviver e não haverâ necessidade 
de uma operação; porque o Ministro da Guerra fez uma 
operação, o Presidente da República também vai fazer 
uma? ofa, está certo isso?· se o Ministro do Ptanejamen
to fez operação de ponte de safena, o Presidente da Re
pública também vai fazer operação de ponte de safena ... 

Não tem nada disso, Sr. Presidente, Srs. senadores. 
Estou, neste caso, ao lado do Senhor PresidCnte da Re
pública quando resiste, impavidamente, à idéia de fazer a 
operação de ponte de safena, porque ela não é assim tão 
urgente e necessária, a não ser que altos especialistas a 
recomendem e não porque um colega, um camarada, fez 
essa operação e recomenda ao Senhor Presidente da Re
pública que vã fazer essa operação. 

O Sr~ Nelson Carneiro - V. Ex• me dâ licença para 
um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS- Tem o aparte, ilustre Se
nador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Eu estava ouvindo no gabi.: 
nete, atendendo a vãrias outras pessoas, a oração de V. 
Ex• e lembrava da frase tão repetida do meu saudoso 
chefe Octávio Mangabeira: "a democracia é uma planti
nha tenra"; e no Brasil, muito tenra ainda. Seria injus
tiça; qualquer que seja o nosso partido, e aqui estão mui
tos, V. Ex~. o meu prezado e velho amigo Mârio Maia, 
que podem atestar que o Presidente Figueiredo, fora de 
qualquer conotação partidária, tem procurado regar essa 
plantínlia. Justo que não discutamos da saúde de Sua 
Excelência: façamos preces para que essa saúde seja tão
boa que ele possa continuar o trabalho de redemocrati
zação do País, para honrar a memória do seu pai, meu 
saudoso companheiro dos tempos da UDN, e também 
para cumprir aqueles deveres e compromissos assumidos 
perante a Nação. Compreendo a preocupação de V. Ex•, 
que é a preocl!-pação de todo brasileiro, para que não 
haja necessidade de qualquer operação e que S'ua Exce
lência possa continuar à_frente dos destinos do País atê o 
término normal de seu mandato. E verifico que,jã agora, 
não hã, nesta Casa, Oposição nem Governo quando nós 
discUtimos esse piobtema qüe é, acima de tudo, humano 
e, sobretudo, de interesse da Nação: evitar qualquer hia
to na normalidade democrática. Eu felicito V. Ex• por 
aboidar o assunto, trazendO a contribuição do seu civis
mo_ e do seu espírito democrático a essa preocupação na
cional. Nós todos fazemos preces a Deus para c(ue não 
seja necessâria essa operação e, se ela se- tornar indispen
sável, que Deus ilumine os_que têm a responsabilidade de 
realizá-Ia. _Era o que eu tinha a dizer a V, Ex• 

O SR. H~LIO GUEIROS- Acolho o aparte de V, 
Ex• ao meu despretensioso discurso, e quero dizer a V. 
Ex• que eu também faço os melhores votos pela saúde e 
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integridade física, mental, do_Senhor Presidente daRe-
pública, porque estes são os meus ardentes votos. Apc> 
nas, Sr. Senador Nelson CarneirO, no curso dessa minha 
palavra, eu quis apreSentar uma suspeita de que essa 
doença do Senhor_ Presidente da República Cstá sendo 
manipulada e apresentada para empurrar as OpoSições, 
e até mesmo o PDS, no Canto da parede, para não se 
contrariar o Senhor Presidente da República, porque 
isso faz um mal terrível ao tipo de doença que Sua Exce
lência, no momento, está enfrentando. Por quê? Eu esta
va dizendo que vi o Presidente tão alegre e sorridente no 
Pantanal mato-grossense. Ontem, eu o vi, com o Gover
nador Leonel Brizola, tão fagueiro e lépido, tomando 
chá, fazendo graça, brincando, que eu, embora não seja 
médico", e as aparências às vezes enganam, eu quero dizer 
que não vi nada de anormal na saúde de Sua Excelência. 
Quando eu vejo, aqui, os jorn<!is Se concentrarem, ma~ 
ciçamente, na existência dessa doença do Senhor Presi
dente da República, mesmo o Presidente reagindo e fa
zendo até coisas que ele não deveria ou não poderia fazer 
por causa talvez da sua idade, e também porque já foi 
um homem enfartado, eu acho que tenho o direito de 
desconfiar que isso talvez, seja um plano, uma manobra 
para que pessoas interessadas apontem, inclusive, o su
cessor de Sua Excelência, sem contestação de espécie al
guma, sob o argumento de que, se houver contestação, o
Presidente da República_ se zanga; ele, zangando-se, as 
coronárias trabalham mal e as coronárias, trabalhando 
mal, pode haver algum problema mais sério para Sua 
Excelência. 

1:. esta, Sr. Presidente, Sr. Seriado r Nelson Carneiro, a 
minha preocupação, porque eu realmente fiquei impres
sionado com as manchetes dos jornais. VerifiqUe V. Ex'": 
"Crise angustia Presidente'_', num dia; no mesmo día: 
"Confiar no João'' e, no ou irO día: "Uma semana para
ficar na História", "Licença do Presidente", "Decisâo lí
nal deve sair até quinta-feira" e assim por diante. Parece -
que se procura criar um ambiente para que então o Se
nhor Presidente da República escolha livremente o seu 
sucessor, sem dar confiança nem à Oposição, porque isso 
não é preocupação de Sua Excelência; nem também ao 
PDS; ele possa escolher o candidato da sua livre predí
leção. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, permite
me apenas um esclarecimento? (Assentimento do ora
dor.) V. Ex' dissertou longamente sobre Medicina, sobre 
as vantagens ou não da ponte de safena. Permita, então, 
que um homem cuja profissão é Engenharia, poiém cciffi 
alguma experiência, não na operação, mas justamente 
em doença coronariana, dizer a V. Ex• que não hã médi
co no mundo que faça uma operação dessa num pacien~ 
te, sem antes fazer o .exame da cineangiocoronariografia. 
Seu colega aqui, por exemplo, já fez dois, e em nenhum 
dos dois exames ficou constatado que se. precisava fazer 
a operação. Não há, como V. Ex' está píntando aqui, 
esse quadro. Devemos pedir a Deus, e fazemos nossas 
palavras as do eminente Senador Nelson Carneiro, Líder 
do PTB, para que essas apreensões de V. Ex' sejam todas 
como bolhas de ar que tocadas por uma vareta, tocadas 
por uma agulha, rapidamente se desfazem. 1:: a agulha, a 
vareta da verdade. Não há nada disso. Se Sua Excelência 
houver por bem fazer esse exame, o exame é que vai dizer 
e não V. Ex', ou o conceito de algum J06lã.l, da necessi~ 
dade ou não da intervenÇãO cirúrgiCa. O exame de ci~ 
neangiocoronaríografia é. que dirá da necessidade ou não 
de se submeter o Presidente à ponte-safena. Permita~ lhe 
dizer que estranhamos muitísSimo eSSeS" temores de V. 
Ex•, principalmente, diremos assim, como que esse ro
mance entre cartas encaixadas umas nas outras aparen· 
tara V. Ex• que a saúde do Presidente seria como_ o que o 
Ieit-motiv para termos imposições de s_oluções presiden~ 
ciais ou volta a um passado, que já devia estar distante. 
Isso nós dizemos claramente, sem nenhuma paixão. Não 
há nada disso, eminente Senador. Agora, não podiam os 
deixar passar sem um reparo as afirmatiVas que V, Ex• 
faz neste momento. Obrigado pelo aparte, que sabemos 

foi grande, mas tinha de ser um pouco elucidativo, se é 
que o foi. 

O SR. Hl':LIO GUEIROS - Grato a V. Ex• pelo 
<~:parte. 

Como eu não desfruto da intimidacle do Senhor Presi
dente da R_epública e, como eu, cento e dezenove mi
lhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos ~ 
noventa brasileiros também não desfrutam dessa intimi
dade, quero dizer a V. Ex• que não temos outra maneira 
de saber o que acontece com o Senhor Presidente daRe~ 
Pública Senão atravês dos jornais. E noto que é um jornal 
bem acreditado, por sinal favorito. Quando o_s órgãos do 
GoVerno têm alguma revelação sensacional para fazer, 
eles sempre usam o Correio Braziliense, que tem assim 
muita intimidade e fe para o Planalto, de modo que 
quando el~ faz esse alarme todo, tenho de me preocupar, 
mas ao mesmo tempo em que me preocupo, passo a cote
jar as informações dos jornais com outras TOntes de que 
nós, pobres mortais, também dispomos e passo, af, a fa
zer minhas conjunturas e levantar,_ audaciosamente, mi
nhas suspeitas sobre o verdadeiro estado de saúde de Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex'" um aparte? 

O SR. H'E:LIO GUEIROS - Tem o aparte o compew 
tente Médico e ilustre Senador Mário Maia. 

O Sr. Virgflio Távora- Vai ter dificuldade para dar 
razão a__S_ Ex• ... 

O Sr.- MáriO Maia --Não -tão competente nem tão 
Hustre como V. EX' fala. Em verdade, V. Ex'" faz nesta 
tarde uma apreciação muito importante com resPf:1to ao 
momento político, relacionando-o com a saúde de Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República. Achamos 
que há um ãçodamento por parte dos órgãos noticiosoS 

-com respeito à sailôe do Presidente da República.e às 
conseqüêndas que hão de vir se for necessário Sua Excew 
iência ausentar-s; do País, como aconteceu há mais ou 
rrienos dois anos ati-ás. É de se admirar as insinuações 
que, em verdade, V. Ex' coloca em evidência, dos jor
nais, -de uma maneira geral, e de alguns em eSpeciaf, -
como que parecendo procurar ser o porta-voz de certas 
tendências do momento instável e sem horizontes em que 
nos encontramos no momento. O que muito nos chamou 
a atenção, esta semana, foi ler nos jornais a preocupação 
dos Ministros da Casa em assumirem a responsabilidade 
ou a irresponsabilidade institucional e quase que diria 
até constitucional. Quando, há bem pouco, da ausência 
para tratamento de saúde do Senhor Presidenfe da Re
púbfica, naturalmente, a coisa se desenrolou com a ocu
pação temporária da Presidência da República, do seu 
substitutõ leg-al, o Vice~Preside"nie da República. Não sei 
porque, agora, não se comentam as coisas da mesma forw 
ma que há tão pouco, uma vez que existe _o Vice
Presidente da República. Será por que o Senhor Vice~ 
Presidente da República é um dos presidenciáveis, e esta
ria sem i-impedido de assumir porque já estaria em cam
panha política? Então, fica a questão. QUanto à saúde do 
Senhor Presidente da República., realmente os jornais· 
têm falado que Sua Excelência tem sentido dor~s precor
diais, e que _ _Jevado ao exame clínico, à presença de car
diologistas, sua pressão havia se mostrado alterada. Sua 
Exelência, assim, se incluía atualmente entre os 10 mi
lhões de hipertensos, e essa hipertensão, segundo V. Ex' 
aCaba de exibir, seria efeito da crise política e dos pacotes 
que estão sendo prescritos por S. Ex' o Sr. Miriistro do 
Planejamento, provocando esse singular e inusitado efei~ 
to hipertensivo. Sabemos que -a "hipertensão é decorrên
c-ia de um processo degenerativo que se opera no interior 
das artérias, traduzindo-se por uma falta de elasticidade 

_das mesmas, com depósitos de gordura, de lipídios, no 
seu interiOr, provoca_ndo as chamãdas plaCas de atera
mas. Essas placas obstruem as artérias de uma maneira 
sistémica, e não apenas no coração. Tivemos ocasião de 
aj~ci<ir a operar e a operar alguns casos de cirurgia ~ascu~ 
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lar periférica, de obstrução a6rtica, de obstrução femu~ 
ral, fazendo as intervenções de. by:-pass. O by-pass não se 
faz apenas sobre o coração, sobre as coronárias; faz-se 
tambêm sobre as artérias periféricas. E como eram feitas 
as operação de b)'-pa~"S, as _chamadas pontes aorta
femural, ou ilíaca-femural com ponte, usando-se às vezes 
a safena, fazendo-se uma ponte sobre o obstáculo - ê 
que essas placas de ateromas vão crescendo de tal manei
ra que-obstruem a artéria e não deixam mais que o san
gue passe adiante - tem-se, então, que -fazer uma ponte 
sobre o obstá<;ulo para melhorar adiante, à jusante, a ir
rigação do órgão. No caso do coração, realmente parece 
um modismo se fazer implante de safena, ou essas ope
nrçQes para !!Jelhorar a irrigação do coração. Inicialmen
te, usou-se a técnica da implantação da artêria mamária 
interna, que era implantada em pleno miocárdio; essa 
operação s~ fez com pouco resultado. Passou-se, então, a 
usar a safena como um plástico para fazer as operações 
de by-pass sobre o coração. Em verdade, parecendo mo
dismo, não o é nos casos que estejam plenamente bem in
dicadoS. Um médico não vai operar- e aqui quero fazer 
uma colocação bem específica e têcnica da nossa ativida
de médica - não vai Submeter úm paciente a uma ope
ração desnecessária, quer -dizer, o médico deve ter cons
ciência perfeita do que deve ser feito, atráves dos exames 
clínicos e laboratoriais, e mesmo dos exames auxiliares. 
Atualmente, existe o exame de cateterismo, através da 
a_rtêria braquial, para se verificar o grau de obstrução 
das coronárias, indo até àS-Coronárias, fazendo, assim, o 
que o nosso ·colega falou, a cineangiocoronariografia. 

O .SR. HtLIO GUEIROS- Basta saber pronunciar 
o nome para se saber que já fez o exame. 

O Sr. Mário Maia - Então, através desse exame 
físico-mecânico e também com o auxílio de raio, ver-se-á 
o grau de obstrução e a necessidade de se fazer a inter
venção cirú"rgiC-ã. Uma vez decidído, ê dado o conheci
mento aos familiares da gravidade da doença. Resta en
tão ao paciente decidiu se deve se submeter ou não àque
la intervenção. Agora, em verdade, sentimos que nos 
meios de cOmunicação, naturalmente por se tratar de 
uma pessoa muito importante, o Presidente da Repúbli
ca, hã um vefdadeiro açodamento, há uma preocupação 
C?tagerada por parte_dos setorcs palacianos, parece, ou 
de divulgação do pensamento objetivo ou subjetivo do 
Sistema para c~lC?car _o Presidente da República num es
tado delicado, diria_ alé pericliiante d~ saúde, tendo que 
se submeter à intervenção cirúrgica; do contrário, a toda 
hora, a qualquer contrariedade maior, poderá Sua Exce
lência ter um infarto do miocárdio e nós ficarmos sc_m 
Presidente da República e, conseqUentemente, cairmos 
numa nova crise. Eu interrOmpo aqui o- meu aparte 
como um_~ _contribuição ao_ discurso de V. Exf-

O Sr. José Fragelli - Não foi um aparte, foi_ uma 
lição. -

O SR. HE:LIO GUEIROS- Muito obrigado, nobre 
Siriador MáriO Maia, pela digressão de ordem anatômi
ca, fisíológica e atê terapêutica e cirúrgica, que fez a res
peito da possível ameaça de saúde do nosso Presidente 
da República. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo que se pode con
cluir de todo o noticiário dos jornais, verifica-se que o 
Presidente da -República tem essas alterações na saúde 
porque está preoCupado. Além dos problemas de ordem 
econômica, social e financeira -e isso não nego :..... Sua 
Excelência _está altamente preocupado com o problema 
do seu sucessor. E, ao que eu desconfio, Sua Excelência 
está livando muito em conta essas pesquisas de opinião 
pública, e até pesquisas do colégio eleitoral. Para mim, 
essas pesquisas são meio" precárias. Posso dizer a V. Ex• 
que na primeira pesquísa realizada depois que estou aqui 
nesiã Cãsã, feita pela Folha de S. Paulo, quem ganhou 
foi o Více-Presídente da República, o mineiro Aureliano 
Chaves, ficando Paulo Maluf nas vizinhanças. Na outra 
pesquisa, feita pelo Instituto Gallup, ou pelo JBOPE, 
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quem ganhou foi o MiriTstro Hélio Beltrão. Numa outra 
pesquisa, quem ganhou, e aí de maneira esmagadora, foi 
o ex-Governador Paulo Maluf, desta. vez uma pesquisa 
localizada exclusivamente entre os conveD.cioriais do 
PDS ou, mais precisamente, entre os membros do PDS 
do Senado e da Câmara. Fil;talmente, agora, nessa suple· 
menta r realizada pelo J ornai do Brasil, quem ganhou, de 
uma maneira cômoda, foi o Ministro Mário David An
dreazza. Verifica-se, portanto, qUe, em menos de três ou 
quatro meses, quatro vencedores diferentes de pesquisas 
eleitorais: üma vez Aureliano Chaves, outra vez Hélio 
Beltrão, outra vez Paulo Maluf, outra vez Mário An-
dreazza. 

Verifica-se, aSsim, que o Senhor Presidente não deve 
estar muito preocupado com essas pesquisas, até porque 
acredito, Senador Mário Maia; se V. Ex• fosse atrás de 
pesquisas, não estaria aqui, ·eu ilão estai"ia aqui, ·qüemes~ 
taria seria outro. Se pesquisa, no Brasil, valesse alguma 
coisa eu não ganharia nem dentro do meu partido, nem 
contra o partido adversário. 

Então, para mim, esseiTeg6CiO-de pesquisa é mUito ré· 
lativo. E eu até estava pensando, para sossego e tranqüi· 
!idade do Senhor Presidente da República, e estava com 
vontade de apresentar um projeto de lei, proibirido a di· 
vulgação da pesquisa, para que o Senhor Presidente da 
República fique mais traiiqfiilo, mais calmo, mais serê"riõ 
e possa, assim, com mãis facilidade, sem maiores incô· 
modos, escolher o seu _sucessor. 

Sr. Presidente, ao cabo de tudo, quero dizer que se o 
Senhor Presidente da República eStá preOci.lpado com o 
seu sucessor, estã preocupado com as pesquisas, ele pode 
ter uma saída que é a saída que todo o Brasil pretende. A 
saída é a eleição direta_ para Presidente da República. 
Não tem pesquisa, não tem predileção, não- tem amigo, 
não tem inimigo, não tem ãdversãrio, não tem nada. 
Quem deve escolher o Presidente da República é o povo 
brasileiro. E se o Senhor Presidente João Figueiredo 
quer entrar para a História, não deve ficar na -éxpeciàti· 
va, talvez de um problema de um acidente vascular, ou 
de uma coisa ma-is grave, come aconteceu cem c _Sr. Gt:· 
túlio Vargas, que sofreu gravemente para entrar na His
tória, como ele dizíi Que "sã"ía- da vida para entrar na 
História''. 

Se o Sr. Presidente da República deseja, realmente, en
trar na História basta, apenas, que ele promova no Brasil 
as eleições di retas para Presidente _da República, porque 
esta é a maior aspiração do povo brasileiro. E a hora de 
se escolher Presidente da República é, a meu ver, a hora 
de crise, porque é nessa hora que o povo brasileiro pode
râ escolher entre as vârias opções que lhe serão apresen· 
tadas. 

Portanto, Sr. Presidente e SrsA Senadores, vamos dei
xar de fazer muita onda e muita confuSão e;m torno da 
saúde do Sr. Presidente da República, a quem desejamos 
muitos anos de vida e de felicidade. Não vamos usar a 
doença dele para pressionar o próprio Partido do Gover
no e as Oposições, no sentido de aliviâ·lo de qualquer 
problema na escolha do seu sucessor. Mas vamos apelar 
para que o Senhor Presidente da República satisfaça oS 
anseios e as aspirações do povo brasileiro, reimp1antan
do no País a eleição direta para Presidente da República. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE _(Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS - PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão_ do orador.) --sr. Presi· 
dente e Srs. Senadores, o que me traz a esta tribuna é re
latar o resultado da convenção regional do meu Partido, 
em Pernambuco, que transcorreu num clima de absoluta 
tanqüilidade partidária, num clima de exemplar unidade 
da nossa agremiação. Realizamos, domingo, no ReCife, 
no Palácio Joaquim Nabuco, onde funciona a Assemble

'ia Legislativa do Estado, a Convenção Regional para 
eleger o novo díretórío, os delegados e suplentes às con
venções nacionais. Corripareccram cerca de 190 conven- . 
clonais dos 250 que deveriam lã estar. Mas, Sr. Presiden· 

te, as convenções regionais, 'sempre realizadas nos do· 
mingas, por recomendação do Tribunal .Superior Eleito· 
ral, elas muitas vezes se chocam com a realidade sócio
econômica do Estado. Em Pernambuco, por exemplo, 
Sr. Preside-nte, grande número de cidades interioranas 
realizam, nos domingos, as suas feiras. Acontece até que 
o comércio não fecha as suas portas, e comerciantes, tra· 
balhadores, rurícolas, fazendeiros, plantadores de cana, 
todos estão mobilizados pela feira dominical, e ficam im· 
pedidos de comparecer a eventos da natureza da con· 
venção regional. Daí, a freqüência não ter sido completa. 
Mas, dentro dessa freqüência de 190 convencionais, com 
delegados de quase totalidade dos 167 municipiõs doEs· 
tado, com o comparecimento da maioria dos deputados 
estaduais, da maioria dos deputados federais e dos três 
senadores da República, obtivemos um resultado gratifi· 

-cante. Orãtificante, sr. Presidente, porque elegemos um 
Diretório e um Conselho de Delegados, sem nenhuma 
discrepânCia. As chapas foram votadas, por unanimida
de, para o Dire(ório estadual e, em seguida, para a Co
Iriíssão Executiva. Recebi, Sr. Presidente, do consenso 
do meu Partído, Uma votação unânime para compor a 
Corilissão Executiva. 

Assim, para que fique nos Anais, foram eleitos para 
Presidente, o orador que vos fala; para 19-Vice
Presidente, o deputado Ricardo Ferreira Fiúza; para 29-
Vice.Presidente o deputado estadual Joel de Holanda 
COrdeiro; para Secretârio Geral, o deputado estadual 
Fernando Bezerra Coelho; para Secretário, Dr. Manoel 
Enildo Lins; para Tesoureiro, o deputado estadual Os· 
waldo Rabelo; para vogais, Augusto Lucena, ex
deputado federal, e o suplente de Senador Waldomiro 
Barros Costa. 

Assim, Sr. Presidente, composta a Comissão EXecuti
va, imeôíãfamente entramos em açãO e já na -terç3.-fei~a 
reunia a Comissão Executiva do meu Partido, na sua se
de, para organizarmos um programa de trabalho, pri
meiro, comparecermos em massa à Convenção Nacional 
a realizar-se_a,qui) em Brasília~ a 10 de lulho próXimo vi ri
douro; segund~, começarmos a realiz;r enc~ntros no in· 
terior, nas Zona da Mata Sul, na Zona da Mata Norte, 
região metropolitana, agreste e sertão. Nesses encontros, 
como nosso Partido, em Pernambuco, é majoritário e 
tem no _Governo um pedessista eleito pelo Partido e pelo 
povo, o Governador Roberto Magalhães, contaremos 
com a presença dos Secretários de Estado, para que eles 
ouçam as lideranças locais e para que haja uma sintonia 
entre o meu Partido e as necessidades municipais. Ao 
mesmo tempo, Sr. Presidente, na era da comuniCação,
não deixaremos à margem a necessidade_ de nos comuni
carmos, não apenas com os Deputados Estaduais e Fe
derais e, para isso, criamos um Departamento de Comu· _ 
nicações, com um· jonial mensal, em mala direta para 
todo o Estado, a partir de agosto. 

Vamos também, Sr. Presidente, aumentar a filiação 
partidária. E no mês de setembro ou outubro, iremos fa
zer um esforço incomum criando o mês da filiação parti
dária. Para iSso, jâ estamos mobilizando o departamento 
feminino, a juventude pedessista para que, todos unidos, 
transformem a filiação partidária, em Pernambuco, 
numa fes,_ta cívica estadual. 

Dizia Hélio Jaguaribe que, entre todas as formas de 
grandeza humana, nenhuma, para o pensador espapho( 
Ortega Gasset, é tão dependente da vitalidade como a 
grandeza política. h que o homem polítiCo não é apenas 
-nem mesmo principalmente- o que, na realidade ou 
na aparência, formule os melhores -projetas coletívos 
para sua sociedade ou~ que melhor saiba, ou pareça sa
ber, implementar e administrar tais projetas. O homem 
político é o que dispõe, para a tarefa da mobilização 
políticª' _cf:()s__9emais, de maiores reservas de energia, ca
paz de mover a si mesmo e aos outros num -irresistível 
impulso. Mais do que idéias ou interesses com partidos, 
o polftico é um transmissor coletivo de motivação e dina~ 
mismo, a partir de seus próprios excedentes de vitalida· 
de. 
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Por isso, Sr. PreSidente, que Pernambuco pedessista 
não se encontra naquele estado de espírito do poeta luso 
José Régio: 

••Não sei por onde vou, 
Não sei para onde vou, 
Sei que nãõ vou por aí." 

Sabemos, nós pernambucanos, para onde vamos, uni· 
dos, Senadores Nilo Coelho, Marco Maciel, ex· 
GoVenladores, como Moura Cavalcanti; para onde de
'iemos ir, para onde devemos ir sob o comando estadual 
do Governador Roberto Magalhães. 

Esta é a temática da nossa missão democrática, ao as
sumirmos a Presidência do PDS em Pernambuco. (Mui
to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs,_Sen-<i.do-
1-es, um dos maiS auspiCio-sos reSultados- do 49 Encontro 
das Primeiras Damas, recentemente empossadas como 
Coordenadoras Estaduais do PRONAV- LBA, magno 
acontecimento sobre o qual jâ teci considerações em pro· 
nunciamento que fiz no últirTlO dia 23 - foi, incontesta· 
velmente, o documento que subscreveram e encaminha· 
ram, conjuntamente, ao Ministro Hélio Beltrão, da Pre-
vidência e Assistêricia-Social. 

Através de uma expressiva exposição, as Primeiras 
Damas se dirigiram ao Ministro, solicitando a liberação 
de recursos do FINSOCIAL para os programas de 
creches-casulo e complementação alimentar que deve
rão beneficiar um milhão de gestantes e crianças atê 6 
anos de idade em todo o País: É O seguinte O teXtO do 
mencionado documento; 

"Exú:lentíssimo Senhor_ Ministro _da Previdência e As- _ 
sí.stência Social: 

As Primeiras Damas Estaduais e Territoriais que-, nes
t.e.momento , assumem o honroso cargo de Coordenado· 
ras ôõ. Prõgrama Nacional dü Vülüntariadü da_ LBA 
(PRONAV /LBA), compromentendo-se integralmente 
no esforço de mobilização de recursos voluntários para 
desen_v_91vimento de programas sociais em benefíCiO da 
população brasileira carente, vem respeitosamente solici~
tar de V. Ex' a seguinte providência que consideram es· 
senda! e prioritária para o trabalho de integração e par
ticipação social que realizarão em seus Estados e Terri
tórios. 

Que V. Ex•, Senhor Ministro, com a sensibilidade e 
compreensão que lhe reconhecemos, desenvolva todos os 

_esforços possíveis no sentido de ser imediatamente apro
vado o Projeto Alimentação da LBA, apresentado por 
V. Ex~' ao FINSOCIAL, destinando recursos à expansão 
dos programas de Creches·Casulo e complementação 
alimentar a todo o País. 

C()m a aprova-ção do projeto da LBA e a conseqüente 
liberação dos recursos solicitados, V. Ex• estará dando o 
que jâ se poderá considerar um passo decisivo e histórico 
na Assistência Social brasileira, na qual hoje, de modo 
afirmatívO e consCiente, todos nos engajamos através do 
PRO NA V fLBA. 

Brasília, DF, 22 de junho de 1983. 
Darcy de Oliveira Rocha - Acre 
Lúcia Bezerra Suruagy - Alagoas 
Maria Cerqueira Bafcellcs - Amapá 
Marisa Seroa da Mota Monteiro- Representante do 

Amazonas 
Yeda Barradas Carneiro - Bahia 
Miriam Porto Mota - Çeará 
Zely Ornellas de Souza - Distrito Federal 
Iris de Araújo Rezende Machado - Goiás 
Rita Paste Camata - Espfrito Santo 
Izabel CoelhO Pinto de Campos- Mato Grasso 
Nelly Martins - Mato Grosso do Sul 
Risoleta Tolentino Neves - Minas Gerais 
Elcione Therezinha Zahluth Barbalho - Parâ 
Lúcia Navarro Braga - I:"araíb<l 
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Arlete Vilela Richa - Paranã 
Jane Coelho Magalhães Melo - Pernanbuco 
Tania Luiza Mascarenhas Napoleão do Rego- Piauí 
Edialeda Salgado do Nascimen_tQ_-=_Representante do 

Rio de Janeiro 
Anita Louise Catalão Maia - Rio- Grande do Norte 
Dionéia Terezinha Jancowiski Soares- Rio Graride 

do Sul 
Aida Fibiger de Oliveíra - Rondonia 
Luci Pestana Montara - São Paulo 
Ângela Regina Heinzen Amin Helo_u :- Sant~ Cat_<Í~i~ 

na 
Maria do Carmo Nascimento Alves - Sergipe 
Não poderia deixar de fazer um registro especial nos 

limites desta breve comunica.ção, s-obre_essa iniciativa d.9 
mais alto significa<Jo humanitário, patriótico e-Cristão, 
que proporcionou_ ao 4"' E_ncont_rp recém findo dimen~ 
sões de objetividade e acentuado relevo pratico, gerador 
de benefícios incalculâveis para as gestantes e crianças 
que integram os segmentos mais ne<;esSitados e carentes 
da nossa populaçao pobre, que foi patroCinado pela 
LBA, cuja Presidente, Léa Leal, tem sido uma incansâvcl 
batalhadora em prol do bem-estar social. 

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

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

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronon
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a crise brasileira, todos nós sabemos ~ séria e profun
da. 

Um lado visível dessa crise são os compromissos assu
midos pelo País com o exterior, em razão dos -quais so--
mos devedores, ao que se diz, de um total superior a 83 
bilhões de dólares, ou seja, a dívida externa brasileira re
gistrada e não registrada no Banco Central do_ Brasil, no 
final de 1982. 

Outros componentes dessa crise, igualmente vcrificâ
veis e quantificâveis, são, só para citar alguns, a inflação, 
o desemprego, a dívida interna pública, as taxas de juros, 
os depósitos em moeda estrangeira no Banco Central e 
para encerrar a lista, a queda da produção industrial. 

O parque industrial brasileiro, em 1982, segundo o 
Conselho de Desenvolvimento Industrial, "não conse
guiu retomar sua histórica taxã de crescimento anual". 
No 2"' quinquênio da década de 70, a indústria de trans
formação cresceu a uma taxa média anual de 7,39%. A 
partir de 19_80 há _uma inversão de tendência. A pro
dução tisica da indústria é de -9,8, em 1981, e mantém o 
mesmo nível de produção do ano anterior em 1982. _ 

Sigo nessa linha de raciocínio Sr. Presidente, para che
gar no caso da indústria farmacêutica, jã outro dia aqui 
debatida pelo Senador Benedito Ferreira, e antes, num 
outro pronunciamento por nós mesmos. 

Hã um lado não tanto quanto perceptível da crise. A 
dívida externa gera pressões não só sobre o balanço de 
pagamentos. No plano interno, os compromissos finan
ceiros coin os bancos internacionais desatam medidas 
governamentais que por certo seriam contornadas em 
outras circunstâncias. 

Por final de 1975, quando esse endividamento era qua
tro vezes menor que o atual, o general Geisesl se dirigiu à 
Nação, por intermédio de cadeia de rádio e televiSão. Em 
primeiro lugar, fez uma resenha do quadro de dificulda
des então existente. Depois, afirmou não querer .. o go
verno deixar aspecto algum do petróleo sem a devida 
consideração", tendo por isso se detido "na análise das 
novas opções que à PETROBRÁS, detentora legal do 
monopólio estatal de prospecção, produção e refmo, po
deriam, em princípio, ser proporcionadas". Por fim, o 
ex-presidente dessa empresa, embora aceitando não ser 
"realista esperar dessas novas opções, que permitem, de 
uma forma ou outra, o concurso de empresas estrangei
ras", a solução no curto prazo do problema brasileiro do 
petróleo, colocou estar convicto no autorizar a PE-
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TROBRÃS a firmar contratas de serviço -com cláusula 
_ de risco para a prospecção de petróleo. 

No dia seguinte, o MDB, em nota oficial observou o 
seguinte,- a respeito da exposição ·do general Ernesto Gei 
sei: _ 

.. Cotejados-os fafoS- e os argumentos; salta aos 
olhos a evidência de que na origem da decisão go

- vernamental, hã outras razões nãO d~claradas." 

A época era afnda do AI- 5, daí porque, ainda assim, 
__ ª-Dota ÔpÕsicíOnista não -deiXou de mellcionar ·•o jogo de 

forças que atuou no episódio". 
O aSpe-cto mais manifesto, crescente, condiciOnou no

vas pressões. Desembocamos, afinal, no plano inclinado 
da depressão. Os bancos internacionais enviam ao País 
missões exigentes que pressionam sem rebuços. 

Resulta disso tudo o enfraquecimento da economia 
brasileira e por via de conseqUência,-a crise para a em.: 
presa produtiva genuinamente brasileira, A cada desva
lorização do -aótar, dentro do processo recessivo, mais 
barata se torna a aquisição da empresa brasileira sobre
vivente pelo capital multinacional. 

Se antes desnacionalizar era fácil, o que dizer agora? 

Por outro lado essas desvalorizações continuadas en
cã-iecem as diviSaS para importação. Com isso, tendo em 
vista ademais a crise do balanço de pagamentos, abre-se 
o -caminho para a substituição de importações. 

ESSe-últiirio 3specto reforça uma ouirã conSideração, a 
de que existem condições, em determinadas áreas da eco~ 
notnia, de serem realizados investimentos, especialmente 
onde a multinacióiial assume características negativas 
para o País. 

b o caso da indústria farmacêutica. No grupo das cin
qüênta maiores, por faturamento, apenas citi.co são na
cionais. No total da indústria, embora haja um predomí
nio numérico de empresas nacioiiais, o cãi)itat estrangei
ro detém 80% de todas as vendas, 

O mercado brasileiro de medicamentos é o oitavo em 
te"rmos d"e vendas, no murido capitalista. No entanto, o 
investimento estrangeiro no ramo, registrado no Banco 
Central do Brasil, é insigficante. 

Ao final de 1982, o registr_o de Cl!Pitais estrangeiros no 
Pais apreSentava um total de 21 bÜhões, 176 milhões de 
dólares. O setor dinâmico, a indústria de transformação, 
detinha 73,2% desse total, ou seja, 15 bilhões, 494 mi
lhões de dólares. Nesse último conjunto, ·o faniO dos pro
dutos. medicinais, .farmacêuticos e veterinários, com 889 
milhões de dólares, não ia além de 5,7%. 

Especificamente o capital da indústria farmacêutica de 
per si é aÍilda menor do que esses 5,7%, uma vez que o 
dado oficial v~:_m acompanhado de informações sobre o 
ramo de produção veterinário. 

A indústria- farmacêutica, embora eficiente na formu
lação e acondicionamento, bem assim na comerciali
zação de produtos, é extremamente falha no que toca à 
produção interna de matérias-primas e intermeâiários e 
quanto à capaCidade tecnológica, finanCeira e gerencial. 
_ A produção interna de fármacos não alcança 10% do 

número-de -produtõs farriiãcêuticoS registrados e, prati
camente, na totalidade, são produzidos pelos labora
tórios das subsidiárias es"tra-rigeiras aqui instaladas, os 
quais colocam, acima de tudo, os_ seus interesses_de mer
cado. E não poderia ser de outra maneira. 

É grande a potencialidade do mercado brasileiro para 
a produção âe medicamentos nas suas etapas básicas. A 
empresa multinacional, dominante no setor sob qual
quer aspecto que sé analise, não se interessa em realizar 
esforços de pesquisa e desenvolvimento no Pais, e é aí 
Onde ~tá a pedra de toque do problema. 

Todas as tentativas de realizar um esforço in:terno no 
sentido de estabelecer um setor nacional forte, tecnológi
ca, finariceira e gerCncialme;nte tem sido, de um modo ou 
de outro, eliminado pela ação do éapital estrangeiro. 

E a isso, Sr. Presidente e_ Srs. Sendores, que tentamos 
chamar nesta hora, mais uma vez, a atenção do Senado 
da República, para o avanço das empresas multinacio
nais em relação à indústria farmacéutica brasileira. 

Agora mesmo, temos condições industriais para a rea
lização de uma iniciativa assim. No entanto o Programa 
Nacional da Indústria Químico-Farmacêutica, elabora
do desde 1982, terii enContrado dificuldades para a sua 
_implementação defintiiva, que depende inicialmente da 
sua instituição pela via de um decreto do Poder Executi
vo. 

As pressões contrárias são poderosas. 
Três câmaras de comércio - americana, alemã e bri

tânica - se posicionaram em relação ao Programa. Te
lex enviados a ministros _do Governo alinham diversos 
argumentos sobre o assunto, os quais convém examinar. 

E aqui, mais umã vez, se é possívç:l, pedimos a atenção 
dos Sfs. Senadores. 

A Câmara de Comércio Americana para o Brasil, a 26 
de maio último, dirigiu-se ao ministro Hélio Beltrão, ob
servando que a implantação do programa, .. com a atual 
cOilcepção, conStituir-se-â mim constante obstáculo às 
relações econômicas iilternacioriais, principalmente com 
os Estados Unidos da América". 

Esse fcii o telex enviado pela Câmara de Comércio 
Americana, Sr. Presidente. 

A advertência contida não se restringe portanto ape
nas à questão da indústria farmacêutica. A ameaça al
cança o conjunto das relações econômicas -internaCio
nais, em especiãl com os Estados Unidos. Na sua se
q_~ênCia, o telex prevê "um clima de grandes descon
fia:riçSs e dúVidas para novos investimentos" (evidente 
que não só no ramo farmacêutico); bem assim que .. os 
diversos mecanismos do Programa causariam uma desa
propriação pura e simples, inclusive desapropriação dos 
investimentos já feitos pelas empresas estrangeiras do se
tor". 

POr-incrível. que possa parecer, a iniciatiVa brasileira 
no ramo farmacêutico, tendo em vista a produção de me
dicamentos de forma verticalizada, pelo domínio da tec
nologia, é- entendida pela multinacional como desapro
priação de seus ínVeStímentos aqui realizados. 

- A linha de argumentação da Câmara de Com~rcio e 
Indústria Brasil-Alemanha, dirigido no dia 27 de maio 
ao Ministro Camilo Penna, é a mesma, sendo semelhante 
atê o próprio texto. 

A Câmara Britânica de. Comércio no Brasil, a 25 de 
maio, dirigiu-se igualmente ao Ministro Camilo Penna, 
onde expressa as suas .. sérias preocupações" com o Pro
grama. Considera-o fortemente p1ejudicial e discriminã
torio às empresas estrangeiras e assevera ser o projeto 
'~desnecessário e até contrário aos interesses_ do País". 
Do mesmo modo que as demais, menciona o aumento 
das_jncertezas 8.tualmenti: enfrentadas pelas empresas es
trangeiras e lembra a contribuição que essas ainda po
dem oferecer às "reais necessidades do País", em termos 
de investimentos e produtos. 

Sem dúvida_. são grandes as pressões, mas não irresistí
veis. Nesse momento de crise do balanço de pagamentos 
é que se abre a oportunidade para que a concorréncia no 
setor farmacêutico seja encaminhada para a base dessa 
indústria. Hã condições internas, para a produção e de 
mercado, ao lado de um problema social grave de saúde 
e pobreza. Parcelas ponderáveis da nossa população es
tão fora do mercado de remédios e outras nele ingressa
ram, aindã que não detenham poder de compra. É esse 
mercado nacional que cabe proteger antes de tudo, se
cundando a ação social pela econômica, em beneficio 
dessas camadas populacionais e do Pafs. 

Veja, Sr. Presídente, que pela própria voz do Senador 
Benedito Ferreira, e pela nossa, nós já demonstramos, 
aqui, o absurdo dos preços dos medicamentos, neste 
:país. E nós não entendem()s, Sr. Presidente, c-omo o Go
VêrilO Orasíleiro perffiite esses aumentos! 

Eu mesmo tenho um projeto de lei tramitando no Se
nado estabelecendo limite" ao reajuste dos preços dos 
produtos farmacêuticos e medicamentos. Não sei a razão 
da demora de análise desse projeto. Esse projeto foi 
apresentado em 1981; tive que pedir, novamente, o seu 
desarquivamento, e submetê-lo à apreciação das Comis
sões Permanentes do Senado da República. 
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~ incrível, Srs. Senadores, a insensibilidade do Gover
no, para o mercado de medicamentos. Veja, Sr. Presi
dente, que ainda hoje, llão só em relação aos produtos 
farmacêuticos, quãndo eu me dirigia ao Senado, para 
nossa Sessão da tarde, fui abordado por um pobre con
tribuinte, um pobre cidadão, que me perguntava: "Sr. 
Seriado r, aonde vamos parar,já pagando o pequeno pão, 
hoje, a 25 cruzeiros?" 

E é por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o 
Congresso Nacional tem que reagir, e reagir de uma ma
neira rápida; porque se ele não pode reagir Sr. Presidente 
- e jã nem quero discutir, neste momento, este- aspecto_ 
-se ele não pode reagir às imposições do Fundo Mone-
tário (nternacional, não é possível que a sociedade brasi~ _ 
!eira possa assistir o avanço-indiscriminado das empresas 
multinacionais~ 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex.• um apai"te? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com miJ.ito pi-azer, 
nobre Senador. 

O Sr. Fâbio Lucena - O Jornal do Brasil, edição de 
sábado, informa que a CEME, Central de Medicamen
tos, deixou de produzir a insulina. E, como se sabe, é ela 
uma substância indispensável à sobrevivência do diabéti
co. Naturalmente, para dar vez às multínacíori~üs de ocu~ 
parem esse ramo no mercano, outrora, em poder da in
dústria nacional. Apenas uma informação para o impor
tante pronunciamento de V. Ex.• 

O SR. ITAMAR FRANCO --A intervenção de V. 
Ex.•, Senador Fábio Lucena, sempre nos causa muita ale
gria, não só pela sua preocupação, nesse avanço indiscri
minado das empresas multinacionais, mas, particular
mente, pela atenção que V. Ex' demonstra para com o 
seu companheiro de Partido. 

Veja, Senador Fã_biq_Lucena, que nesse pn:~j~to que 
apresento, e que V. Ex.' me traz à lc!mbranç?, e permita 
V. Ex~ que eu diga ex.atamente o seguinte: 

"Quando a empresa desejar cessar a (abricação 
de qualquer medicamento ou produto farmacêutico, 
comunicará a sua intenção ·com antecedência míni
ma de 2 anos à Secretaria de Vigilªncia Sanitária do 
Min(stérío da Saúde." 

E nesse projeto estou demonstrando quais seriam as 
causas determinantes, mas sobretudo de que seria neces
sário que, pelo menos com antecedência de dois anos, a 
Secretaria de Vigilãncia Sanitãria do Ministério d<~:_Saú
de tivesse conhecimento. 

Portanto, o aparte de V. Ex• foi de grande oportunida
de, e ex.atamente me_ permite a lembrança do art. 29 desse 
projeto que apresentei aO Senado da República e que se 
encontra, .aí, Sr. Senador Fãgio Lucena, possivelmente 
para uma análise mais apurada. 

Mas o que me lembra, Srs. Senadores, e Sr. Senador 
Fãbio Ll!cena. me permita, mais uma Vez, dialogar e cha
mar a atenção de V. Ex.• Quando eu vejo o avan_çp das 
empresas multinacionais, no setor farmacêutico, ror com 
um certo grau de estupefação que vi, no sâbado, S. Ex.• o 
Ministro da Indústria e Comércio, ilustre mineiro, por 
quem temos o maior_r_~peito, dizer que nós poderíamos 
vender algumas empresas estatais para pagar a divida. S. 
Ex.• uso_u até a seguinte expressão, em inglês: sale leaslng 
back, dizendo que poderíamos, inclúsive;- ou alugar essas 
empresas, vendê-las, ou poderíamos, no futuro, ter o di
reito de recompra dessas empresas. E S. Ex• o Ministro 
da Indústria e do ComérciO fo1-maís- alêm, ao dizer que 
poderíamos vender; bastaria aparecer aqueles que se in
teressassem, a própria Companhia Vale do Rio Doce, 
v"ender algumas empresas siderúrgicas, o Metrô do Rio 
de Janeiro e o Metrô de São Pªulo. Mas, Sr. Senador Fá~ 
bio Lucena, nesta hora de crise, quem vai comprar essas 
empresas estatais? Evidentemente, não é empresa priva
da, não é empresa naciorial; eVidentemente que são os 
grupos multinacionais. 
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t por isso que a declaração do Sr. Ministro; Sr. Presi
dente, ela é por demaís chocante_; ela nos leva realmente 
a_uma meditação muito séria, que deve ser feita pelo Se
nado da República. E quando eu digo, e dizia hã pouco 
ao Senador José Lins, nesta intimidade que S. Ex.• nos 
permite, e dizia que, às vezes, há uma distorção por que 
nós não_queremos o recesso do Congresso Nacional, nes
temom~to; é porque hã coisas inuito sérias, Sr. Presi-

-dente; que vão aco-ntecer nesses próximos trinta dias; e a 
Nação brasileira está numa expectativa do que pode 
acontecer, nessa parada técnica com o Fundo M9netãrio 
Internacional, que nós gostaríamos que fosse uma para
d-a definitiva, com a presença de -Sllbcomitê de ba"ricos in
ternacionais, hoje, aqui no nOsso Brasil. 

Quando o Ministro fala na venda das empresas esta
tais, para pagar dívidas, tudo isso, Sr. Presidente, é que 
leva a nós parlamentares, jâ com uma certa experiência 
de pelo menos 8 anos, aqui, no Senado da República, a 
pensar. 

Imagine,_ Sr. P_residen_te, esse pobre cidadão q_ue_ hoje 
me abordou para reclamar, com justa raz~o, o preço de 
Cr$ 25,"00 o pão, e o preço do medicamento! E ele_ me 
perguntava:_ o que fazem os Srs. parlamentares? O que 
faz o Congresso NacionaJ? E ele ainda completou, den
tro da sua simplicidade, da sua sinceridade de cidadão 
do povo, do homem que sente de perto esses _conflitos 
que aí estão: e ê verdãde qUe os srs. ainda vão entrar de 
férias, agora, -a partir do dia 19 de julho? Porque, eviden
temente, também não conhece o mecanismo de funcio
namento do Congresso Nacional 

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

O Sr. Hélif! Gueifos --Permite V. Exi um aparte, 
nobre Senado_r? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou ouvir V. Ex~, com 
multo -pi-ã:zer, maS o Senador José Linsjã havia pedido e, 
sem querer dar preferência a S. Ex.•, ouvirei logo em se
guida V. Ex•, Senador Hélio Gueiros, com muita alegria. 

O Sr. José Lins - Volto a dizer, Senador Itamar 
Franco, que a contribuição" que o Parlamento pode dar, 
à análise dos problemas nacionais, independe do recesso 
em que vamos entrar agora. Mesmo porque nós tivemos 
todo este primeiro semestre e teremos o segundo. Para 
mim o problema, como colocou o nobre Senador Pedro 
Simon, de uma ComisSão, o Senado não vive de comis
sões. Mas é da livre e espontânea vontade dos Srs.líderes 
se unirem para analisar problemas. E acho que nós não 
podemos fugir a essa responsabilidade, até a essa deter
minãção da crise atual. De modo que eu não ligo o 
problema da necessidade da contribuição -parlamentar, à 
solução dos problemas nacionais, à questão do recesso, 
que poderia até dar a entender que há uma crise ein mar
cha, da qual não vamos poder nos livrar, a não ser que os 
vigilantes permaneçam aqui nesta Casa. Mas a· minha 
idéia não era falar sobre esse problema, que já temos dis
cutido; é comentar o discurso de V. Ex• no que tange à 
parte substantiva, e que diz respeito ao problema da in
dústria farmacêutica. V. Ex• tem toda razão. A única 
coisa- 4ue realmente me preocupa é que, na realidade, a 
nossa infra-estrutura, óu melhor, o nosSo grau de desen
volvimento tecnológico, no qUe tange ao domfnio das 
f6imulas farmacêuticas, ou da pesquisa, ainda é muito 
pequeno. Mas, apesar disso, tem havido um bom esforço 
da parte nacional para, de qualquer modo, proleger um 
pouco mais a indústria brasileira no campo farmacêuti
Co. ,Vou dar um exemplo a V. Ex~, que diz respeito ao 
aparte dado pelo nobre Senador Fábio Lucena. O exem
plo é na sua terra, em Montes Claros, onde V. Ex.~ sabe 
que iemos uma fábrica de insulina e, com grande es
forço, apesar de todas as dificuldades impostas até por 
alguns setores interessados estrangeiros, ela tem sido um 
sucesso e, hoje, fabrica a insulina que nós precisainos no 
Brasil, e pode até exportar. Este ê Uffi exemplo que pode 
ser tomâdo em consideração, mostrando - como bem 
diz V. Ex•- que as dificuldades são grandes, mas não 
são intransponíveis. 
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O SR. ITAMAR FRANCO...:.. Senador José Lins, eu 
sinceramente gostaria que V. Ex• fosse bem mais enfáti
co, porque eu o conheço e sei dos seus propósitos. 

Mas, na verdade, se ha Um avanço multinacional neste 
País, cada vez mais acelarado, ê o da indústria farmae:êu
tica. E citei um dado que é irrespondível, Sr. Presidente, 
quando disse que no grupo das cinqüenta maiores, por 
faturamento, apenas cinco são nacionais. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Já vou dar o aparte a 
V. Ex• Só quero recordar isso ao nobre Senador José 
Lins: no total da indústria, embora haja um predomínio 
numérico de empresas naciOnais, o capital estrangeiro 
detém 80% de todas as vendas. E nós da Oposição per
guntamos- e temos esse direito de perguntar, porque 
não somos GOv-erno -:-E a ação do Governo? 

Ouço V. Ex•, nobre Senador Hélio Gueiros, c-om pra
zer. 

O Sr. Hélio Gueiros --Senador Itamar Franco, V. 
Ex.•. como sempre, aborda um tema da mais alta relevân
cia e importância para o povo brasileiro. Nessa_ questão 
de medicamentos, é um problema que atinge e aflige o 
brasileiro, a partir do instante que ele nasce, e vai até o 
fim da sua vida. V_. Ex~. portanto, estã tratando de um 
problema que atinge diretamente a 120 milhões de brasi
leiros, que estão sendo escorchados e explorados pelas 
multinacionais. V. Ex• aborda o tema com muita pro
priedade nesta ocasião. Mas, quero referir-me também, 
emínente Seriador Itamar Franco, às críticas que faz 
sobre o recesso forçado do Congresso Nacional. Tem 
toda a razão ao estranhar que o Congresso Nacional se 
bitole como uma escola primária, em que há necessidade 
de férias escolares, no meio do ano, como também no 
fim do ano, mais outras fêrias. Isto, realmente, é muito 
estranhável. Agora, V. Ex.• citou um cidadão mineiro 
que, aflito pela situação atual do Brasil, indagou- não 
se sabe se por ironia, ou atê por simplicidad_e - se era 
verdade que ·o Congresso Nacional ia fechar em Julho. 
Quero dizer a V. Ex• que quando eu vim tomar posse, no 
dia }9 de fevereiro, um cidadão me perguntou como era o 
funcionainento do Congresso Nacional. Eu respondi: 
"Vou tomar posse no dia !9 de fevereiro mas o trabalho 
só vai começar no dia J9 de março". Ele disse: "Ah! Vo
cês têm fêiias- antes de começar a trabalhar? "Eu não 
pude dizer :iiada, Senador Itamar Franco, porque real
mente é uma situação gaiata: o Congresso Nacional, ao 
tomar posse, a primeira coisa que faz é entrar: de férias. 

--0 SR. ItAMAR FRANCO - Senador Hélio Guei
ros, é dificil realmente tentar explicar esse mecanismo de 
funcionamento. Nósh_oje abordamos um assunto -e V. 
Ex• concordou conosco - da maior importância; da 
maior seriedade, e V. Ex.' foi muitO feliz quando disse 
que isso é desde que nós nascemos. O pior é quando a 
gente vê o Ministro da Indústria e Comércio, que deve 
ter maiOres dados que nós, da Oposição - V. Ex• sabe 
que não é fácil a obtenção de dados para essa pesquisa
o [lustre Mi_nistr_o venha dizei- que é -preciso Vender as 
empresas estatais para pagar a dívida externa brasileira. 

Agora, quanto ao recesso -e é claro que não é o nú
cleo do meu pronunciamento-, o Senador José Lins se 
posiCiona contra ele de uma maneira até bastante rebel
de, porque o Senador Virgílio Távora, mais lúcido, pelo 
menos nesse aspecto, dâ a sua plena concordância de que 
não há necessidade de nós entrarmos em ferias nesse 
período; é um absurdo. 

O Sr. VirgíJo Távora- Não podíamos concordar em 
tudo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Senador Hélio 
GueíroS, Qi.l8n~o o Senador José Lins fala assim timida
mente, que ê possível romper com a empreSa mlllfinacío
nal que avança, não só sobre a indústria farmacêutica, 
hoje, sobre a indústria da madeira, sobre a indústria de 
materiãl elétrico, sobre a indústria de telecomunicação, 
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n6s estamos assistindo quase que passivamente à desna
cionalização da economia brasileira. 

Eram estas. Sr. Presidente, as considerações que gosta
ria de fazer nesta tarde, lembrando a importância do de
bate, recordando a existência, nas comissões permanen
tes, do nosso projeto que não permite o aumento de 
preço dos produtos farmacêuticos, pelo menos num in
terregno, no mínimo, de 6 de meses e particularmente 
mostrando, na intervenção do Senador Fã~io Lucena, 
que nenhum produto pode cessar a sua fabricação sem a 
devida comunicação à Secretaria de Vigilância Sanitâria 
do Ministério da Saúde. 

Esta, a nossa contribuição, Sr. Presidente, e a espe
rança de que - V. Ex•, que sempre nos preside aí com 
muita simpatia - ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Muito oori
gado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... o Congresso Nacio
nal possa sacudir esta poeira e reigif de uma forma mais 
forte contra as empresas mutinacionais que avanÇam ·no 
nosso País. Muito obrigado. (Muito bem!) 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 248, DE 1981 

Estabelece limite ao reajuste dos pr~s dos produ
tos farmacêuticos e medicamentos. 

O Congreso Nacional decreta: 

Art. }9 O Conselho Interministe"rial de Preços não 
autorizará reajuste no preço de qualquer medicamento 
ou produto farmacêutico em- percentual superior à va
riação nominal da Obri_gaç_ão Reajustável do Tesouro 
Nacional ocorrida entre a data do último aumento e a da 
solicitação. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, só será permi
tido o aumento de preço decorrido um interregno míni~ 
mo de seis meses. 

Art. 2'>' Quando a empresa desejar cessar a fabri~ 
cação de qualquer medicamento ou produto farmacêuti
co, comunicará sua intenção, coin a antecedência míni
ma de 2 (dois) anos, à Secretaria de Vigilância Sanitâria 
do Ministêrio da Saúde. 

§ 19 Sendo a causa determinante da cessação do 
fabrico a descoberta científica de efeitoS danosos à saú
de, a indisponibilidade de matéria-Prima ou oi..tt:ro mOti
vo de força maior, poderâ ser solicitada a dispensa do 
pré-aviso no prazo previsto no CllpuTdeste artigo. 

§ 2'>' Caberá a Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministéi'io da Saúde julgar a idoneidade _dos motivos 
apresentados pela empresa interessada, autorizando ou 
não a imediata --cessação do fabrico d_Q_m_edicamento. 

Art. 39 Recebida a comunicação a que se refere o ar
tigo anterior, avaliará o Ministério da Saúde a conve
niência de ser o medicamento mantido à disposição do 
mercado consumidor. 

Parágrafo único.~ Concluindo o estudo pela necessi
dade da permanência do medicamento no mercado, se
rão adotadas medidas administrativas no sentido de as
segurar sua produção através de empresas estatais ou 
particulares. 

Art. 49 A empresa que desrespeitar o disposto nesta 
lei fica sujeita às seguintes penalidades: 

a) multa de 1.000 (mil) a S.OOO(cinco mil) vezes o 
maior salário mínimo vigente- no País; 

b) Requisição dos respectivos laboratórios, equipa
mentos, dependências e estoques a fim de que seja asse
gurada a produção do medicamento pelo prazo de 2 
(dois) anos. 

Art. 5"' Constitui" criniC- contra a economia popular: 
a) Cobrar, direta ou indiretamente, preço superior ao 

legalmente autorizado para medicamento. 
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Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 
(cem) a 500 (quinhentas) vezes o maior salârio mínimo 
vigente. 

b) Sonegar a venda de medicamento por qualquer 
motivo; 

Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 
(cem) a SOO (quinhentas) vezes o maior salârio mínimo 
vigente. · 

c) Deixar o responsável por empresa farmacêutica de 
fazer a comunicação a que se refere o artigo 29 desta Lei. 

Pena: reclusão de 2 (doiS) a 4 (quatro) anos e multa de 
500~"{quinhentas) a 750 (setecentas e cin_qüenta) vezes o 
nlaior salário mínimo vigente. 

d) Criar embaraço à imissão na posse de laboratório, 
~quipamentos, dependências ciu estoques que tenham 
sido legalmente requisitados à empresa proprietária. 

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano emu_lta 
de 25 (vinte e cinco) a 50 (cinqUenta) veZes o maior sa
lário mínimo vigente. 

Art.- 6~ O Poder ExecutiVo regulamentará esta Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art:--79- Essa Lei f:ntra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

No final do primeiro semestre do corrente ano eclodiu 
séria crise entre as autoridades sanitárias e diversas em
presas que atuam na área de medicamentos. Os labora
tórios, por não encontrarem guarida para os abusivas e 
injustificáveis aUmentos de preço que reiteradamente so
licitam, ameaçaram retirar do mercado diversos produ
tOs vitais para o tratamento de moléstias graves. Assim ê 
que o- próprio SeCretário Naciona-l-de Vigilâncía-Sa.lÍi
tária, órgão do Ministério da Saúde, Sr. AntôniO Cailos 
Zanini anuncioU qUe os medicamentos Fenobarbital, Pe
nicilimi-A O. Clofafenicol, Soro antiofídico e Diamox, 
considerados como indispensâveis pOr não terem substi
tti_tos no mercado, estavam prester a ter o fornecimento 
interrompido. Fácil é compreender os motivos que tor
nam PossTvel aos fabricantes adotar tal comportamento. 
Sabedwes_que determina droga é essencial na terapia de 
moléstia aguda (caso do Fenobarbital para os portado
-res d'e: epilepsia) acuam o Governo no sentido de obif:r 
vantagens exorbitantes, ainda quando o produto é de 
custo relativamente baixo. No caso da Penicilina A G, 
por exemplo, eficaz e pouco onerosa _para o tratamento 
de amigdalites, o próprio Sindicato di Indústria Farnia
cêutica vem a público alegai;. "que os preços de venda 
não compensam a manutenção do remédio no mercado" 
(Jornal, "O Globo"_ edição de 10-6-81 e 19-6-81 n:_specti
vaffiente). 

Fossem as alegações deduzidas pelos conglomerados 
_industriais, ao In.enos razoáveis, poderíamos levá-las em 
consideração tentando harmonizar os pleitos às reivindi-

- cações da maioria da população. Entretanto, os fatos 
que vêm à tona denotam encontrar-se o setor dominado 
por pequenos gf11pos que monopolizam este campo de 

_ _atividade econômica com manifesto prejuízo para o 
bem·estar geral. Em recente pronunciamento-cujo teor 
fõi levado ao conhecimento das autoridades executivas. 
o Presidente da SQciedade de Pediatria de Brasflia, Dr. 
Antônio Luiz RarpalQ.o, denunciou a fabulosa_ disparida
de que existe entre os preços cobrados ao públicq, "no 
balcão das farmácias'', e aqueles pagos pela CEME 
(Central de Medicamentos), órgão que evidentemente 
tem condições de manter uma certa vigilância nos cri
térios- d~ aquisição. Cita o exemplo do colfrio de Dexa
metazona que custa no varejo Cr$ 107,00 enquanto na 
CEME "sai apenas por Cr$ 7,35". A Eritromicina, que é 
un13. suspensão, vendida no comérciõ por Ci:$ 233,00 
vale tão-somente CrS 41,80 para a CEME. O Hidróxido 
de Alumínio que o consumidor paga Cr$ 41,80 nas far
irtácias, é vendido pela CEME a Cr$ 8,20. Acusa o referi
do médico a existência. .. "de outros exemplos cuja va
âação no preço-chega a mais de mil porcento". (Correio 
Braziliense, edição 28-6-81). Queixa-se ainda o profissio-
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nal da. ""liberdade de entrada e retirada de remédios no 
Inercado" e mencion<\. " ... o caso de Diamox, de pro
dução exclusiva do Laboratório Lederle, retirada recen
temente das farmácias itão se sabe o porque ... " sendo de 
acresCentar que~." ... larga faixa da população vinha 
uSando·o no controle do glaucoma". 

QUADRO DEMONSTRATIVO APRESENTADO 
PELO ESPECIALISTA 

Preço Preço 
Produto Variaçia·~ 

Comércio CEME 

Ácido Acetilsalicilico 1,44 0,17 847% 
Dexametazona colírio .... 107,00 7,35 1.455% 
Eritromicina suspensão . .. 233,00 41,80 557% 
Furosemida 40 mg .. ·~ ... 7,00 0,61 1.147% 
Hidróxido de Alum. susp .. 60,00 8,27 725% 
MebendazollOO mg ...... 20,00 1,31 1.526% 
Penicilina G. Proc. + P ..•. 17,00 6,40 262% 
Sulfametoxanol + trimet .. _. 18,0 3,60 SOO% 
Tetraciclina 250 mg ...... 8,50 1,43 594% 

A Comissão Parlamentar de lnquêrito constituída na 
Câmara dos Deputados para investigar as atividades li
gadas à indústria farmacêutica no território nacional. 
após inúmeros meses de aprofundados estudos e sindi
câncias concluiu: 

.. uAqui instalados, os grandes laboratórios estran
geiros começaram a absorver os nacionais, prática 
também seguida por outras empresas forâneas para 
aqui montarem as suas subsidiárias. E assim foi que, 
de 1957 a 1979, 32 laboratórios nacionais passaram 
ao controle _do capital estrangeiro ... " 

Tal situação nos permite afirmar que, em termos eco
nômicos, a incfústria farmacêutica brasileira é uma 
pseudo-indústria, uma ficção, totalmente dominada pelo 
capital estrangeiro, marcadamente pelas chamadas em~ 
presas transnacionais ou, como ê mais aceito, multina
cionais. 

, , '"Se em matéria de faturamento as multinacionais 
controlam 80% das vendas, em um mercado de mais 
de 1,5 bilhãos de dólares, o 69 do mundo capitalista, 
em termos de matérias-primas a nossa dependência 
ná ê menor pois importamos cerca de 80% das fór
mulas utilizadas na fabricação de remêdios." (Rela
tório Final da CPI da Câmara dos Deputados sobre 
as atividades ligadas à indústria Farmacêutica -
pãgs. 18(19- Edição da Câmara dos Deputados
Brasília 1980.) 

- A Ordem econômica e social do País tem por fim pro
gramáticQ. "realizar o desenvolvimento nacional e a jus
tiça social" com base na livre iniciatiVa. Esta última, en
tretanto, deve, por um lado, ter sua atuação condiciona· 
da em função doS reclamos da maioria, e por outro ser 
coibida quanto à tentativa. ''de domínio de mercado, eli
minação de concorrência e aumento arbitrârio de lu~ 
cros" (art. 160 da Constituição). Neste passo, se deseja
mos realmente dar cumprimento ao texto da Lei Maior e 
atender às prementes necessidades nacionais, devemos 
adotar medidas legislativas capazes de assegurar uma efi
Caz atuação administrativa. 

O Projeto de Lei que ora apresentamos tem como pri
meiro escopo estabelecer um limite ao aumento arbi· 
trário dos preços dos remédios._ Conquanto de certa for
ma limitados pela atuação fiscalizadora do Conselho In
terministerial de Preços, quaSe sempre têm os labora
tórios conseguido obter re<ijustes desmesurados nos va
lores dos seus produtos, quer por meios diretos quer por 
meios indiretos. Quando não logram êxito no pretendi~ 
do, simplesmente deixam de fabricar o medicamento sob 
determinado nome comercia1 para reintroduzí-lo, pouco 
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depois, sob forma ligeiramente modifícada_mas_apresen
tada como se fora absoluta inovação~ Fixamos como 
teta para o reajuste o percentual da variação da ORTN 
no perfodo. e um critêrio que vein sendo adotadQ como 
fónnula cap~ de remunerar adequadamente o capital e 
nada justífica que as aplicações fi_nan_ceiras realizadas 
neste setor devam fugir à regra. 

Com o intuito de evitar burlas ou fraudes, impede-se 
que o fabricante deixe de produzir- o medicamentq, "ex: 
abrupto". Passa a se exigir um prê-aviso de dOis anos, 
salvo motivo de força maior, durante cujo prazo pode
rão as autoridades competentes adotar medidas capazes 
de sanar eventuais deficiências e mesmo assegurar a pro
dução recorrendo a outras instituições públicas ou priva
das. 

São previstas sanções administrativas e penais severas 
para os infratores por entendermos que a saúde pública 
não pode nem deve ficar à mercê de mesquinhos interes
ses comerciais. As leis da m_ercância devem ceder passo 
às necessidades vitais da comunidade, e a esta se reco
nhece o direito de auto-defesa instituindo preceitos rígi
dos para os_atentados que o corpo social julga altamente 
danosos à iiltegridade do todo. Neste caso se enquadram 
"aqueles que desejam especular com a saúde de um gran
de número de cidadãos. 

Encarecemos o Congresso Nacional a necessidade de 
se colocar um freio na alta imoderada do custo de vida, 
mormente quando atinge necessidades vitais d.o ser hu
mano como a aquisição de medicamentos. Todo o es
forço desenvolvido pelos serviços previdenciârios oficiais 
no campo-da saúde serão de pouca valia enquanto não 
forem. introduzidos mecanismos capazes de assegurar ao 
trabalhador o efetivo direito à terapia indicada. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de l981. - Itamar 
Franco. 

(Às Comissões de ConstitUição e Justiça, de Saú
de, de Economia)! _de Fin(ZTJÇ(l.S.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 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: 

Ocupo a tribuna para fazer uma breve comunicação 
em defesa do meu Estado. Acredito que nós fomos elei
tos pelo povo, não apenas para representar no Congres
so Nacional a sua vontade, como expresso está na Cons
tituiçãO- qUe nõS iePieSentamos, no Senado da Repúbli
-ca, os Estados da Federação. O Senador da República ê, 
portanto, um porta-voz, um procurador do Estado que 
lhe deu origem. E ê nesta qualidade, Sr. Presidente, que 
venho trazer, através da tribuna do Senado, o meu mais 
veemente protesto à maneira discriminatória como os 
órgãos do Governo Federal vêm tratando o Estado do 
Acre, no que diz respeito aos convênios que aquele Esta~ 
do, através de várias secretarias, tem ccim os órgãos fe
derais. 

Quero me referir, Sr. Presidente, nesta oportunidade, 
especifica-mente à SUDHEVEA, que nega recusas e diz 
ao Secretário de Saúde que Q, "pouco que ela dá, ê pegar, 
senão, não tem o que levar." 

Tenho aqui, através da Folha do Acre de dOmingo, 26 
de junho de 1983, uma notrcia: sob o títU!q_,''SUDHE
VEA nega recursos" e diz qu~, "é pegar ou largar". E 
quero, Sr. Presidente, para deixar documentado nos 
Anais do Senado da República a niínha rt:darilaçãO~ -rer a 
transcrição deste periódico diáriO do meu Estado, a Fo
lha do Acre: 

Na renovação do convênio para o ano de 1983 a 
Secretaria da Saúde pediu à Sudhevea um reajuste 
nos Cr$ 75 milhões fornecidos en1 l982,levando em 
conta a desvalorização na moeda ocasionada pela 
inflação. O montante pedido arcãriÇOu a cifra dos 
CrS 221.380.000,00, de acordo com o docUmento 
que a FOLHA transcreve a seguir. O órgão federal, 
no entanto, ofereceu apenas CrS 75 milhões. 
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O coordenador de atividades de saúde da Supe
rintendê_ncia_ Qa Borracha, na época, o Dr. Merson, 
justificou de modo enfático -digo também antipá

. .fico ~ ... a participação, para o Secretãi'io de Salide 
do Estado do Acre, que viajara a Brasília para rene
gC!ciar a verba da União" em convênio com aquela 
secretaria. -

,.,''0 dinheiro é esse aí. E se nã.o quiser, fica sem 
nada. E pegar ou largar". 

Veja,-Sr. Pr~id~nte, como o meu Estado é tratado nos 
escalões dos Ministérios, dos sistema e da federação. E o 
pior, Sr. -Presidente, é que temos noticia de que hâ algu
ma força por trás dessa má vontade dos escalões secun
dáriOs e tt.~rciâr1os, ·recomendando que façam "operaçã.o 
tartaruga" no sentido de que arraste a celebração oure
novação dos convênios que o Estado tem com os órgãos 
da Federação. 

E aqui eu faço um apelo aos nobres Líderes do PDS, 
principalmente aos nobres companheiros, Senador José 
Lins e Virgílio Távora, que hoje estão aqui respondendo 
pela Liderança, faço um apelo a S. Ex~ e aos meus cole
gas, para que recomendem aos órgãos dos Ministérios, 
que façam ouvidos moucos às recomendações de politi
quices_dos Estados, com o sentido de dificultar a admi
nistração do nosso companheiro Nabor Telles da Rocha ~ 
Júnior, que encontrou o Acre num verdadeiro estado de 
dificuldades financeiras. -

- O Sr. Hélio Guelros - Pennite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo a aparte ao nobre 
Senador Hélio Gueiros. 

O Sr. Hélio GUeJros- Senador Mário Maia, verifica
se, pela sua exposição, que, com os Estados Brasileiros, 
ocorre o mesmo que acontece com as flores;. "hã dife
rença de sorte; umas enfeitam a vida, outraS elif(::ifam a 
morte". Veja V. Ex• que, há pouco, aqui, n6s aprováva
mos, em regime de urgência, um pleito do Governador 
LC!:õilel Brizola, dando-lhe autorização para negociar 11 
bilhões de cruzeiros para o Estado do Rio de Janeiro. 
Enquanto se faz isso para o Governador Leonel Brizola, 
sem a presença sequer até do nobre Senador Roberto Sa
tUmii:ió; que- é o Seu representante nessa Cas·a, il.ega-se 
-para o Acre o que o Acre tem direitO. E, veja" v: Ex-', que 
se pensava que, para o regime, para o sistema, o Gover
nador Nabo r fosse considerado menos perigoso ou mais 
afeiçoado ao sistema do que o Governador Leonel Bri
zola._ No entanto, o Governador Leonel Brizola vem 
aqui e ·consegue iim -processo, eritrado em março ou 
abdl, na Presidência da República ... 

o· SR. MÁRIO MAIA - E foi aprOvado em -regime 
de urgência. 

O Sr. Hélio Gueiros- ... mas o processo entrou na~ re
partições _executivas do Governo Federal em março e 
abril: correu tudo celeremente, c-om parecer favorável do 
Banco Central, Leitão de Abreu, todo mundo e, hoje, em
urgência urgentíssima, foram aprovados 11 bilhões de 
cruzeiros para o antigo grande adversário e ínimiSo do 
regime. No entanto, aqueles que não foram nem grandes 
inimigos,~·· 

O Sr. Virgílio TáVora - Para V. Ex• ver como se age 
imparcialmente! 

O Sr. J"osé Lins - Exato. 

O Sr. Hélio Gueiros - ... nem renitentes inimigos do 
sistema, sofrem essas restrições que V. Ex• está aqui ex
pondo a todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Nobre Sena
dor MáriO Maia, V. Ex' tem 3 minutos para encerrar o 
seu pronunciamento, eis que o Congresso Nacional está 
convocado para às 18 horas e trinta minutos. 

O SR. MÁRIO MAIA- Sr. Presidente, farei Õ possí
vel para encerrar o meu pronunciamento, apenas estou 
recebendo aqui... 
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O Sr. Hélio Guelros- E como eu digo, portanto, ter
minando o meu apai''te, nobre Senador, é só para não iri
terromper o fio da meada e o meu pensamento ... 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu agradeço a V. Ex• o 
aparte que vem elucidar os meus argumentos. Enquanto 
aco11tece isso, nobre Senador, o ni.eu Estado, nobres 
Lídere-s do PDS, é discriminado numa quantia,- vejarri 
bem- em 1982, o convênio -com ã-SUD-HEVEA e a Se
cretaria de Saúde era de 75 milhões. O Sr. José Cesário, 
que particiPOu, ativamente, da campanha do PDS, no 
meu Estado, usando avião da SUDHEVEA, gastando a 
gasolina da SUDHEVEA, do GovernO, para pi:'omOvCr a 
campanha do PDS em favor do nosso ilustre companhei
ro Jorge Xalume, que não conseguiu vencer, em favor do_ 
recomendado __ e afilhado, também, do Senhor João Fi
gu_eiredo, o ex-Ministro das Comunicações, que todos 
conhecem, - e eu assisti várias VezeS de camarote, das 
cercanias, aos comícios do PDS com a presença dessa 
ilustr_e comitiva - gastando dinheiro e ameaÇando que 
se o PMDB vencesse as eleições o Governo não teria fa
cilidade em conseguir as verbas que lhe seriam dotadas, 
atravês das le~s naturais dos convênio~·-·· E agora, Sr. 
Presidente e-Srs. Senadores, nós estamõs, para tristeza 
nossa, verificando que aquelas ameaças que se faziam, 
aliás em nome do Presidente da República, e eu as con
testava dizendo que o Presidente da República não seria 
capaz de tomar uma atitáde revanchista dessa natureza e 
que eram injúrias que se faziam ao Presidente da Re
pública ... 

O Sr. José Fragelli- Eo PDS tem palavra'? 

O SR. MÁRIO MAIA - ~ agora, verificamos o que 
está acontecendo, porque S. Ex•, ao renovar o convênio, 
disse_ pela boca dos seus auxiliares~ ... 0 dinheiro é esse af; 
e se não quiser, fica sem nada.~ pegar ou largar". Veja 
só como nós estamos sendo discriminadosl 

Então, Sr. Presidente, em conseqaência disso, está sen
do desativado o programa da assistêncía itínúante nos 
rios. Os barcos foram desativados, os mêdicos estão sen
do demitidos, e o pessoal auxiliar também estâ sendo de
mitido, por falta de verba que a Secretaria de Saúde não 
tem e o Estado, pobre, não tem meios de tocar para a 
frente _o convênio, 

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

O SR. MÁRIO MAIA- Para terminar, Sr. Presiden
te, concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio Távora. -
Só um minutinho para eu não ser indelicado com a lide
rança adversária. 

O Sr. Virgr.1ioTávora- Gostaria de dizer a V. Ex• que 
tanto nós, como o Senador José Lins, naturalmente leva
remos ao conhecimento das autoridades competentes, 
em escalão superior, o ca.sn que V. Ex• aqui relatou. E 
vamos ver se o engenho e a arte conseguem aquilo que 
parece que é uma observa\tãÕ, muito pouco, pelo que V. 
Ex• lê, condizente-cOrri tudo que João Baptista Figueire
do faz e tem dado provas disso. 

O SR. MÁRIO MAIA - Exatamente! Nó_s acredita~ 
mos e defendíamos o Pi-esidente, dizendo que ele seria in
capaz de tomar uma atitude revanchista desta natureza. 

Nós já fazíamos a defesa prévia mas, infelizmente, os 
seus auxiliares estão se comportando de umã maneira 
não condizente com aquilo que esperamos de Sua Ex.ce

lêiiCíáO-"Serihor Presidente da República. 

O Sr. VIrgílio Távora- Tenho certeza que Sua Exce
lência não é sabedor disso. 

-o SR. MÁRIO MAIA - Por isso que fazemos o ape
lo aos órgãos competentes, através da Liderança do Par
tido de quem tenho a honra de ser opositor. 

Muito agradecido pelo aparte do e-minente SenadOr 
ViigOio' Távora e quero agradecer também à tolerância 
do Sr. Presidente, neste meu pronunciamento. 

Efã. o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pw
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Respondendo a uma pesquisa de opinião pública da 
Fundação Getúlio Vargas, sobre a necessidade ou não 
da manutenção, no processo legislativo brasileiro, da 
aprovação por decurso de prazo, de projetas de lei do 
Executivo, manifestei O meu ponto de vista favorável a 
um dispositivo deste tipo. 

No meu entender, os exemplos da lentidão do passado 
mostram a necessidade deste expediente, mas impõe-se 
também a criação de mecanismos que obriguem a matii
festação das duas Casas do Congresso sobre as propo
sições de iniciativa de parlamentares, em prazos curtos e 
rígidos, cuja expiração possibilitaria_ que as matérias fos
sem subrru:tida.s, imediatamente, à deliberação_ do Ple
nãrio. 

Na verdade, é motivo de frustração para um parla
mentar ver que se acumulam, sem apreciação de seus pa
res, os projetes de lei de sua autoria, com os quais des_e
jou dar a sua contribuição à reformulação da ordem jurí
dica nacional. 

Entendo que é preferível a rejeição de uma idéia pelo 
plenãrio do _que o seu engave~amento nas Comissões 
Têcnicas, onde sofrem todos os efeitos da lentidão e do 
esquecimento. 

Em quatro anos de atividade senªtoria.I~ pude apresen
tar uma série de propostas de emendas constitucionais e 
de projetes de lei, que, todavia, ou jamais chegaram a ser 
objeto de discussão no CongresSo Nacional, ou o foram 
em dias em que este estava bastante desfalcado de parla
mentares, fato que impedia o quorum -necessârio ao su
cesso de qualquer deles. 

Gostaria de rememorar algumas das medidas por mim 
propostas para justificar o carãter social ou de utilidade 
pública de todas elas. 

Começarei pelas propostas de emenda constitucional, 
que foram em número de cinco: 

1) Uma delas visava a alterar o art. 25, caput, da 
Constituição, já modificado pela Emenda Constitucional 
n9 5, de 1975, no sentido de atender às necessidades de 
Estados e Municípios, através de uma maior distribuição 
dos impostos mencionados nos itens IV e V do art. 21, 
numa proporção de 30%. 

2) Outra pretendia restabelecer eleições diretas dos 
prefeitos dos municípios conSiderados estâncias mine
rais, imbuída da idéia de que ela contribuía para :o aper
feiçoamento democrático no país. 

3) Também desejei dar nova redação ao § 4'>' do art. 
75 da Constituição Federal ao incluir a velhice, ao lado 
da maternidade, da infância, da adolescência e da edu
cação dos excepcionais, como beneficiária de um_ regime 
de assistência atravéS de lei especial. Com isso entendia 
suprir uma lamentável omissão do legislador constituin
te de 1967 e possibilitar uma futura uniformização de 
textos legislativos sobre este período difícil da vida. 

4) Postulei, através de outra proposta de emenda 
constitucional, que a aquisição da propriedade rural, 
pela via da usucapião especial, voltasse a ser no Brasil, 
como o foi em 1934 e 1937, privativa de brasileiro, tendo 
em vista que a Lei 6.969/81 deu nova conformação jurí
dica ao instituto e o fez incidir sobre terras particulares e 
também públicas, inclusive em áreas de segurança nacio
nal. 

5) Enfim, pela proposta de emenda constitucional n'>' __ 
54/82, o meu objetivo foi o de instalar, em_ n_ossa Lei 
Magna, o direito à moradia digná em benefício dos in
divíduos carentes. Nesta via camínham muitas consti
tuições modernas e_o_ Brasil não pode ficar alheio ..a este 
dever inadiável do Estado Moderno. 

Meus projetas de lei outros visarãm diferentes posicio
namentos de ordem social ou_ política, a -saber: 

I) o estabelecimento de uma jornada de trabalho de 
seis horas para o profissional do Direito, quando contra
tado pelo regime da legislação trabalhista para o exercf-
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cio de atividade.s das categorias profissionais de adv_oga
--do, assessor, C:Onsultor jurldico e correlatas. 

2) a participãção dos servidores nos órgãos· de di
reç~ fiscalizaçã<i_de algumas entidades, tais c_omo em
presas públicas e sociedades de_economia miata, no âm
bito da Uniã_o_. 

Estas entidades deveriam ter em sua Diretoria e Con~ 
selho Fiscal pelo menos um diretor e um conselheiro elei
tos pela assembléia geral, dentre seus servidores efetivos 

-ou contratado~_ com, no mJnim_o cinco anos de serviço, 
que teriam mandato igual ao dos demais di retores_ _e con
selheiros, de idêntica categoria, da respectiva- entidade. 

3) a alteração de dispositivos da lei n9 5.107/66. 
Pela redaçã,o proposta: 

~--"Art. 69 OCorrendo rescisão do contrato de 
trabalho, por parte da empresa, sem justa Causa, fi
cará esta Ob-rigada a pagar diretamente ao eniprega
do optante os valores relativos aos depóSitos refe
rentes ao mês de rescisãO e ao imediatamente ante
rior, que ainda não houver sido recolhido ao Banco 
Depositário; além de importância igual a 20% (vinte 
põi" cento) desses valoEe~ e ~o montante dos depósi-

-- -- Tos, da correção monetãria e dos juros capitalizados 
na sllá çQnt,a vinCulada, correspondentes ao período 
de trabalho na empresa. 

§ )9 Quando ocorrer despedida por culpa recí
proca ou força maior, reconhecidos pela Justiça do 
Trabalho, o percentual de que trata este artigo será 
de lO% (dez por cento) obrigada a empresa aos de-
maiS- paganliài.tOs nele pi"eV:istos". -

- O problema que motivou o projeto foí a angustiante e 
preocupante rotatividade de mão-de-obra brasileira que 
possibilita a demissão em massa e a conseqüente substi
tuição de trabalhadores, em geral, contratados com sa
lários inferíores aos que eram pagos aos empregados de
~itidos. 

Meu projeto, neste sentido, não chegou a ser aPI-ecia
do no Senado Federal, mas tive o prazer de ver que idéia 

-Semelliaxlte a que o inspirou estã também presente no 
Projeto de Lei n'>' 2024 pelo qual se pretende alterar a 

_ CL T e marcar, de maneira concreta, o acordo do PTB 
com o PDS para fins de obtenção de maioria parlamen
tar na Câmara dos Deputados. 

_4) a in1r0dur;ão do reajuste salarial trimestral nos ca
sos em que a inflação atingir _um percentual superior a 
15%. 

Sou de _opinião que o efeito corrosivo que tem ·a in~ 
fiação sobre os créditos em dinheiro exige mudança na 
periodiCidade da correção monetária dos salários, sem
pre que, num trimestre, ela ultrapassar a casa dos 15%, 
de molde a possibilitar, com maior brevidade, a recom
posiçãO do poder aquisitiVO do salãrio: 

5) a preferência ã pósseiros na alienação de terras da 
União. 

Entendo que a União, ao alienar terras de sua proprie
dade, deve preferir, nacompra, os posseiros que as explo
rem e nela residam e que esta preferência poderá exercer~ 
se-mediante permuta por outra área idêntica em Süperfi
cie ou valor, indenizadas as benfeitorias produzidas pelo 
posseiro na terra permutada. 

~) a alteração de redação do § 2'>' do art. n9 589 do 
Cóâigo -Civil no sentido de diminuir os prazos, então vi
gentes, para que o imóvel abandonado seja arrecadado 
como bem vago e passe ao domínio do poder público. 

Optei ·peta prazo de lO anos, para o caso de imóvel lo~ 
calizado na ãrea urbana e de dois anos para os imóveis 
rurais. 

Meu projeto não foi discutido, mas no que tange aos 
iffióVeis-rurais-a diminuição do prazo para dois anos pas
_sou a constar da 'Lei n9 6.969/81, sobre a usucapião espe
cial, tendo em vista que o referido diploma legal é fruto 
de emenda substitutiva de minha autoria ao projeto ori~ 
ii!iárió-do Executivo. -

7) _a arrecadação dos bens vagos para fins de reforma 
agrárí.a. 

-Julgo indispensável a adoção de medidas no sentido de 
se implementar o Estatuto da Terra e fazer da arreca-
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dação dos bens vagos um meio eficaz de _distribuição de 
terr:as aos que dela carecem, como o fizeram com sucesso 
outros povos. 

8) _ a licença de fu""cionamentO, pelo Ministério da 
Saúde, das clínicas especializadas em emagrecimento e 

. no trato da obe~idade. 
A autoriZação seria. temporária e renovável a cada três 

anos, após fiscalização pela autoridade. que deveria exi
gir o piéenchimento de condições mínimas de ido.neida
c;l~ e capaCitaÇão profissionais Para O exercício da ativi
dade. 

9)_ o acréscimo de dispositivo ao Decreto-lei n9 201, 
de 27 de fevereiro- de 1967, no sentido de se considerar 
como crimé de responsabilidade dos Prefeitos o fato de 
se deixar de pagar, mensalmente, o subsídio dos vereado
res. 
_-_lO) ~l ã1t~~~Ção do Código Eleitoral no sentido de su
primir de seu artigo t 76, o inciso V que possibilita contar 
o voto, apenas para a legenda, nas eleições do sistema 
proporcional, quando o eleitor, indicando a legenda, es
crever o nome pu Q-núrriCiO do -candidato de outro parti-
do. -

O õbjetivo foi atingido através mensagem governa
mental. 

11) a alteração do Código Eleitoral, em seu art. 92, 
caput, para que nas eleições sob o sistema proporcional 
cada partido PoSsa- regiStrar um número de candidatos 
igual ao dobro do número de cadeiras efetivas na respec
tiva Câmara. 

Foi o_bjeto, também, de apreciação através mensagem 
do executivo que alterou a norma anterior. 

12) o acréscimo de um parágrafo ào art. 73 da Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos. 

Q objetivo (oi o d~ deixa( _claro que, quando se tratar 
de disciplina de voto sobre qualquer matéria com fecha
mento de questão, somente se considerará legitimamente 
estabelecida a direJriz quando houver o pronunciamento 
favorável da maioria absoluta das respectivas Bancadas, 

. obtido em reunião destas. 
O projeto não desconhece que, em certos casos, devem 

ser estabelecidas diretrizes gerais e rígidas de obediência 
a orientação superior, fixadas pelas Convenções ou Dire
tórios partidái-íOs. 

Mas parte da idéia de que, em algumas hipóteses, 
tratando-s_e _de diretriz específica p"ara a ação parlamen
tar, como ocorre com a figura do fechamento de ques
tão, será bastante ou, ao menos insdispensâvel, o pro
nuhciafue_n_t_o favótâvel das Bancadas, obtido por maio
ria absoluta. Em meu _entender, a decisão da Bancada: 
compromete e obriga, tanto quanto uma decisão de 6r-

- gão partidário superior, com a vantagem de abranger a 
participação df! todos, ou da maior parte, na decisão. 

Eis, Srs. Senadores, o fruto de minha contrubuição, 
sem dúvida modesta, à causa de um direito melhor. 

Sei que o momento não é oportuno para o lançamento 
de idéias novas, na linha do discurso social ou do discur
so político, tendo em vi~ta que nossa preocupação pre
sente e _constante é a política econômica do País. 

Mas, talvez não seja descabido solicitar a reflexão de 
parlamentares, neste momento de pouca atividade legis
lativa criadora, sobre as razões que levam à indiferença, 
ao esquecimento ou ao insucesso a maioria- dos projetas 
de lei que chegam a esta Casa por via outra, que não a 
iniciativa gorvenamental. 

Talvez ela nos leve à conclusão que, também para os 
projetas de nQssa autoria,_ necessário seria,_idealizar 
meios, mais urgentes e rileriOS protelatórios, de apre
ciação pelos plenários das Casas legislativas de nosso 
Congresso. 

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

t:YSR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: __ -

E sempre neces~ário_ vir à tribuna, desta Casa, quando 
representando o_ povo de Mato Grosso, tenho o dever de 
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transmitir ao povo brasileiro e mato-grossense, os senti
mentos que norteiam em determinado momento, uma 
parcela da comunidade do Estado e de Cuiabâ. Ainda 
agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Associação Mé
dica de Mato Grosso lançou, para conhecimento público 
e dos poderes constituídos, uma Nota Oficial, esta, da 
.. Assembléia Geral Extraordinária" daquela respeítãvel 
Associação. 

Diz a nota, num-dos seus trechos: 

""No momento em que o País vive a "abertura", 
nos deparamos com um quadro nitidamente antide
mocrâtico, retorn-ando ao passado recente. Serâ que 
a liberdade expressa em todos os pronunciamentos 
do Sr._ Presidente da República não chegou aos ou
vidos da cúpula que atualmente governa o povo 
mato--grossense? As demissões na área mêdica (e ou~ 
tras) vêm corroborar _o espírito de perseguição e de 
arbitrariedade de nossas autoridades." 

Mais adiante afirmam O$ _riii!_dicos: 

"b preciso dizer à opinião pública que em seu 
nome estão se cometendo violências e pois solicitar 
o apoio à luta de nossa classe e de outras que sofre~ 
ram os mesmos atos discricionários." · 

Prosseguindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nota 
Oficial da Associação Médica de Mato Grosso diz, 
referindo-se ao Sr. Presidente da Reptíblica, os mêdicos 
têm a seguinte manifestaÇão: 

"Pensamos que o Sr. Presidente da República, 
''pai da abertura", jamais estaria de acordo com de
missões e transferênCias claramente motivadas por 
posicionamentos políticos. Queremos um basta, !lm 
retorno à paz de classe e, para isto, só com o fim 
destas medidas e a revogação dos atas arbitrários já 
cometidos.) 

O pior, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o que o Go
vernador "entre aspas" de Mato- Grosso, produto gera
do pela corru~ão e peta fraude, friamente e demagogi
camente querer vender a imagem de um Executivo tran
qUilo e de paz para os matogrossenses, o que não é a ver
dade, pois, ao contrário, vive-se em nosso Estado, uma 
era de intranqUilidade, estribada no terrorismo político, 
implantado pelo desgoverno que infelicita Mato Grosso. 

Perseguições puras e simpleS-, de t<mos ós Calibres tra
zem a inquietação às familias mato-grossenses. Peço, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, que faça parte do meu pro
nunciamento para que conste dos Anais, desta Casa, a 
Nota Oficial da Assembléia Geral Extraordinária da As
sedação Médica de Mato Grosso, pois, trafa-se de uma 

. Entidade insuspeita. 
Ela espelha, perfeitainente-; a situação calamitosa e la

mentável que vive Mato Grosso, neste período, que mui
to desmerece o conceito do no_sso Estado de ser civiliza
do e gerador de notáveis homens públicos. Houve na 
eleição de 15 de novembro de 1982, graças à fraude e à 
corrupção ascensão ao Governo -de uma pessoa, sem ne
nhuma condição moral, social e intelectual para chegar a 
tal posição. O resultado é o que se está notando. 

Eis o que. dizem os médicos, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

NOTA OFICIAL DA ASSEMBLfiiA GERAL 
EXTRAORDINÃRIA DA ASSOCIAÇÃO MÉ
DICA DE MATO-GROSSO: 

"No momento em que o País vive a "abertura", 
nos deparamos com um quadro nitidamente antide
mocráticO, retornando ao passado recente. Será que 
a liberdade expressa em todos os pronunciamentos 
do Sr. Presidente da República não chegou aos ou
vid_os da cúpula que atualmente governa o povo 
mato-grossense? As demissões na área médica (e ou
tras) vêm corroborar o espfrito de perseguição e de 
arbitrariedades de nossas autoridades. ''Pensamos 
que a tentativa de justificar algumas dessas demis
sões como devidas a .acúm_ulo de vínculos empre-
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gatlcios atinge apenas a alguns membros da classe 
que supostamente se posicionaram contra o atual 
&overnador no período eleitoral. "Onde está a liber
dade de pensamento? Onde está a democracia? A 
classe médica, em seu nome, vem perante as pessoas 
de bom senso, situacioilistas ou oj)osiciónistas, de
monstrar repúdio contra as arbitr~riedades admi
nistrativas, riõ que se refere às demissões ... ~preciso 
dizer à opinião pública que em seu nome estão co
metendo violências e pois solicitar o apoio à ltita de 
nossa classe e de outras que sofreram os mesmos 
atas discricionários. "Pensamos que o Sr. Presiden
te da República, "pai ·da abertura", jamais_ estaria 
de acordo com demissões e transferências claramen
te motivadas por posicioilamentos políticos. Quere
mos um basta, um retorno à paz de _classe ~?. para is
to, só com o fim destas medidas e a revogação dos 
atas arbitrários já cometidos." 

Queremos colaborar com o Governo na solução 
dos problemas na área médica dÕ Estado e Sob este 
aspecto nunca nos furtaremos a sentar à mesa e dis
cutirmos estas questões. Estamos certos também de 
que estes atas arbitrários do Estado vêm lamenta
velmente ferir a classe. 

Qúeremos Tevar ao c-onhecimento -de todos que 
leiam esta nota que os médicos individualmente ti
veram liberdade no período eleitoral de escolher a 
corrente política que a consciência lhes indicasse. Só 

-nos resta a alternativa de continuarmos lutando pe
los ideais' democráticos e de liberdade de expressão. 
E. o que estamos fazendo. 

Cuiabá, 9 de junho de 1983.- Assembléia Geral 
Extraordinária - Associação Médica de Mato 
Grosso." 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr_Dalla)- Não há mais 
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, vou en
cerrar a presente sessão, designando para a sessão ordi
nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

(Eril Regime de Urgência --Ai-i". 3il-, ''C" do Regi
mento Interno) 

Apreciação da Mensagem n~' 110, de 1983 (n"' 192/83, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da Reptíblica 
solicita autorização do Senado para que o Governo do 
Distrito Federal possa cOntratar opefação de crédito no 
valor de CrS 8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezentos e 
quatro milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte 
cruzeiros), para os fins que especifica (despachada às Co
miss_ões de Economia, de Constituição e Ju"stiça e dó Dis-
trito Federal). · - -

2 

Votaç_ão, em turno único, do Req_uerimento n~' ?1~1 de 
1983, de autoria do Senador Marco Maciel. solicitando, 

_nos termos dos arts. 75, "c", 76 e 77, do RegimentO In
terno, a criação de uma Comissão Especial Mista, inte
grada por 7 Senadores e 7 Deputados, para, no prazo de 
360 -dias, programar comemoração pela passagem dos 
centenários da Proclamação da República e da Primeira 
Carta Republicana do País. 

(Dependendo de parecer oral da Comissão de Edu
cação e Cultura, a ser proferido em plenário- art. 76. § 
21', d_o Regiment_o Interno). 

Discussão, em tu-rno único; da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 600, de 
1983), do Projeto de Resolução n~' 72, de 1983, que auto
riza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a 

Junho de 1983 

contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e seten
ta e nove mil cruzeiros). 

4 

Disçu_s_são,- em -primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~' 41, de 1983, de autoria do Senador Aloysio 
Chaves, atribuindo às entidades sindicais que integram a 
Confederação Nacional das Profissões Liberais, o mes
mo poder de representação dos sindicatos representati
vos das categorias profissionais diferenciadas, nas ações 
individuãis e coletivaS de competência da Justiça do Tra
balho, tendo 
PARECERES, sob n~'S 629 e 630, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade, 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, com emenda 
que apresenta de n~' 1-CCJ. 

-de Legislação Social, favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estã encer

rada a sessão. 
(Levanta-se a sessão. às 18 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE24-6-83 EQUE.EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Para uma bre
ve comunicação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Agradeço a V. Ex•, porque de fato é uma brevfssima 

comUnicação. 
Segunda-feira, dia 20 de junho, estive no Rio de Janei

ro e compareci à posse do Vice-Almirante cearense Erna
ni Aboim na Presidência da Academia Brasileira de Me
dicina Militar. 

O evento ocorreu, Sr. Presidente, no auditório da Aca
demia Brasileira de Letras, sendo presidida a solenidade 
por S. Ex• o Sr. Ministro da Marinha Maximiano da 
Fonseca. Compareceu a ele uma alentada representação 
da elite cultural e social do Rio de Janeiro; lá estavam 
presentes o Presidente da Academia Brasileira de Letras, 
o Sr. Allstregésio de Athayde, o Presidente da Academia 
Nacional de Medicina, Professor Deolindo Couto, 
oficiais-generais e superiores das 3 armas além de outras 
autoridades dignfssimas autoridades do mundo político 
e Social do Rio de Janeiro, do Brasil, direi melhor. O 
Vicç-Aimirante Ernani Aboim recebeu a presidência- de 
um seu c_olega também da Marinha, o Vice-Almirante 
Braz Itapaci o que, durante dois mandatos, dirigiu, com 
muito acerto, a Academia Brasileira de Medicina Mili-
tar. 
_ Q_uero, neste registro, Sr. Presidente, pedir a V. Ex' 

seja anexado a estas minhas palavras o importante dis
curs-o -que o atual titular da presidência da Academia 
Brasileira· de Medicina Militar pronunciou no ato de sua 
posse. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR.AL
MIR PINTO EM SEU DISCURSO: 

Exm"' Sr. Ministro Maximiano da Fonseca, Sr. Presi
dente da Academia Brasileira de Letras; Digníssimas 
Autoridades; minhas senhoras e meus senhores: 

Há 19 anos, num evento festivo como este, assumía
mos a Cadeira n~' 26 de Membro Titular da Academia 
Brasileira de Medicina Militar. Dizíamos, entãO, pala
vras que gostaríamos de repetir agora, quando pela gene
rosidade de nossos pares ascendemos à Presidência desta 
Instituição. Aqui chegamos, graças a Deus, ao exemplo 
de dedicação ao trabalho de meus avós, meus pais, meus 
mestres e ao estímulo sempre recebido por parte de mi
nha esposa, minha família, colegas e amigos. Menciona
mos, agradecidos, também, com altiva lembrança, os 
que se antepuseram aos nossos desejos ou que fizeram a 
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nossa escalada mais ãrdua, mas, por isto mesmo, mais 
autêntica e Inaís digna. 

Meus Senhores, solidariamente aos meus ilUstres Cole
gas de Diretoria, interpreto a fUnção qUe iremos desem
penhar, importante missão a cumprir, com objetivos.... 
bem definidos e metas jã configuradas no Programa que 
tentaremos executar em beneficio da Medicina, Odonto
logia e Farmâcia, Militares e Civis. Somos conscienteS 
do momento crítico que nosso País_atravessa sob qs pon
tos de vista político, social e econômico e não fugiremos 
a colaborar n_a busca de proposições _e de soluções aos 
magnos problemas do Brasil, jã que--o momen_tQ -deve-ser 
mais construtivo do _que de critíca, mais criativo do que 
de expectativa, mais de produtiVidade do que de promes
sa, mais de renúncia do que de reivindicação, de trabalho 
com honestidade e competência em beneficio da causa 
comum que ê o bem-estar dos concidadãos, 

Vemos a Acãdemia no presente, seguindo o exemplo 
marcante de suas congêneres e procurando imitar o 
espírito pretêrito de suas origens, que reniontàm-ãPlatão 
no Bosque de Academos situado a 4 quilômetros de Ate
nas. Então, o Mestre conhecedor das ciências de sua épo
ca, discutia com seus discípulos os problemas da era em 
que viviam. Eram eles das ciências tisicas e naturais, da 
dialêtica, da matemática e da política. Mudaram os tem
pos, mas continua imutável a problemática do homem 
em busca de soluções para seus problemas, de dimensões
hodiernamente apenas maiores, porque as responsabili
dades cresceram em quantidade. Hoje a nossa luta será 
no campo biomêdico, na busca de soluções que procura
remos encontrar nas ãreas da profilaxia das enfermida
des que afetam as nossas populações, da terapêutica 
clínica ou da farmácia iridustrial para cura de nossos ma
les, do aprimoramento profissional através da educação 
continuada, da pesquisa pura e aplicada que nos levarã à 
verdade científica e --a fronteiras mais avançadas do co~ 
nhecimento de onde deslumbraremos, graças ao avanço 
tecnológico, o porvir que esperamos poSsa concretizar as 
aspirações maiores cjue se siiifetizam na definição atual 
de saúde, qual seja, o bem-estar físico, mental e social do 
homem. Decerto um program'a como este, definido em 
suas linhas gerais ê ambicioso e difícil de atingir. Sabe
mos disto, mas, iremos persegui-lo pois neste triêriio de
vemos ter quatro atividades científicas mensais em nõs
sos hospitais, odontoclínicas e laboratórios farmacêuti
cos, assim como, um significafivo evento de interesse na
cional. Estes trabalhos serão feitos em SimPósios, Jorna
das, CongressOs, Painéis, etc. O programa para este ano 
já está pronto. Serão realizadas sessões semanais nos 
hospitais: Cent'ral do _Exército, Central da Aeronáutica, 
Central da Marinha, Marcílio Dias, N assa Senhora da 
Glória, Diretoria de Saúde da Marinha, Hospital das 
Forças Armadas em Brasüia, Odontoclfnica Central da 
Marinha, Laboratório Farmacêutico Naval, Fu,ndação 
Ataulfo de Paiva, Instituto de Endocrinologia do Rio de 
Janeiro; Policlínica Central do Exército, Academia Bra
sileira de Odontologia Militar, Policlínica do Rio de Ja
neiro. Far-se-ão simpósios sobre Medicamentos e Saúde, 
Farmacodinâmica dos Medicamentos, Cirurgia da Hi
pertensão Portal na Esquislossomose Mansoni. Cursos 
sobre Furdamentos e Mêtodos de Pesquisa em Clínica 
Médica, Cirurgia e Administração Hospitalar, Fó,rum de 
Análise Crítica, ao Internato, Residência e Mestrado 
como forma de avaliação da graduação e pós-graduação 
em Medicina, Odontologia e Farmácia, recentes avanços 
em Gastroenterologia, soluções alternativas no proble
ma sócio-biológico do planejamento familiar no ,Brasil. 
Mencionamos este programa imbuídos da proposição de 
ocuparmos o nosso espaço no mundo acadêmico mercê 
da expressão de trabalho de três mil profissionais milita
res da área de saúde espalhados pelo Brasil, em todos 
seus quadrantes, alêm de numerosos e-eminentes compa
nheiros civís que honram a nossa organização com as 
suas competências e operosidades. Nossa presença se fa
rã sentir não apenas no Rio de Janeiro. Temos hoje o 
privilégio de jâ a sabermos atuante no Ceará graças ao 
trabalho de Gerardo Mageila Pinto C termos asseguradaS 
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suas atividades em Brasília pela determinação já assumi
da pelo nosso eminente colega Almirante Eimar Delly de 
Araújo, Diretcir do Hospital da.s Forcas Armadas e pela 
colaboração do eminente Diretor de Saúde do Exêrcito, 
nosso ilustre_colega General Guilherme. 

Meus senhores, após a definição do que somos e aqui
lo a que nos propomos, poderíamos concluir. Contudo, 
pOi-uma circunstância feliz, abriganio-nos hoje nesta 
cãsa- de cultura sob a Presidência do eminente Jornalista 
e_ excelso cidadão, notável pelo seu trabalho, suas reali
za_ções e conhecimentos, o Acad_êmico Austregésilo de 
Athayde. I.mperativo é estender por um instante mais 
esta oração, para exaltar o encontro da Academia Brasi
leira de Medicina Militar com a Casa de Machado de 
Assis, na qual em somando as forças da mente podere
mos_ potencializar as energias que hão d~ nos impulsio
nar à realização dos propósitos anteriormente referfdos. 
Senta-se, também, à esta mesa, para nosso gãudio, o gi
gante ínexcedível_da inteligência médica o eminente Prof. 
Deolindo _ Couto, presidente da veneranda Academia 
Nacional de Medicina, ·raco de luz que ilumina os cami
nhos da arte e ciência hipocrática em nosso País. 

Circunstância feliz_-esta, de congraçarmos as insti
tuições que representam, sem dúvida, o berço das cultu
ras, artística e médica do País, 

Conosco, igualmente, S. Ex• o Senador Almir Pinto, 
Presidente da Comíssão de Saúde_ do senado da Repúbli
ca, eminente figura-do cenário médico e político do País, 
Membro Titular da Academia Brasileira de Medicina 
Militar, que nos honra co_m sua presença. Mencionamos, 
também o eminente Professor Aluísio Sales, Presidente 
do INAMPS e condutor da política de assistência mêdi
ca à maior parCela da popu)ação brasileira. Também à 
mesa S. Ex• o Professor Gu_illardo Martins Alves, Dire
tor da tradicional e respeitada Casa de Oswaldo Cruz, a 
FIOCRUZ, assim como, nossos eminentes colegas dire
tcires de Saúde do Exército e da Aeronáutica. 

Preside a esta cerimônia o nosso estimado, respeitado 
e insigne Almirante Maximiano Eduardo da Silva Fon
seca. Graças a sua exemplar administração na Marinha 
do Brasil e ao seu incomum e notório (espeito ao ho
mem, como razão maior de todos os investimentOS, o 
Qufl.dro de Saúde da Marinha atingiu ao seu mais alto 
nível de eficiência em toda sua história. A presença de S. 
Ex• entre nós, traz a lembrança a Marinha e as origens 
da Medicina neste País, pois é Oportuno lembrar que a 
prinieira prática médka no Brasil se fez com Mestre 
Johanes, aqui apartada com a Esquadra de Cabral e a 
prifuefrã. cirurgia foi realizada pelo cirurgião naval 
Ambrósio Fernandes, nesta cidade do Rio de Janeiro, 
em sítio não distante desta Casa, no ano remoto de 1567, 
sendo Estãcio de Sá o paciente. 

Meus senhores, desta tribuna vislumbro os uniformes 
de nossos COlegas do Exército, da Aeronáutica, da Polí
cia Militar, dos Bombeiros. Vislumbro tambêm, nossos 
colegas civis, eminentes professores, entre os quais exalto 
como homenagem a todos o ex-Presidente da Academia 
Nacional de Medicina, Professor Neves Manta. Destaco 
os nossos amigos, os nossos familiares que nos trazem, 
neste momento, o estímulo, a amizade, a solidariedade, a 
creilça_na noy_a Diretoria da Academia Brasileira de Me
dicina Militar, confiança que não iremos desmerecer. Na 
coesão de forças -anifnadas pelo idealismo e pela dedi
cação haveremos de contribuir com o nosso trabalho 
pari à gra"i1deza de nossa instituição e para o aperfeiçoa
mento de nossas profissões em beneficio da Pátria- co
mum. 

ATA DA 9a. SESSÃO, REALIZADA 
EM 10 DE JUNHO DE 1983 

(Publicada no DCN - Seção II-- de 11-6-83) 

Retiticação 

No Projeto_ de Lei do Senado n? 128/83, publicado no 
D_<.::_~- Seção II- de 11-6-83, página 2349, 2' coluna, 
na ementa do projeto, 

Terça-feira 28. 2801 

Onde se lê: 
Altera o art. 15 da Lei n~' 6.649, de 16 de maio de 1979, 

que regula a l~cação urbana e inclui dispositivo na Lei n9 
6.426, ... 

Leia-se: 
Altera o art. 15 da Lei n9 6.649, de 16 de maio· de 1979, 

que regula a locação urbana e inclui dispositivo na Lei_nY 
6.423; ... 

ATA DA 3• REUNIÃO, REALIZADA EM 20-6-83 
(Publicada no DCN (_S_eção II) de 21-6-83) 

Retificações 

No Parecer _n9_ 587/83, da Comissão de Finanças, 
sQbre o Projeto de Lei d_a Câmara n9 79/81 (n"' 3.247/80, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de aplicação em Projetas específicos dos critêrios e finan~ 
ciamentos de organismos governamentais e daqueles 
prov~nientes de incentivos fiscais: 

Na pãg'ina n9 2.557, 1~ coluna, na numeração dos pare
ceres, 

Onde se lê: 

PARECERES -N•S 585, 586 e 687, DE 1983 
Leia-~e_: 

PARECERES N•S 585, 586 e 587, DE 1983 

Na página n9 2.558, 3~ coluna, no discurso pronuncia
do pelo Sr. Josê Lins na Sessão de 16-6-83 e que, entre
gue à revisão do orador, seria publicado posteriormente, 

Onde se lê: 
O SR. JOSf: RICHA (PDS) - CE, ... 
Leia-se: 
O SR. JOSf: LINS (PDS)- CE, ... 

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

Fartaria n9 01/83- CMO 
Na qualidade de Vice-Presidente da Comissão Mista 

de OrçamentQ e nos termoS do§ 29, no artigo 10, do Re
gimento Comum, designo o funcionáriO José Pinto Car
neiro Laçerda, biretàr da Subsecretaria de Orçamento 
da Assessoria do Senado Federal, para Assessor-Geral 
da Comissão, na apreciação do Orçamento da União 
para 1984 e no Orçamento Plurianual de Investimentos 

1984/1986. 

Congresso Nacional, 16 de junho de 1983.- DeputaR 
do João Alves, Vice-Presidente. 

Portaria n~> 02/83 - CMO 
Na qualidade de Vice-Presidente da Comissão Mista 

de Orçamento e nos termos do § 29, no artigo lO, do Re
gimento Comum, designo funcionário Luiz Vasconcelos, 
Chefe da Assessoria de Orçamento e Fiscalização Finan
ceira da Câmara dos Deputados, para Coordenador da 
Comissão na Câmarã OõS Deputados, na apreciação do 
Orçamento da União para i 984 e no Orçamento Pluria
nual de Investimentos 1984/1986. 

Congresso Nacional, 16 de junho de 1983.- DeputaR 
do João Alves,Vice-Presidiiite. 

Portaria .n~' 03/83 - CMO. 
Na qualidade de Vice-Presidente da Comissão Mista 

de Orçamento e nos termos do§ 2~>, no artigo 10, do Re
gimento Comum, designo para Secretaríar a Comissão 
os seguintes funcionários da Subsecretaria de COmissões 
do Senado Federal: 

Assistentes: Daniel Reis de Souza - Carlos GUilher
me Fonseca. 

Auxiliares: Francisco Guilherme Thees Ribeiro -
Sérgio da Fopse~a Braga - Mauro Lopes da Sá. 

C:.ongresso Nacional, 16 de junho de 1983.- Deputa
do João Ãhes, Vice-Presidente. 



2804 Terça-feira 28 DIÂRIO DO CONGRESSO NAÇIONAL (Seção II) 

ATAS DE COMISSÕES 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

7' Reunião, realizada em 16 de junho de 1983 

Ãs dez horas do dia dezesseis de Junho de mil novecen~ 
tos e oitenta e'três, na Sala de Reuniões da ComissãO, 
presentes os Senhores Senadores João Calmon, Presi
dente, Gastão MUller, Eunice Michiles, Fernando Henri
que Cardoso e Álvaro Dias, reúne-se a Comissão de 
Educação e Cultura. Deixam de comparecer, por motivo 
justificado, os Senhores Senadores José Sarney, Octãvío 
Cardoso, Luiz Viana e Aderbal Jurema. Havendo núme
ro regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa 
da leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

São apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei-da Câmaraí:i9 26, de 1983- que "com:~ 

plementa normas gerais sõbre desportos e dá outras pro
vidências". 

Relator: Senador Gastão MUller. 
Parecer: Favorãvel 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Decreto LegislatiVo" n9 8,- áe-19"82 :..__que ·~a

prova o texto do Acordo de Cooperação -Cultural, 
Científica e TéCnica entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo -da RepUblica ao Mali, con
cluído em Brasília, a 7 de outubro de 1981". 

Relator: Senadora Eunice Michiles. 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Lei_do SenadO nY 285, de 1981- que "crfa 

o Conselho para a promoção dos direitos económicos, 
sociais e culturais do homem". 

Relator: Senador Álvaro Dias. 
Parecer: Favorãvel. 
Conclusão~ Aprovação do Parecer. 
Em seguida, o Senhor Presidente soliCita ao Senhor 

Senador Gastão M iiller que assuma a Presidência para 
que possa relatar as seguintes matérias: --

Projeto de Decreto Legísl:ifíVO it9 l3, âe 197-9-- que 
"aprova o texto do Acordo de Co_operação Econômica, 
Científica e Técnica entre o Governo da República -Fede
rativ:a dO Brasil e o Governo Militai Federal da Repúbli
ca Federal da NigéY.ía, em Brasflia, a 10 de janeirO de 
1979". 

Parecer: Favorãvel. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Projeto de Decreto Legislativo n9 6, de 19"82- que"'a

prova o texto __ d_o Acordo de Cooperação . CientífiCa e 
Tecnológica entre o Governo da República Federativa 
do Br;:r.sil e o GovernO da República Socialista da -Romê
nia, assínado em Brasília, a 12 de maio de 1981 ". 

Parecer. Favorável. 
Conclusão: Aprovação do Parecer. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 

para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata; que, lida e aprovada SeR 
rã assinada pelo Senhor Presidente. ~ 

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 
1• Reunião (Instalação) realizada 

em 16 de junho de 1983 

Ãs dezesseis horas do dia dezcsseis de junho "de mil no
vecentos e oitenta e três, na sala de Reitniôes da ComisR 
são de Finanças do Senado Federal, na Ala Senador 
Nilo Coelho, presentes os Sfs. Senadores José Lins, Leu
rival Baptista, João Castelo, Jutahy Magalhães, Almir 
PintO, Guilherme Palmeira, Gabriel Hermes, Itamar 
Franco, Gastão Müller, Mário Maia, Enéas Faría;Jõ"sé 
Fragelli, Hélio Gueíros e os Srs. DeputadOs António 
Gomes, João Alves, Manoel Ribeiro, Mauro -S:irilpãfO;- -
Milton Brandão, Nilson Gibson, Osvaldo Melo, Fernan-
do CoUor, José Carlos Fagundes, Carlos Virgílio, Wil
son Falcão, Amadeu Geara, Antônio Càmã.i8., Harry 
Amorim, João Agripino, Jorge Uequed, MOiSés Pimen-

tel, Renato Viana, Randoifo Bittencourt, Siegfried Heu
ser, Nilton Alves, Sérgio Lomba, Eduardo Matarazzo 
Suplicy, Angelo Magalhães, Celso Carvalho, Jairo Ma
galhães, Wiidy Vianna, Vicente GuabirOb-8., Wanderley 
Mariz e C iro Nogueira, reúne-Se a Comissão Mistã. de 

- Orçame'nto. 
Verificada a exis_tência de número_ regimentai, o Sr. Se-

- Dador Almir Pinto, na fOrma- regimentar; ãssume a preSí
dência e declara abertos os trabalhos da Comissão e co
munica que irâ proceder a eleição para Presidente e V ice
Presidente.- :Oistribuídãs as cédulas, é feita a- apuração 
dos votos pelos escrutinadores, Senador Gastão Miiller e 
o-Qçputàdo Nilson Gibson. Veiifica-Se o seguinte reSul
tado: 

Para Presidente: 
- Senador Saldanha Derzi 42_ votos 
Para Vice-Presidente: 
---DeputadO João Alves . . . . . . . . . . . . . 42 votos 
SãO declarados eleitos Presidente e Vice-PreSidente, 

respectivamente, o Sr. Senador Saldanha Derzi e o Sr. 
Deputado João Alves. 

Assum-indo a presidência, o Deputado João Alves 
agradece em seu nome e em nome do Senador Saldanha 
Derzi, que se encontra em míssào no exterior, a quem faz
elogiosas considerações à sua atuação no COngressO Na
cional, a honra com que os distingiiiram os seus ilustres 
pares;-PrometendO não poupar esfõrÇOs para o bom an
damento desta importante Comissão.-~ 

Prosseguindo, o Sr. Presidente submete à deliberação 
da Comissão as Normas e Instruções que nortearão os 
trabalhos da Comissão MíSta de Orçamento durante o 
corrente ano. Por unanimidade é aprovada a proposta, 
que irá- à publicaçãO em anexo a presente ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Co
miSSão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será aSsina
da pelo Sr. Presidente e demais membros presentes e vai 
à Publicação. 

A Com"issão Mista de Orçamento, tendO em vista o 
di~p_osto noart. 95 da R~olu_ção nY_!, de !970, do Con
gresso Nacional, resolve baixar as seguintes Normas: 

Art~ lY A tramitação, na Comis.~ão :tylista, do Proje
to de Orçamento ê regulada pelas nofmas abaixo estabe
lecidas. 

Art. 29 Recebido pela Comissão o Pro)etõ, o Presi
dente, na forma do art. 91 da Resolução nY l/70 (CN}, o 
distribuirá entre Relatores por ele escolhidos, obedeci
dos os seguintes princfpios: 
I- O projeto será desdobrado em Anexo, Órgão ou 

Parte de Órgão, sendo a diS.tribuição f~ita equitativaR 
mente entre Senadores e Deputados. 

II- O Anexo, Õrgão, ou Parte, relatado por Deputa
do, num ano, o_ s~rã, por Senador, no outro -e viceRversa. 

Art. 39 -0 Presidente poderá desigftar doiS rllembros 
da Coinissão, respectivamente, do Senado e da Câmara, 
parã co~:itdenação dos Relatórios referentes a Anexo, 
6j:gã0s ou ParteS deferidas a cada uma das Casas. 

ArL 49 Os trabalhos da Comissão só podem ser 
abertos com a presença de, no mínimo, 20 _membros. 

D~ Emendas 

Art. 59 As emendas serão recebidas pela Comissão, 
dentro de 20 dias a contar da distribuição dos avulsos, e. 
ao fim deste prazo, despachadas pelo PreSidente. 

Parágrafo único. Do despacho que inadmitir emen
~-- poderá haver recurso do autor, para a Comissão, 
derltrO de 24 horas. 

Art. 69 Findo o prazo previsto no art. 59, o Presiden
- te da Comissão providenciará a publicação· das emendas 

admitidas devidamente ordenadas e numeradas seqiien
cialmente. 

§ JY Não serão publicadas as justificativas das emen
das, devendo, entretanto, serem presentes ao Relator 
como Subsídio. 

§ 2Y As emendas não admitidas serão oporturiamen
te publicadas em avulso especial. 

§" 3Y -As emendas serão nuffieradas segundo-a ordem 
dos Anexos, dos Órgãos e da classificação orçamentária 
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adotada no projeto e sempre que necessârio, por Ordem 
alfabética do Estado do autor e por seu nome Parlamen
tar. 
--A~l. 7Y As _emendas serão obrigatoriamente datilo

grafadas em formulários próprios, disfribuídos pela Co
missão e devidamente classificadas ·e assinadas em todas 
as vias. 

Parágrafo único. As emendas deverão estar rigoro
samente classificadas por projeto ou por atividade, se
gulldO O esquema adotado no projeto. 

Art. g9 Não será aceita pelo Presidente da Comissão 
emenda que: 

I .::.__ Contrarie o disposto no artigo 65, § IY- da 
Constituição Federal, verbis: "Não será objeto de 
deliberação a emenda de que decorra aumento de 
despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou 
programa, ou que vise a modificiu--lhe o montante, 
a natureza ou o objeto". 

II - contrarie o disposto no artigo 33 da Lei nY 
4.320, de 17 de março de 1964, verbis: .. Não se ad
mitirão emendas ao Projeto de Lei de Orçamento 
que visem a: 

a) alterar a dotação solicitada para despesa de 
custeio, salvo quando provada, nesse ponto, a ine
xatidão de proposta; 

b) conceder dotação para o início de obra _cujo 
projeto não ~teja aprovado pelos órgãos cometen
tes; 

c) Conceder dotação para instalação ou funcio
namento de serviço que não esteja anteriormente 
criado;_ 

d) conceder d_Qtação supe_rior_ aos quantitativOs_ 
previamente fixados em resolução d_o Poder Legisla
tivo para concessão de auxnios e subvenções". 

III- seja constituída de várias partes que devam 
ser redigidas em emendas distintas. 

IV - contrarie o disposto nestas N armas. 
- Art. 9Y As emendas se referirão sempre a um projeto 

ou a uma atividade. -
§ J9 Cada emenda ~6 conterâ um item, assunto _ou 

localidade relativa a apenas um projeto ou a uma ativi
dade. 

§ 2Y Quando se tratar de emenda de interligação de 
localidade ou que façam referência a um trecho, só serão 
mencionadas, além do projeto ou atividade, as localida
des onde se inicie e termine a interligação ou õ trecho. 

§ 39 Qu!indo se tratar _de emenda à programação de 
uma Entidade Supervisionada, ela deverâ sempre se refe
rir ao projeto ou a atividade classificaaa, ela deverá sem
pre se referir ao projeto ou a atividade classificada no 
Anexo III da Proposta Orçamentária- Programação a 
cargo das Entidades Supervisionadas (À Conta de ~Re
cursos do Tesouro). 

Art. 10: Nas dotações globais, sujeitas a regime de 
quotas. os Relatores apresentarão emendas substitutivas 
que reúnem as relações apresentadas pelos Congressis
tas. 

Art. 11. Não poderão figurar nos Boletins de Sub
vençõeS Sociais eis entidades que não estejam devidamen
te registradas no Conselho Nacional de Serviço Social, 
ou averbadas, ilo caso das mantidas, ex.ceto as do Poder 
Público. 

Art. ,_12. SOrilerite poderâo ser vinculadas ôt:stl-
nações para: 

1- Assistência Social; 
II - Assistência Educacional. 
§ lY As dotações destinadas às entidades educacio

nais- deverão ser preferencialmente destinadas a Bolsas
de Estudo. 

§ 2"' As dotações destinadas às Prefeituras Munici
pais deveJ;"ão ser obrigatoriamente vinculadas. 

§ 39 _ _Só serão atribuídas cotas de subvenções sociaiS 
a Parlamentares no exercício pleno do mandato. 

§ 49 O acesso às informações sobre Subvenções So~ 
ciais distribuídas pelos Parlamentares só serã permitido 
ao própriO aUtor da destinação, ou mediailte sua autori
zação expressa. 
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Art. 13. A Presidência delibera_rá sobre: 
a) Prazo para entrega dos boletins de Subvenções e 

emendas; 
b) fixação da cota de Subvenções Sociais dos parla

mentares; 
c) fixação de quantitativoS -mínimos das Subvenções 

Sociais; e 
d) fixação de cotas para entidades do DF. 
Parâgrafo Único. A Presidência remariejarã, no todo 

ou em parte, as cotas de parlamentares que não atende
rem os prazos e· valores estabelecidos de acordo com o 
disposto nos incisos deste artigo. 

Art. 14. A Presidência, na distribuição dos rela
tórios, poderá avocar total ou parte do Projeto. 

Art. 15. O Relator apresentará seu parecer por es
crito, até24 horas antes da hora marcada para a reunião 
da Comissão destiriada a apreciá-lo. 

§ 19 A não-observância do prazo de que trata este 
. artigo irilportã.râ na desigilaÇão~de um Relator Substitu
to, que, dentro de 3 (três) di:iS, apresentará o parecer.

§ 2~' O parecer do Relator deverá estar à disposição 
dos membros, antes da ComisSão apreciá-lo. 

Art. 16. O parecer do Relator constará_ de: 
a) Relatório expositivo- da matéria ein -exame; 
b) voto conclusivo sobre a con_y_c;::I!i_ência de aprovação_ 

ou rejeição total ou parcial, das proposições, sob exame, 
ou sobre a necessidade de se lhes dar Substitutivo, 

Parágrafo único. As emenda__s_ que tiverem o mesmo 
objetivo serão reunidas em ordem numérica e terão um 
só parecer. 

Art. 17. As emendas serão submetidas à discussão e 
votação em bloco, conforme tenham: parecer favorável; 
favorável parcialmente; favorável nos termos de Substi
tutivos; e finalmente, as de parecer confrário. 

D~ Discussão e Votação 

Art. 18. Lido o parecer do Relator, iniciar-se-á a 
discussão da matéria, obedecidos os seguintes princípios: 
I- nenhum dos membros da ComissãO poderá falar 

mais de cinco minutos, prerrogãveis p-or-trfãis cinco, 
sobre as emendas, salvo o Relator, que falará por último, 
podendo fazê-lo pelo dobro do prazo; 

II -o autor da emenda, se não for membro da Co- . 
missão, poderá falar pelo prazo improrrogável de cinco 
minutos; 

III- não serão admitidos _apartes em qUalquer fase 
da discussão. 

Art. 19. Não se concederá_ vista de parecer, projeto 
ou emenda. 

Art. 20. A critério do Presidente da Comissão, fal
tando três dias ou menos para- o término do prazo de 
apresentação do parecer, o projeto e as emendas poderão 
ser apreciadas pela ComisSão, sem discussão _ou encami
nhamento. 

Art. 25. Os pareceres da Comissão sobre o projeto 
:deverão estar definitivamente votados até 20 dias após o 
encerramento do prazo para a apresentação· das emen
das. 

:Art. 26. Rejeitado o parecer do Relator, o Presiden~ 
te da Comissão designará um novo Relator para redigir 
o venciõo. 

D~ Participação das Comissões Permanentes 

Art. 27. A- pái-ticipação das ComisSões Permanen
tes, no estudo da matéria orçanientâria, obedecerá as 
normas estabelecidas no art. 90 do Regimento Comum 
(Res. 2/73- CN). 

Parãgrafo único. A Cç.miss~o~Permanente que apre
sentar parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária ou 
parte dele, deverá encamínhâ~Io à Presidência da Comis
são, dentro do prazo fixado no caput do art. 94 do Regi
mento Comum. 

D~ Redaçào Final 

Art. 28. A Comissão terã lO dias para a redação fi
n_aLd_Q projeto que nesta ocasião, será tratado como um 
todo. 

- D~sposições Gerais 

Art. 29. Os atas da Comissão Mista e de seu Presi
dente serão publicados no Diário do Congresso Nacio
nal, Seções I e IJ. 

Art. 30. As reuniões da Comissão Mista realizar-se
ao;-preferencialmente no Senado Federal. 

Art. 31. A Presidência da ComissãO Mista deSígnãi'ã~ 
um Assessor Geral, pertencente ao quadro de funcio
nãrios de uma das Casas do Congresso Nacional, em sis

-tema de rodízio, para a dlreção dos trabalhos adminis-
trativos e um Coordenador-Geral da Assessoria da Co
missão na outra Casa. A Presidência designará, também, 
funCionários para secretariar a Comissão. 

Art. 32. A Comissão será assessorada por funcio
nários da AssesSoria de Orçamento e Fiscalização Finan
ceira da Câmara dos Deputados e da Subsecretaria de 
Orçamento da Assessoria do Senado Federa.! e Secretá.-

_-=:ríada põf funcionãrtos da SLibsecretaria:_de Comissões do 
Senado Federal. nos termos do art. 145 do Regimento 
Comum. 

Art. 33. A Assessoria-Geral será subdividida em 
duas Assessorias; uma no Senado Federal e outra locali
zada na Câmara dos Deputados. 

Art. 34. A Assessoria-Geral comunicará à Secreta
ria da Comissão, corri o prazo mínimo de 24 (vinte e qua
tro) horas,- as matérias em co"ndíções de serem aprecia
das. 

Art. 35. As presenteS Normas terão ãpiicação, no 
qUe co~ber, nos Orçamentos Plurianúais-de Investimen~ 
tos. 

Art. 21. Encerrada a discus.são, passar-se-á à vo
tação. 

Art. 22. As delilierações da Comissã_o Mista iniciar- Art. 36. Os casos omissos nas presentes Normas e 
se-ão pelos representantes da Câmara dos Deputados, Instruções serão decididos pelo Presidente da Comissão 

sendo que o voto contrário da maioria dos representan- Mista de Orçamento. 
tes de uma das Casas importará na rejeição da matéria. Art. 37. As presentes Normas vigoram até que a Co-

Parâgrafo único. 0 Presiderite terá sciniente- 0 voto-- - _c-missãõ Mista de Orçamento resolva alterá-las ou revogá-
de desempate. las, por decisão de sua maioria. 

Art. 23. As emendas poderão ser destacadas para Congresso Nacional, 16 de junho de 1983.- Deputa-
discussão e votação em separado, na Comissão. do João Alves, Vice-Presidente. 

§ 19 O destaque só poderá ser requerido com apoia
menta de, pelo menos, 1/3 dos representantes da Câma
ra dos Deputados ou do Senado Federal, na Comissão 
Mista. 

§ 2~' Somente poderão falar sobre os destaques, e 
pelo prazo de cinco minutos ímprorrogáveis; o autor do 
destaque e o Relator da matéria. 

Art. 24. Os pedidos de verificação, durante a vo
tação na Comissão, somente poderão ser feitos com o 
apoiamento de l/3 dos representantes do Senado fede
ral, na Comissão Mista. -

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

36'- Reunião, realizada em 
1"' de dezembro de 1982 

Ás nove horas e trinta minutos do dia primeiro de de
zembro de mil novecentos e oitenta e dois, na sala de reu
ni~o da Comissão, na Ala SenS.dor Alexandre Costa, 
presentes os Srs. Senadores Aloysio Chaves, Presidente, 
Moacyr Dalla, MartinS Filho, Raimundo Parente, Ber-

--nardino Viana, Lázaro.Barboza e José Fragelli, reúne-se 
_ .aLomlssão de Constituição e Justiça, 
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Aderbal Jurema, Lenoir Vargas, Murilo Ba
daró, Amaral Furlan, Dirceu Cardoso, Franco Monta
ra, Mendes Canale, Leite Chaves, Orestes Quercia e 
Tancredo Neves. 

O Sr. Presidente declara aberta a reunião e dispensa a 
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

-Constatada a presença de apenas 7 senhores Senado
res, o Sr. Presidente comunica gue não hã número para 
deliberação e determina o adiamento da apreciação de 
todas as matêrias constantes da pauta. 

Em seguida, o Sr. Presidente agradeçe aos Srs. Sena
dores que integram a Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado a valiosa colaboração que prestaram ao ór
gão técnico que preside, no exame das proposições que 
lhe foram submetidas durante a presente sessão legislati
va. O Sr. Presidente faz um breve retrospecto sobre a ati
vidade do parlamentar no exercício do seu mandato; 
sobre o momento político por qUe passa o País; aborda a 
realização das eleições de 15 de novembro; discorre 
sobre o volume de trabalho realizado pela comissão e 
conclui as suas palavras dispensando uma atenção espe
cial, a dois ilustres membros da Comissão que por força 
do resultado das eleições não mais voltarão à Casa, São 
eles: O Sr. Senador Lázaro Barboza e o Sr. Bernardino 
Viana. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra, pela 
ordem, aos seguintes Srs. Senadores: Lãzaro Barboza

-que exalta a importância da Camisão de Constituição e 
Justiça e agradece a honra da distinção que lhe foi cónfe~ 
rida pela liderança do seu partido de ter sido seu inte
grante; Bernardino Viana - que fala do seu ingresso na 
Casa, quando foi chamado a ocupar a cadeira deixada 
pelo ex-Ministro Petrônio Portella; e dos caminhos que 
enveredou, segundo a sua (armação acadêmica visando 
colaborar com a Corriissão e com o Senado; Moacyr 
Dalla - que exalta o trabalho realizado pelo eminente 
Senador Aloysio Chav~ como Presidente da Comissão; 
e, registrou a oportunidade de ter tido como companhei· 
ros de trabalho os dois ilustres membros que se despe
dem da Casa: O Sr. Lázaro Barboza e o Sr. Bernadino 
Viana; José Fragelli ~que faz um ligeiro retrospecto da 
sua saída da chefia do Governo do Estado do Mato 
Grosso, fato que considera semelhante à saída dos Sena
dores Lázaro Barboza e Bernardino Viana pelo vazio 
que fica pela perda de tão excelentes companheiros. 

Com a palavra, o Sr. Presidente exalta a figura exem
plar do Sr. Senador José Fragelli, e agradece sensibiliza
do as palavras elogiosas que lhe foram dirigidas por Sua 
Excelência nesta reunião, oportunidade em que teceu 
considerações à maneira digna e elevada com que se hou
ve na condução dos trabalhos da Comissão. 

Antes de dar por encerrado os trabalhos, o Sr. Presi
dente determina que as notas taquigráficas desta reu
nião, logo que forem traduzidas, sejam publicadas em 
anexo a esta Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Daniel Reis de Souza, a presente Ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

Anexo à ata da 36• reunião da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, realizada em ]9 de dezembro de 
1982, relativo aos discursos de despedida do Srs. Se
nadores Lázaro-Barbosa e Bernardino Viana, que se 
publica, devidamente autorizada pelo Sr. Presidente. 

Presidente: Senador Aloysio. Chaves 
1 "-Vice-Presidente: Senador José Fragelli 
2~'-Vice-Presidente: Senador Leonir Vargas 

Integra do apanhamento 
taquigráfico da reunião 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Está aber
ta a reunião ordinâria da Comissão de Constituição e 
Justiça. 
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Estão presentes 7 Srs. Setladores. 
Não há expediente a ser lido. Nem númerO parã vo

tação da matêria constante da pautáâesta reunião. Co
mo, entretanto,. esta será a última reunião desta Comis
são na presente legislatura, quero agradecer aos eminen
tes Srs. SenadoreS, que integram a CofuissãO de Consti
tuição- e Justiça do Senado, a valiosa colaboração que 
deram aos seus trabalhos. Esta é, realmente, unia comis
são têcniCa do mais alto nível, chamada a opiniar obriga
toriamente a respeito de todos os pi"ojefos qoe cramiram 
pelo Senado, no que diz respeito à constitucionalidade e 
à juridici_dade e, ainda, por força do Regimeilto Interno, 
quanto ao mérito de muitas matérias que passai:n por 
aqui. 

Tivemos-um ano eleito.t'al -dificil. Os Srs. senadores 
têm compromissos pemiarientes com as suas baS-es pclíti
cas, em seus Estados, e devem atendê-los. O antendimeri
to desses-encargos políticos faz parte do trabalho parla
mentar, integra o trabalho parlamentar. O Senador não 
está exercendo seu mandato apenas quando tem assento 
nesta Comissão, em outras Comissões ou no plenãrio do 
Senado Federal, mas- o exerce, plena e eficazmente, 
quando está no seu Estado, em conta to com as suas ba
ses polítiCas, para SerlHr os seus- p!Oblemas, os seus an
seios, procurando trazer para o Congresso-NaCional as 
aspirações legítimaS" dªs suas comunidades. Se este fato é 
verdadeiro, ele o é de uma maneirª_ mais enfá,tica num 
ano eleitoral, como o que nós acabamos de atravessl;lr, 
num período também excepcional, de redemocratização 
deste País. 

As eleições de 15 de novembro, todos nós percebemos 
claramente delinearam uma nova fisionomia polítiCa 
para o Brasil. A abertura política há de se completar com 
outras medidas de ordem institucional, para que se-tenha 
instaurado plenamente um regime democrático no País, 
baseado numa sociedade aberta e pluralista, que busca_ o 
progresso dentro da_ lih_~dad_e_._ 

Não obstante as dificuldades_notórias que e_u acabo de 
apontar, a ComiSsão teve utn movimento apreciável de 
processos, pareceres, examinados e aprovados. O rela
tório, que será elaborado a seguir pela secretaria da Co
missão e a esta oportunamente apresentado, vai atestar 
que, não obstante este ano eleitoral, a Comissão deu um 
grande desempenho às suas mais importantes tarefas. 

Esses resultados auspiciosos não teriãin sido obtidos, 
seguramente, sem a contribuição de todos os membros 
desta Comissão, sem a dedicaçãO dos Srs. Sen-:ldores, a 
maneira como examinaram as m·atéfiaS qiiê lhes foram 
distribuídas e o nível e a excelêncía dos debates travados 
nesta Casa. Tudo jâ está incOrporado aos anaiS da Cow 
missão de Constitt.tição e Justiça. 

Mas quero ter uma palavra especial com relação ao 
nosso ilustre colega, Senador Lázaro Barbo_sa, e ao nos
so eminente colega, Senador Bernardino Viana, ambos, 
por (orça do resultado eleitoral, não voltarão a esta Ca-
sa. 

A vida pública, sobretudo_ a_ ati v idade política, ê ba
seada numa disputa eleitoral por um mandato, que pode 
ser coroada de êxito ou_ não, Mas isto, por ser um fato 
normal na atividade política;"tãlnbém engrandece o ho
mem púbfico. Pela coerência de seus ideais, pela sua per
tinácia, pela maneira cOmo éxerce o seU mandato, pela 
forma como se conduz e se apresenta perante o seu elei
torado, ele marca a sua posição.- Muitas vezes, embora 
derrotado, ele sai engrandecido da luta, da campanha 
política. Como os partidos políticos se organizam, se es
truturam para lutar pelo poder - esta é a razão de ser 
deles em todas as sociedades organizadas - ê claro que 
esses nossos eminentes colegas terão ainda defronte de si 
um campo muito grande, um horizonte muito amplo, 
muito vasto. E, sem dúvida, nós esperamos que eles_re
tornem, dentro_ de quatro anos, a esta Casa, para conti
nuarem a representar, como representaram, com sobran
ceria, com dignidade, com competência, eom.--Iealdade, 
os seus dois Estados- Goiás e do Piauí. A ambos, como 
Presidente, interpretando os sentimentos desta Comis
são, quero tributar esta homenagem, assim c_omo apre
sentar os meus agradecimentos, aos fundOnâríoS di Cõ-
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missão, dedicados servídofes do Senado pela colabo
ração prestada. 

Neste ensejo, já às portas do recesso parlamentar e 
também as vês.peras das festas do N atai e ao Ano Novo, 
desejo a todos as maiores felicidades possíveis. Que essas 
benesses se estendam sobre suas famílias, sobre os seus 
lafes e possamos, unidos, com saúde, com o mesmo 
ideal, com a mesma dedicação, com o mesmo o bjetivo, 
continuar, dentro ou fora desta Casa, trabalhando pelo 
engrandecimento deste País. 

Aos .Srs. ~enadores, membros desta Comissão, os 
meus melhores agradecimentos pela colaboração que me 
deram, desejO: lheS um Feliz Natal, um Santo Natal e to
das as venturas e sucessos no ano d~ 1983. _ 

O SK LÁZARO BARBOZA -Permite-me, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Tem a pa
lavra o nobre- Senador Lázaro Barboza, 

O SR. LÁZARO BÁRBOZA - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o meu eminente colega do Nordeste, Bernar
dino Viana, dentro de poucos dias, como acentuou V. 
Ex•, deixa esta Casa. 

Sr. Presidente, ao longo dos 8 anos que me foi dada a 
honra de representar Goiás nO' Senado da República, 
quer no plenário, quer nas comissões técnicas, quer junto 
às bases eleitorais, onde também o mandato parlametar, 
como acentuou V. Ex•, é cumprido, quer nas missões ex
ternas que me foram confiadas pelo Senado, sem dúvida 
alguma, de todas essas funções importantes, a que mais 
me encheu de orgulho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi 
poder integrar a Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado. De todas as comissões técnicas da Casa, esta é, 
sem dúvida alguma, a mais privilegiada, porque nela têm 
assento as figuras lumíilares do Direito desta Casa. Nela 
têm assento os parlamentares indicados pelas suas ban
cadas, que assumem a responsabilidade maior pelo exa
me técnico ejurfdico de todas_ as matérias que tramitam 
no Senado da República. 

Eu quero, Sr. Presidente, agradecer a V. Ex•, que, à 
frente desta Comissão, cOnseguiu dar-lhe o brilho e o 
equilíbrio que a Na&ào inteira e o Senado, como insti~ 
tuição, sempre esperou _que a Comissão de Constituição 
e Justiça pudesse dar. Agradecemos aos eminentes pares 
a tolerância que tiveram para comigo, porque esta Co
missão, p-ara mim,_ Sr. Presidente_, foi uma extensãQ_do 
meu aprendizado da universidade. -Aqui, no convívio 
_com V. Ex•s, eu pude, sem dúvida alguma, a_mpliar os 
meus cqnbecimentos, os _m_eus horizontes nO cãlnpo de 
Direito, sobretudo o Direito Constitucional. 

Como tenho a felicidade, Sr. Presidente, de deixar esta 
C~sa ainda com 43 anos de idade, eu não digo adeus, 
digo até breve. Espero que um dia possa ao Senado vol
tar para continuar a ter o privilégio de prestar serviços 
ao meu Estado e ao País. 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Tem a pa
lavra o nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, eu vim para o Senado quando o Ministro 
Petrônio Portella foi convocado para o Ministêrio da 
Justiça. E eu não tive, desde o início, á veleidade de que
rer substituí~ lo no campo que principalmente ele atuava, 
ou seja, no campo político -e a tribuna. Eu procurei envew 
redar por outros caminhos, de acordo com minha for
mação acadêmica, e dar tudo de mim para que pudesse 
colaborar com esta Comissão e com meus companheiros 
de Senado. Aprendi muito durantre este perfodo, não só 
sob a presidência do saudoso Henrique de La Rocque, 
como tambéin, depois, sob a presidência de V. Ex•, 
nobre Scriador Aloysio Chaves. 

Quero, nesta oportunidade, agradec_er a atenção cari
nhosa e até o desvelo que os companheiros tiveram para 
comigO, principalmente, encaminhandõ-me nas dificul
dades que eu encontrei. Acho, porém, que cumpri com o 
meu dever a altura dos meus conhecimentos, esforcei-me 
paiá isso, principalmente pela assiduidade de não faltar 
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às reuniões. Agradeço a V. Ex~ e ao nobre Senador Láza
ro Barboza, as palavraS carinhosas que me dirigiram, e 
aos funcionários desta Comissão a atenção carinhosa. 
U_m feliz. Natal para todos. 

O SR. MOACYR DALLA -Sr. Presidente, pela orw 
den1: 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Tem a pa
lavra. V. Ex~ 

O SK. MOACYR DALLA - Sr. Presidente, eu, por 
formaçãot sou avesso às despedidas. Nesta reunião, em 
que nós deveríam(_)sjulgar, analisar projetes, ma; que in
felizmente não deu número, V. Ex" houv_e por bem mani
festar a grande lacuna, a falta que dois companheiros fa
rão a esta Casa, pois não voltarão mais a esta Comissão 
na próxima legislatura. 

Sou avesso, por formação, repito, Sr. Presidente, às 
despedidas, mas é mister que se diga duas palavras: a pri
meira, exaltar o trabalho magnífico de V. Ex• à frente 
desta Com_fSs~o. Firme, inteligente, conhecedor profun
do das coisas de Direito, deu V. Ex' a esta Comissão a 
grandiosidade __ que efetivamente ela merece._ Receba, 
pois, V. Ex•_!)S nossos aplausos pela magnífica atuação à 
frente desta Comissão. Agora, a segunda palavra é para 
Lázaro Barboza_e Bernardino Viana. Bernardino se en
trOsou comigo, como se fôssemos irmãos, num sentimen
to fraterno, muito querido. Temos tido a mais sadia ami
zade~ Aprendemos a admirar a ínteligência, a vocação 
parlamentar do -eminente Senador Lázaro Barboza. 
Resta-nos a nós registrar, Sr. Presidente, com tinta nan~ 
quim, no nosso currículo, para dizer aos nossos filhos, 
amanhã, para dizer aos nossos coestaduanos que naCo~ 
missão de Constituição e Justiça tivemos um presidente 
do gabarito de V. Ex~. e que, sem falsa modéstia, fomos 
colegas de Lázaro Barboza e Bernardino Viana, a quem 
desejamos tudo de_ bom e de melhor deste mundo. Que a 
festa de Natal, que o menino Jesus abençôe a todos nós, 
as nossas famíliãs, as frentes de trabalho e· dê a esses 
companheiros tudo aquilo que nós desejamos para nós e 
as nossas famílias. 

O SR. ;(LOYSIO CHAVES- Tem a palavra o nobre 
Senador José Fragelli. 

O SR._JOSÉ FRAGELLI- Sr. Presidente, eu sou de 
formação contrária, neste particular, à do nobre Senador 
Moacyr Dalla, eu gosto das despedidas. 

Acho que num momento como este, quando houve 
um trabalho em comUm durante muito tempo, durante 
anos, podemos confraternizar-nos com aqueles que par
ticiparam nesse perfodo de todas as tribulações decor
rentes das responsabilidades políticas e administrativas 
do desempenho de um mandato. 

Quando goVernador, deixando o posto, eu fiz questão 
de visitar todas as repartições públicas da capital do meu 
Estado, Mato Grosso, à época íntegro ainda, e senti nis
to um prazer muito grande, E pude também verificar 
aquela corrente sentimental que se comunicava com 
aqueles funcionários de todas as categorias que tinham 
participado da minh_a modesta administração. 

Num trabalho-como este, aqui nesta Comissão, ocor
re, parece-me, fato semelhante. Nós não podemos 
separar-nos de_CÇJmpanheiros como, por exemplo, Láza
ro Barboza e Bernardino Viana sem esta palavra de sau
dade, sem manifestarmos o sentimento de um vazio que 
vai ficar em cada um de nós por perder tão excelentes 
companheiros. A bravura de Lázaro Barboza, meu cornw 
panheiro de bancada, para não realçar as demais quali
dades que nele são notórias, a dedicação de sempre do 
Senador aernardino Viana em todas as COrriissões eni 
que trabalhamos juntos foram evidentes. Agora mesmo 
dizia a S. Ex~. sobretudo na Comissão de Finanças, que 
ele vai fazer uma falta muito grande, pela competência 
especial dos seus conhecimentos demonstrados nos pare
ceres minuciosos, muito bem estudados, e que tantas ve
zeS serviram de lição para a Comissão. Nós_ lemos que 
manifestar o nosso sentimento quando perdemos um 
companheiro como esse. Sempre admirei o Senador Lá~ 
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zaro Barboza não só nesta Comissão, mas no plenário, 
pela facilidade da sua palavra e pela bravura de suas ati
tudes em alguns momentos difíceis. 

Portanto, também é dificil esquecermos um compa
nheiro como ele, sobretudo sendo correligionário e 
membro da mesma bancada aqui no Senado Federal. 

Sr. Presidente, nestes dois anos em que tive a honra de 
participar dos trabalhos da Comissão de ConstitUiçãO e
Justiça, passei a admirar V. EXf. Nem sempre concorda
mos, o que é natural. Algumas vezes divergimOS-, ·mas-to-:. 
dos nós temos que defender os nossos pontos de vista e 
os interesses-das agremiações a que pertencemos. Mas V. 
Ex• sempre agiu com elevação, com dignidade, e não va
mos falar em competência e capaéidade, porque issO de 
sobejo sobra em V. Ex• e por todos é reconhecido. V. Ex' 
é um grande presidente da ComiSsão de ConStítúiçãO e 
Justiça e merece ascender sempre aos postos -em que, 
com essa consciência profunda das suas responsabilida
des, tem sabido desempenhar. 

Aqui fica, portanto, de minha parte, o meu preito de 
respeito e admiração pelo Presidente da COmissão de 
Constituição e Justiça. 

Aos funciOnários, todos eles tão delicados, gentis, 
atenciosos, companheiros de trabalho também, fiCam 
aqui as minhas saudades. E ficam naturalmente para to~ 
dos os meu_s votos de um Feliz Natal, sobretudp de um 
1983 com saúde para todos, desejando su_cesso a todos 
naquilo que almejam conquistar. 

Então, ficam aqui as minhas despedidas, é:spet'ando 
que nós, que ficamos, possamos reencontrar-=-nos nos 
próximos anos. E mais uma vez me referiildo aos compa
nheiros que saem, espero também que eles possam retor
nar ao Senado Federal, de uma ou de outra maneira, 
para matarmos as nossas saudades e para novamente 
confraternizarmos num trabalho comum em prol do 
bom nome do Senado Federal e do Pa_ís. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Srs, Sena
dores, ouvi com muita atenção o pronunciamento dos 
eminentes colegas, Lázaro Barboza, BernardinO Viana, 
Moacyr Dalla e José Fragelli. Os concei_tos-que-emlti a 
respeito dos preclaros colegas, cujos mandatos_não são 
renovados, em nome da Comissão, foram mais urfia vez 
ratificados nos pronunciamentos do_s eminentes Senado
res Moacyr Dalla e José Fragelli. 

A política, evidentemente, não forma o carâter das 
pessoas, ela revela o cará.ter das pessoas. Para mim, foi 
uma honra e um privilégio conhecer pessoalm~nte o Se
nador José Fragelli. Sabia da sua tradição na vida públi
ca, do admirável governo que fez no Estado de Mªto 
Grosso - foi o depoimento de todos os seus conterrâ
neos- mas sobretudo da sua competêncía, do seu saber 
jurídico, da sua cultura humanista, do equilíbrio e da 
ponderação com que sempre se conduziu nesta_ Comis
são e no plenário, mesmo defende-ndo intransigentemen
te, como fez Lázaro Barboza, os pontos sqstentados pelo 
seu Partido, como é natural. 

Honra-me esse conhecimento, essa amizade estreita. 
Agradeço, sensibilizado a V. Ex• as palavras que me diri
giu. 

Procurei imprimir nesta Comissão uma orientação se
gura, firme, isenta, não obstante a natureza polêmica de 
algumas questões que vieram à Comissão, mas sempre 
procurando situá-la num plano superior, como órgão 
técnico de deliberação, de assessoramento do Plenário 
do Senado Federal e também do Congresso· Nacional, 
como órgão consultivo que o é. 

Ao encerrar esta reunião e ão reiterar os meus agrade
cimentos a todos, esperamos poder reencontrar-nos den
tro ou fora desta Casa, sempre com o mesmo sentimento 
de amizade e, sobretudo, com o mesmo amor profundo a 
este País. 

Declaro encerrada a reunião. 

. COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

S-, Re_união (Extraordinária), realizada 
em 27 de abril de 1983 

Ás d~ horas e trinta e cinco minutos do- dia Vinte e 
sete de abriLde mil novecentos e oitenta e três, na Sala da 
Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presi
dência do Senhor s·enador_ Gabriel Hermes, Presidente, 
reúne-se a Comissão :de_Minas e Energia, com a pr~ença 

- -_dos_Senhores Senadores Hélio Gueiros, Mauro Borges, 
Alberto Silva, Affonso Camar_go e Carlos Ly~a _e o Se
nhor Deputado Saulo Queiroz_. Comparecem, também, o 
Doutor Douglas Souza Luz, Presidente da ELETRO
NORTE, Doutor Nestor Jost, Secretário ExecutiVo do 
Programa Giande C:irajás e representantes do Departa
mento Nacional da Produ_ção Mineral. 

Deixam de c_omparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Luiz_ Cavalcante, José Lins, Dinarte 
Mariz e Odacir Soares. 

H a v e~ do número regimentat, o Senhor Presidente De
clara abertas os trabalhos e dispensa a leitura da-Ãta da 
reunião anterior que ê dada como aprovada. 

ProsseguindO; o Se~hor Presidente esclarece que a pre
sente feunião se ·destin_a a ouVir exposição q_ue farão o 
Sefthor PreSidente- da ELETRONORTE, Doutor Dou
glas Souza Luz e o Senhor Secretãrio Executivo do Pro
grãi~·úi_ Grande Carajás, Doutor Nestor Jost, sobre a Hi
drelétri"Ca Tucurllí e ã produção de minério de ferro, res
peCti~affiente~ Effi seiuida, Sua Excelência concede a pa
lavra ao ilustre convidado Doutor Douglas Souza Luz, 
que inicialmente cumprimenta os Senhores Parlamenta~ 
res e demais autoridades presentes, para, em seguida, dar 
início a sua exposição, começando por dar ênfase espe
cial ao esforço que a ELETRONORTE vem desenvol
vendo na construção da Hidrelêtrica de Tucuruí. Esse 
trabalho vem sendo feito _em duas etapas, com vistas, 
esta última, ao suprimento de energia para o N ardeste, 
que depende apenas da instalação de uma nova usina ge
r_adora, com doze outras unidades turbo-geradoras, via
biliz~do, dessa forma, grandes projetas de __irrigação. 
Encerrada a exposição, usam da palavra, pela ordem, 
para interpelar o expositor, os Senhores Senadores Mau
ro Borges e Alberto Silva. A seguir, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Secretário Executivo do 
Programa Grande Carajás, Doutor Nestor Jost, que, ini
cialmente, agraQece o convite recebido para fazer expo
sição sobre a produção de minêrio de ferro. O Senhor 
Nestor Jost aborda o_assunto ressaltando o papel desen
volvido- pela Companhia Vale do Rio Doce, que com

-prou de sua associada, a U nited States Steel, a sua parte 
acionáría: na i::mpresa. As duas empresas; em coti56rcio, 
participavam da pesquisa e exploração das minas de fer

-ro, e tendo em vísta a grande oferta de minério de ferro 
no mercado, já não era interessante, do ponto de vista 
empresarial, a sociedade. Em virtude dessa compra, que 
custou à Ci:fnlpanhia Vale do Rio Doce:, cerca de 50 (cin--
qCienta) milhões de dólares, a empresa tornou-se deten
tora exclusiva do direito de lavra da mina de ferro de Ca
rajás, e, juntamente com outras empresas de iniciativa 
privada, foi possível, através desse esforço a criação de_ 
dois grandes projetas: a ALBRÁS e a ALUNORTE. En
cerrada a exposição, usa da palavra o Senh-or -Senador 
Alberto Silva para dizer que aguai-da _os documentos re
lativOs- a esia reunião. O Senhor Presidente agradece a 
presença de todos e determina que as notas taquigráficas 

_desta reunião, tão logo traduzidas, sejam publicadas em 
anexo a esta Ata, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da 
Comis-são;ã. preSenfi: Ata, que lida e aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente. 
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Anexo à atAda quinta reUnião da Comlssílo de Mi
nas e Energia, realizada em '1.7 de abril de 1983, refe
rente às palestras proferidas pelo Senhor Presidente 
da ELETRONORTE, Doutor Douglas Souza Luz e 
o Senhor Secretário_ Executivo do Programa Grande 
Carajás, Doutor Nestor Jost, sobre a atuação da 
ELETRONORTE e do Programa Grande Carajás, 
que se publica, de1'idamente autorizada pelo Senhor 
Presidente Senador Gabriel Hermes. 

Presidente: Senador Gabriel Hermes 
Vice~Presidente;: _Senador Odacir Soares 

Integra do apanhamento taquigráfico da reunião 

O .SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Está aber
ta a nossa reunião_,_simultaneamente com 9 reuniões, que 
ocorrem na mesma-_hora, sendo que 3 políticas, que con
voca realmente Deputados e Senadores, e as outras de 
Comissões Técnicas, e mais 2 Congressos, hoje _aqui, que 
estão reunindo, inclusive, np.merosos parlamentares es
taduais, vindos de todo o Brasil. 

Vejam os Senhores corn9 está o nosso dia. Temos aqui 
a pfesinça do Dr. Nestor Jost, que tem, sobre_ os 
ombros, a responsabilidade de um dos empreendimentos 
mais corajOsos- e que eu reputo dos mais importantes 
para o Brasil. Mais importante porque é a primeira obra, 
realmente em conjunto com Tucuruí, que irá permitir 
trabalhos definitivamente capazes de dar posse à região 
ama.Zônica, porQue seni energia não se faria nada, e sem 
um projeto- do tamilnho de Car~jás tampouco. Se não ti~ 
vesse muito ferro debaixo do chão, muita bauxita e todos 
os outros minérios, que não há necessidade de se citar e 
quase todos eles estão no meu Estado, mas todos eles 
irão ficar a serviço do Brasil, inclusive as águas de Tl!cu
ruí, no -Pará. 

Vamos ouvir uma exposição do nosso representante 
da Hidroelétrica de Tucurui, seguida depois da do nosso 
amigo Nestor Jost. Há uma série de indagações que, pos
sivelmente, tererrios que faze_r. 

Passo a palavra ao nosso amigo. 

O SR. DOUGLAS LUZ--- Senador Gabriel He;rmes, 
Presidente da Comissão de Minas e Energia, inicialmen
te agradecemos o convite para fazermos esta pequena 
palestra. Dr. Nestor Jost, Srs. Senadores, Srs. Convida
dos e Srs. da Imprensa: Estamos aqui para dar uma pe
quena palavra sobre a Usina de Tucuruí e sua importân
cia na realidade brasileira, dentro da atual conjuntura. 
Temos aqui um pequeno extrato do que seja a Usina de 
Tucuruí, e posteriormente teremos ocasião de entregar 
uma cópia aos presentes. 

A finalidade é trazermos ao conhecimento do povo o 
que está se fazendo nesta região, em plena floresta ama
zônjGa: uma usina de gr_ande porte, como alguns de nós 
aqui sabemos, da importância dessa usina em suas diver
sas facetas, no uso múltiplo do Rio Tocantins, na sua 'li
gação com o programa do Grande Carajás, e assim por 
diante. 
_Vou passar, de acordo com o que já havia citado, al

guns dados sobre a usina e, posteriormente, estaremos à 
disposição para qualquer outro esclarecimento. 

Ela se localiza a 300 Km ao sul de Belém, e tem um 
acesso pelo Rio Tocantins, acesso esse que estâ sendo 
utilizado, uma via fluvial, utilizada fortemente. obede
cendo a política de contenção do uso de derivados de pe
tróleo. Essa usina, na sua primeira fase, terá 4 mil Mw 
instalados e, dentro das obras civis que estão pratica

-mente prontas, será duplicado com a conclusão de sua 
segunda fase _ou seja a potência_final da Usina será de 8 
milhões de KW. Para termos uma idéia do porte da usi
na, dentro as hidroelétricas exclusivamente brasileiras 
construídas ou em construção, essa é a de maior vulto e a 
terceira de maior vulto do mundo, somente superada por 
ITAIPU e_ por GURI na Venezuela. Não obstante essa 
importânCíã, as caractefístiCás especiais e as extraordi~ 
nárias dimensões de um empreendimento de tão grande 
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vulto, esses elementos são muito pouco conhecidos dos 
brasileiros em geral. Trata-se do primeiro- inrnde aPrO
veitamento do grande poteilcial energético da bacia ama
zônica. Esta bacia está avaliada em 100 milhões_de KW, 
sem contar o Jeito piiriciPal do próprio Rio Amazonas. 
Esse potencial já está invehtariãdo, parte dele com al
guns projetas de viabilidade, e com estudos bastante 
sérios neste sentido. 

Esse potencial será aproveitado progressivamente, de 
acordo com os requisitos -de detrianda -de energi"i do País. 
Como referência põãemõs c1tar, comparando esses 100 
MW mil de potencial, que hoje em dia nós temos instãla
dos no País, aproximadamente 33 mil MW. Passamos 
depois a alguns dados de dimensões físicas da obra, e 
passamos a falar do Lago que tem uma dimensão bas
tante grande, cerca de 216 mil hectares, representando, 
porém, menos de 0,3% somente daS bacias dos Rios To
cantins e Aniguaia. É uma área bastante pequena com
parada com a ãrea da bacia e com a área da região Ama
zónica. Para termoS-iirriá-idêta, a ELETRONORTE tem 
a seu cirgo cerca de 5 milhões de Km~ de extensão, que 
representa quase 60% da área do País. 

O Tocantins tem uma descarga mêdia de 11 mil metros 
cúbicos por segundo, descarga essa que aumenta consi
deravelmente na época das -chiiãs, Já tivemos uma des
carga máxima registrada de, 68 mil m\ õCoiiid-a: em
março de 1980, que chegou a colocar e:rn risco a execução 
das obras. Nós temos um vertedouro projetado, por 
exemplo, para um escoamento de até 110 mil m3 por se
gundo, isso ê o dobro da descarga máxima considerada 
para o vertedouro de ITAIPU. 

A construção de uma obra desse porte, nessas con
dições, e sem qualquer apoio logístico inicial, situada a 
milhões de quilómetros de distância dos prlncij:tãis cen~ 
tros industriais fornecedores, representa uma façanha 
tecnológica sem precedentes, em termos de construção 
no País. 

Foi implantado um canteiro industrial de grandes pro
porções no local da obra, incluindo centrais de concreto, 
britagem, ar comprimido, pátios de armações, de prepit-
ro de formas, instalações de beneficiamento de areia e 
cascalho, sistema de. correias transportadoras, fabri
cação de pré-moldados, fábricas de gelos, galeria de re
fiigeração de agre'gados. Isso para que se poSsa obtef 
concreto a baixas temperiiuras, de maneira a garantif as 
produções requeridas pelo cronograma de execução das 
obras. 

A par do deslocamento de canteiro, de mais 200 mí~ 
lhões de dólares, em máquinas, construção e e_quipamen
to industriar, bem como df: -todo equipamento elétriCo 
mecânico permanente na usina, o abastecimento da obra 
exigiu a implementação de u'm eficiente sistema de aqui
sição e transporte de grandes toneladas de materiais bá~ 
sicos, como cimento; 900 mil toneladas, pozolana; 130 
mil toneladas, ferro de con-strução; ISO mil toneladas, 
uma outra enorme variedade de materiais. Materiais 
como todos, citados anteriormente, transportados por 
via fluvial, de Belém até o canteiro-de-obras. ESse acesso 
foi melhorado mediante a construção de dois portos jun
to ao canteiro de obras. Um cais flutuante para a carga 
geral, que chega a 50 mil toneladas, por mês, de movi
mento de cargas, e um para cargas especiãis; unitárias, 
ou seja, as cargas indivisíveis, -que compõem o equipa
mento permanente da usina, que tem capacidade de até 
250 toneladas. Ainda recentemente recebemos da França 
o primeiro-rotor da turbina, há dois meses-ãtrás, que já 
está no canteiro de obras e fará parte da primeira unida· 
de a ser operada em dezembro de 1984. 

A rede rodoviária regional foi melhorada, e temos lá 
também um aeroporto com a pista de 2 mil metros, e que 
operam jatos de linhas comerciais regulares. Na parte de 
atendimeto dos trabalhadores na obra bem como ao pes
soal têcnicO e admínisti'iitivo-, TOi necessário Construir, 
praticamente, uma cidade provida de uma infra
estrutura completa assím como todos os serViçOs neces
sários, tais como: educaÇão, saúde, abastecimento, lazer 
e os demais requisítos para -o fiincionamerifo de uma co
munidade desse tipo. 
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Hoje em dia, temos III:ais de 70 mil pessoas, ep.tre ope
rários e seus dependentes, têm sido beneficiados direta
mente não só com oportunidades de trabalho, mas tam
bém como padrões de assistência médica, formação pro
fissional e educação _para seus ftlhos, antes inexistentes 
na área. Todos esses beneficias, inconcebíveis nessa re
gião, há menos de uma década, alcançam dezenas e mi
lfiares de 6rasileirOS para forma-ção e melhoria de mão· 
de-Obra, mostrando a antevisão de uma nova realidade 
na Amazônia, ou seja, a Amazónia impulsionada pela 
eiiergia, "exPlorando SuaS ii1contáveis ríquezas minerais e 
promovendo a integração ao processo económico produ
tivo de populações -brasileiras aptas, assim, a desfruta
rem de padrões condignos de qualidade de vida. 

Os benefíciOS indiretos, a nfvel regional, já podem ser 
medidos de duas maneiras: o surgimento -acelerado de 
projetos industriais, comerciais e a8;rcipecuâria. E por 
outro lado, a econ01:nia em petróleo, noticiada pela inter
ligação dos sistemas Norte e Nordeste, conforme plane
jameÕto efetuado pela ELETROBRÃS, através de orien
tação do Ministério das Minas e Energia, com energia 
oriunda da CH~SF. Hoje em dia Belém é abastecida 
com ~energia vinda de Sobradinho, 1.800 Km de distân
cia, ligado por uma linha de SOO kw e essa energia é ~iª
tribuida a Belêm, Tucbi, Marabá e j_mperatriz Com isso 
economizou, somente em 1982, perto de US$ 130 mi
lhões em petróleo que seriam gastos nas térmicas de Be
lém. 

Voltando a falar na usina de Tucuí o cronograma ori· 
ginal previa que essa usina estivesse pronta em dezembro 
de 1983. Devido a escassez de recursos, a vinculação com 
o~ P.~ogramas_ e com a demanda 9e energia, ó.e comun 
acordo, esse início foi postergado para dezembro de 
-~~84, reduzindo-se o ritmo da obra. Isso em meado$ de 

--?gosto de 1982, mais ou menos. Nessa ocasião foram, in-
clusive, dt;smobilizados cerca de 1 mil trabalhadol;'es, 
permanecendo até agora cerca de 17 mil empregados 
cõm suas fãmflias que chegam a 70 mil, o número de pes
soas diretamente ligadas com a obra. 

- Atualmente o estado das obras ê o seguinte:- na parte 
civil já lançamos 5 milhões m 3 de concreto, faltando ape
nas cerca de 700 m-il para o término da obra.-Um -outro 
dildo de relevo, relativO ·a uma obra desse tú>o, é o volu
me deWctias--Cãvadas e o volume de argila compactada 
que jâ ulfrãpassa 80 e- 90% dos seus respectivos totais. 

Falando em custos, temos um total previsto, dessa pri
meira etapa, de US$ 4,6 bilhões o que sig-nifiC-a um custo, 
por kw instalado, deUS$ I. I 50 mll. O-qUe é um custo 
bastante razoável dentro das usinas executadas ou em 
execução no País. Cerca de 9-o% desses recursos vêm sen
do aplicados em salários, tecnologias, equipamentos, 
mate:ria~ e insumos diversos de procedêrlcia n'acional. 

.Com relação à segunda etapa dessa usina, grande par
te das obras civis, ou praticamente quase todas as obras 
civis, elas já estão realizadas, .inclusive a escavação do lo
cal da segunda usina, da segunda casa de força, hoje cm 
dia está sendo feita e aproveitada como pedreira para a 
execução de barragem de rocamento e_ agregados para 
concreto. Quando tivermos também essa segunda etapa 
também realizada, essa complementação da usina permi
tirá que o custo calculado para 8 milhões de kw se reduza 
de 1.150, para USJ 750 por kw instalado. 

Essa barragem formará um lago que se estenderá pra
-ticamente atê a cidade de Marabã, numa extensão de 200 
Km, mais ou menos. Para ligarmos esse lago ao trecho, 
rio abaixo, que já ê -navegável até Belêm, perfaremos 
uma extensão de 550 Km navegáveiS entre Belém. e Ma
rabá. Para isso foram projetados e estão sendo construí
das as estruturas de transposição do d_esnível da barra
gem. e um arranjo que consta de duas eclusas de210 me
tros de comprimento por 33 de largura e um canal inter
mediáriO; llgando essas duas eclusas, com cerca de 5 mil 
e SOO metros de extensão. Atualmente, estamos execu
tandõ ãperlas Uma parte da eclusa de montante que se 
agrega à prÓpria barragem cuja construção teve priori
dade por estar embutida na barragem da margem es
querda. 
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Essas obras são realizadas com recursos da POR
TO_BRÁS e a prõgramação _de sua continuação depende, 
logicamente, da definição de recursos por parte do Mi~ 
nistério dos Transportes. Esses recursos deverão ser alo
cados_ durante a atual etapa das e bras, pois, caso con
trário, haverá um risco de que essas permaneçam incom
pletas e sem possibilidade de utilização para o transporte 
regionaL Por conseguinte, uma obra irrentável, ou então 
que venha a se tornar onerosa, caso venham a ser reto· 
madas s~mente após a conclusão da atual fas_e das obra~ 
e conseqÍiente desmobilização do canteiro de serviços. 

Com relação à interligação dessa usina com o sistema 
de transmissão, a usina está associada a um importante 
gjstema de transmissão em 500 quilowatts, ligando a usi
na às subestações de Vila do Conde, próxima a Belém, as 
cidades de Marabã, Imperatriz, numa extensão de _750 
quilómetros, além de linhas de 230 quilowatts, que ligam 
as subestações de_ Vila do Conde, Utinga e Miramar, cir
culando a cidade de Belêm. Por outro lado, existe uma 
interligação entre os sistemas elétricos Norte-Nordeste 
ou seja, da ELETRONORTE e da CHESF,_que foi con
cluíd_a __ em dezembro de 1981, mediante essa linha que eu 
citei anteriormente de 500 quilowatts numa-extensão de 
1.500 quilómetros, é a maior linha em operação no Pais, 
permitindo desativar diversas usinas termoelêtricas con
forme citamos antes com aquela conseqUente redução de 
combustível e derivados de petróleo. 

Dentro do cronograma, que está sendo seguido perfei
tamente em dia, a entrada em funcionamento de Tucuruf 
se dará-em dezembi--o de 1984 e essa sua primeira unida
de, que será um fato de importância fundamental, pois 
irá alivhir.a subestação que hoje recai sobre o sistema da 
CHESF para o suprimento de energia as cidades de Be
lém, Tucuruí, Marabá, Imperatriz e outras. Além disso, 
terão que ser atendidas as demandas ocasionadas pelo 
projeto. de mineração de Carajás, pelos projetes indus
triais d ALBRÃS-ALUNORTE em Vila do Conde, da 
ALCOA em SãO Luís e por diversos outros pl'ojetos mi
ne_romt:talúrgicos em fase de implantação. Temos outrOS 
projetos em fase de estudo, integrantes do programa 
Grande Carajâs, além das demandas desencadeadas pe(o 
irreversível processo de desenvolvimento já detonados 
na região. 

ASsim; a garantia de disponibilidade de energia forte e 
bani.tã.,-_-nessa. regtão, é de vital importância à economia 
do País, que por um lado necessita desses investimentos 
a serem af aPlicados e, por outro lado, precisa contar 
com as receítas cambiais .a serem proporcionadas pela 
exportação ~os __ Qr(;ldutos obtidos após a implementação 

- desses prOjetes. 

Também existe um outro papel, que não tem sido mui~ 
to comentado, que cabe a essa usina de Tucuruí, ou seja, 
a de suplementar a produção de energia elétrica na re
gião Nordeste-proveniente do Rio São Francisco, já qua
se completamente aproveitado pela CHESF. Dessa for
ma, através da interligação desses dois sistemas, grandes 
blocos de energia de Tucuruí irão reforçar o sistema elê
trico do Nordeste, permitindo o atendimento de toda a 
expansão da demanda. Levando~se em conta esses fato
res as projeçõ_es, da demanda global de energia elétric.a 
na região de influência de Tucuruí, revelam o compro
metimento de sua potência instalada na primeira etapa, 
que são os 4 milhões de kw, dentro de um horizonte não 
superior a cinco anos. Por tais razões, essa segunda eta
pa, cuja concretização depende, apenas e praticamente, 
da instalação de uma nova casa de força com doze outras 
unidadeS turbo-geradoras, ·converte-se numa necessidade 
que jâ se vislumbra, não sendo mais possível postergar, 
Trata~se da necessidade de viabilizar grandes projetes de 
irrigação da região semi-árida nordestina, com a utili~ 
zação de uma parte das águas desse grande rio da unida# 
de nacional, o rio São Francisco, que passaria assim a 
cumprir prioritariamente a sua grande finalidade social 

_bãsica, reduzindo, em parte, sua produção de energia, 
Essa g_ran_de_ __ disponibilidade energética da Bacia 
Tocantins:Aiaguaia, pennitirá transferir para o Nordes# 
te a energia que deixasse de ser gerada pelas águas do iio 
S. Francisco em favor da irrigação. 
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Como conclusão, evidencia-se a conveniência de ser 
definida a execução dessa segunda etapa, tendo em vista 
principalmente aos seguintes aspectos: Gara~tia de su
primento de energia aos grandes investimentoS nacíonais 
e internacionais, ligados ao programa Grande Carajãs; e 
atendimento em prazos mais curtos e custos mais baixos, 
principalmente, dos acrêscimos de demanda criados por 
novos empreendimentos, incluindo essa liberação de 
parte das águas do rio S. Francisco para projetós -de irri
gação na região semi-ârida nordestina. E Q terceirO as
pecto será a economia final no custo das obras civis da 
usina. 

Srs. Membros da ComisSão de Minas e Energia do Se
nado Federal e da Câmara dos Deputados, creio que 
com esses esclarecimentos poderá ser melhor avaliada a 
importância de Tucuruí, não só para atingir o desenVol
vímento de sua região de influência, mas sobretudo_ para 
se constituir _no elemento e na ferra.menta _qapazes de ge
rar uma melhor distribuição da riqueza nacional. 

Torna-se imprescindível que possamos, a cada dia que 
passa, contar com a participação e o apoio de todos os 
senhores para que, nessa difícil fase da conjuntura nacio
nal, a ELETRONORTE continue a mêrecer a prioridade 
de que necessita para a execUção dessa obra. 

Deixamos aqui também registrado o nosso reconheci
mento, a inspiração e a capacidade de o Govem_o_ e o 
povo brasileiros, que no desdobramento de ações e obje
tivando a ocupação produtiva e o uso racional das rique
zas da Amazônia, elegeram a construção da usina hj~re
létrica de Tucuruí; irriPOrtanl:C-ineta do programa de de
senvolvimêntó econômico-socütl e de integração nacio
nal. 

Acho que era isso que tínhamos a esclarecer, agrade
cendo, mais uma vez, o convite. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Os Senho· 
res ouviram a exposição, o trabalho que o Presidente da 
entidade acabou de ler. Se alguns dos Srs. Parlamentares 
desejar ter uma cópia vale a pena porque existem núme-
ros, dados, todos os informes que foram lidos e que seria 
interessante fosse distribuído, inclusive entre os nossos 
colaboradores da imprensa. 

Tenho duas perguntas que me foram deixadas por co
legas que, por outros compromissos, não puderam estar 
aqui presentes. Uma delas é:.as verbas dão a essas medi· 
das segurança de que realmente até 1984 a usina estará 
funcionando? 

O SR. DOUGLAS LUZ- Nós temos uma priorida
de, não só dentro_ do setor ~létrico, corno uma prioridade 
a nível nacional de que essa usina tenha a sua primeira 
unidade operando em dezembro de 1984. Para isso os te
tos de investimento que estão sendo definidos pelo Go
verno para o setor elêtrico e para as suas empresas con
troladas, tro çaso uma delas ê a ELETRONORTE, ele 
virá garantir essa operação em dezembro de 1984, real
mente como a necessidade, a demanda de energia, os 
contratos já celebrados comas empresas que estão se ins
talando na região, assim O exigem:-

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Uma ou
tra pergunta se referia às eclusas, que são diretamente li
gadas à Carajás em grande sentido. Se o seu f_unciona
mento, pelo menos sem a conclusão da primeira etapa da 
barragem principal das eclusas, que estão em funciona
mento, que receberam este ano 16 bilhões de cruzeiros, 
quase todos oriundos do PIN foram pagos até março 8,5 
bilhões de cruzeiros e tenho tido contato -também te
nho a pergunta, é por isso- que estou dando essa infor
mação - com a PORTOBRÁS, responsável pela cons
trução, ela está lutando para receber a segunda etapa. 
Com es·sa verba, praticamente, fica -quase pronta a pri
meira parte. Com essa primeira parte termiilada, real
mente aí não há perigo de se fechar a barragem, porque a 
outra será feita mais devagar, mas com a garantia de que 
não haverá prejuízo: Mesmo porque se não se fizer as 
eclusas não teremos um projeto integrado, não teremos 
possibilidade de instalações industriais em tOda essa re
gHio e teremos o riõ fechado, o que será um crime contra 
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o-coração do País, prejudicando Pará, Maranhão, Piaur, 
Mato Grosso, Goiás e todos os grandes empreendimen
tos _que estão nessa região. 

Estou dando essa informação, precisamente para ser 
ouvido pelo nosso amigo Dr.Jorge, que falará dentro em 
páLiCo, e- pelo nosso próprio Presidente da ELETRO
NORTE. E digo mais, eu já tive a oportunidade de repe
tire registrar, se quiSciem fechar a eclusa seril qtie a bar
ragem- esteja pronta, há um movimento nas universida
des do Pará, e são cinco, onde estão alguns milhares, não 
são poucos os estudantes- porque o grupo do Pará está 
eiifre as grandes universidades do Brasil, porque vêm es
tudantes de toda a Amazónia para lá, são tradicionaís
de até se colocarem dentro da barragem para que não- se 
encha, sem que as eclusas sejam fechadas, de vez que não 
é possível fechar o rio, que é o rio da unidade nacional, 
um rio por onde se conseguiu a penetração e tOmar conta 
de Goiás, Mato Grosso, um rio de onde saiu Pedro Tei
xeira para tomar conta da Amazônia de onde vem toda a 
movimentaçã:o~ _ 

Essã noticia que ouvi na universidade está na alma do 
pOvo e daqueles estudantes, qUe não são apenas do Pará, 
são estudantes vindos do Maranhão, Goiás, Mato Gros
so, ã:centuadamente de Goiás e Maranhão que vão estu
dar muito no Pará, 

Com a palavra o nobre colega. 

O SR. MAURO BORGES - Eu queria fazer uma 
pergunta ao Presidente da ELETRONORTE. 

1: sobre a influência de milhões de m3 de madeira e fo
lhaS, que_ não serão retirados do reservatório, até que 
ponto isso influi, até que ponto o volume de água repre
sado vai iilfluir na usina? Ela, na verdade, precisa do re
-seivatÓrio em termos de produção de energia ou {mais 
por questão da potência? Quero i:ne rererrf,-exatarriénte, 
se essa presença -de milhões de m3 de madeira e folhas, 
que vão permanecer-dentro do reservatório, não sacrifi
carão, de certa forma, a performance da usina? 

O_ SR. DOUGLAS LUZ - Nobre Senador, esse 
problema te~ sido realmete bastante debatiçlo e, dentro 
das experiências que têm sido verificadas_ na construção 
de uma série de hidrelétricas no País, o caso do rio To
cantins ê diferente totalmente, porque é a primeira gran
de usina na região- Amazónica. QuantO a ·essa madeira, 
que se estende por 216 mil hectares de ârea do reserva-
tório o problema foi tratado de maneira que se preser
vasse uma faixa próxima à barragem que seria totalmen
te desmatada e limpa e é o que está sendo feito atualmen- _ 
te pela ELETRONORTE. São cerca de 13 mil hectares, 
IO mil inicíaiS;-nliTs-3 ffiil de uma gleba que estava com o 
IBOF e que nos foi devolvida. O prográma de limpeza 
desse reservatório cingiu-se apenaS a essa área, que não é 
tão pequena assim, ela atinge a mais ou menos-li quiló
metros na direçãri da montante e se estende numa parale
la à barragem, limpando totalmente essa área e propi
ciando, dessa forma, para que o equipamento não Sofra 
efeitos nocivos em sua estrutura .. 

O SR. MAURO BORGES (Inaudível)- Eu pergunto 
não apenas pelo equipamento, mais pelo aspecto ecoló
gico. Digamos, no desempenho das turbinas, da pro
dução da usina. Isso não afeta a capacidade do reserva
tório? 

O SR. DOUGLAS LUZ --Não._ O volume de água 
do reservatório, o volume útil que é utilizado na movi-

~ mentação das turbinas, diante do volume dessa madeira 
- agora que estou sentindo a sua pergunta - não tem 
qualquer relação; primeiro dado ao grande volume do 
reservatório e a sua renovaçãO, porque com essa evasão 
de 11 mil m3 jseg. do rio TocantinS, nós- temOs oito e 
meia vezes por ano-renovado o reservatório. Então, o 
problema do volume de madeira em relação ao volume 
de água não tem nenhum problema. E o outro, o fato do 
reservatório se renõVir oito e meia vezeS põr ano tira 
qualquer possibilidade de efeitos maléficos, de formação 
de gases e algas ou outros que viessem a prejudicar. 
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O SR. MAURO BORGES- Há o cuidado de fazer o 
desmate, porque há o problema de navegação também. 

O SR. DOUGLAS LUZ- Exatamente. 

O SR. MAURO BORGES-Ao longo do canal deve 
ser desmatado até o fim,- não é? 

O SR. DOUGLAS LUZ- Temos um desnível de 78 
metros~ Então, alêm de haver essa programação de des
matamento num canal de navegação, que haverá desde a 
barragem até Marabá, esse grande desnível propiciará 
um calado conveniente para a navegação. 

O SR. MAURO BORGES - Quanto à eclusa, em 
que etapa do projeto, ela foi considerada como uma de
termiriação para ser feita? A impressão que se tem é que 
a eclusa entrou a Posteriori no projeto, um prejUízo, hou
ve -uma Certa -improviSaçãO, ã procura de saída de canal 
pela margem direita e depois acabou sendo na margem 
esquerda. Isso que eU gostaria de saber se V. Ex• ~ 

O SR: DOUGLAS LUZ- Realmente, desde o início 
a obra sempre teve ·o·carãter de uso múltiplo, ou seja a 
produção de energia e preservação da via fluvial que 
existe lâ no local. Por ocasião da implantação do projeto 
da eclusa, haviam várias alternativas e, embora tendo 
sidO resolvido a posteriori, após o início das o'bras, 
optou-se pela eclusa como solução mais econômica e 
mais viável. Estamos executando hoje o encabeçamento 
da eclusa d~ "montante permitindo _que o restante da 
COJJ.strução seja feito oportunamente. O que frizãmos 
aqui que seja _o mais breve possível. 

O SR. MAURO BORGES- (Inaudível) 

O SR. DOUGLAS LUZ- 0- que" houve, Senador, é 
que dentro das alternativas, primeiro o layout -gefal da 
Obra. Então, são váriOs o"s-- estUdos até se definir, exata
mente, o própriO eixo da bil.rragem e suas estruturas nas 
mais diversas colocações. E a eclusa foí um dos pontos 
que causou maiores problemas. Até pediria ao Presiden
te da Comissão, que está bem a par do programa ... 

0 SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Inicial
mente devo dizer que tenho acompanhado todo o desen
volvimento deste problema das eclusas e sempre achei 
que isso era fundamental. Não se pode pensar em proje
to integrado, que era o ·que defendíamos ali. Não esta
mos só interessados em exportar o ferro em bruto, luta
mo_s para que se exportasse a bauxita, numa primeira 
etapa, como o alumínio que, além de abastacer o país, 
estamos pensando em industrializar o que será a nossa 
próxima conversa. -

Agora, sobre as eclusas devo dizer que o projeto é o 
mais perfeito possível. Foi feito pela melhor equipe de 
técnic-os n:ão só do Pafs. A PORTOBRÁS começou a tra
balhar sem o apoio inicial da ELE_TRONORTE: 

O nosso comandante Coronel Llano que dirigiu com 
briih-o, entusiasmo e paixão-- é o termo. A ELETRO
NORTE se apaixonou de tal maneira que disse, "essa é 
minha função". Eiltão, conseguimos que a POR
TO BRÁS, com a sua equipe - e façO destaque ao ex
Ministro, ao atual diretor, Dr. Arno Marcus e a Dr• Iza 
Rondon, uma criatura extraordinária- se entregassem 
a esse estudo. Conseguiram verbas - eu participei deste 
trabalho - tiveram um apoiO extraordinário do ex
Ministro, que se apB.ixonou pela obra. O Presidente Gei
seJ inandou iniciá-lo ãnteS de--tom_-ar posse no goVernO, 
dando todo o seu apoio. Resultado: o projeto é eXCelen
te. E: um PrOjeto que eu Poderia ofeiecer a V. Ex•, se o 
desejar Senador Mauro Borges. Tenho o projeto com to-

- das as fotogi-ã.fias. No estado atual até 30 de março, in
clusive com as verbas em movimento. Ela está seildo ata
cada dentro do programa desde que começou. Foi uma 
das eclusas mais importantes em construção talvez do 
mundo. Ela vai permitir a passagem de uma empurradei
i'a, fev-ando até ·s grarideS bai'CaÇas de até cinCo mil tone
ladas cada uma. Poucos navios, do Brasil com esse tama
nho poderão- passar nesSas eclusas. 
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Agora, a barragem, se não houver como espero que 
não haja, atrazo dessa verba de 16 bilhões, que represen
tam todas as eclusas apenas 8%_ do valor da construção 
da hidroelétrica. E as eclusa:> terão o valor mesmo, o ter
mo exato para desenvolver_ a Amazônia, que irá dar a hi
drelétrica e elas vão abrir realmente a navegação. Já es
tão sendo feitos os estudos, estão bem avançados para a 
construção da segunda hidrelétrica, que o senhor conhe-
ce bem, acima em Santa Izabel. Posso fornecer a V. Ex• 
todos esses detalhes. 

Juntamente com as perguntas que V. Ex• fez fOram fei
tas outras pelos Deputados Gerson Peres, que deve che
gar dentro em pouco, e Osvaldo Melo, que foram ao 
meu gabinete, colheram esses dados, tinham feito uma 
série de perguntas que são exatamente as de V. Ex-', mas 
tenho tu_d_o e posso garantir a V. I;:x• que as eclusas estão 
obedecendo a um planejamento da m~lhor qualidade, 
com os melhores técnicos, terão uma capacidade acima 
do desejado. O rfo_ficarã realmente nf:t_ve_gável e~- !!_OS~O 
querido dono desse empresa formidável que se chama O 
SR. MAURO BORGESGrande Carajâs", vai. ter a 
oportunidade de fazer o distdto --industrial em__Mar----ª_há_e 
de poder pensar que o Estado do Pará, com aquela faixa 
de margem do vale riquíssimo do Tocantins e Araguaia, 
poderá se transformar no grande coração de riquezas do 
Brasil. Essas informações posso oferecer a V. Ex• a hora 
que quiser, pois tenho todas as fotografias em detalhes. 

O SR. MAURO BORGES~ Lei do trabalho formi
dável de V. Ex.', -da paixão pela navegação do rio, que já 
é tradicional. Eu gostaria de perguntar, rapidamente, 
sem abusar, a respeito do problema de tarifa de energia? 
Tenho ouvido falar que não há um abatimento no preço. 
Ela vai ser bem abaixo do preço de custo, ela será prati
camente inviável economicamente. Será subsidiada. 
Gostaria que explicasse a Portaria n9 1.65_4f8f79. Dá 
margem a abatimento de crédito. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -As mes
mas perguntas do Osvaldo Melo e Gerson Peres, o que é 
realmente surpreendente. 

O SR. PRESIDENTE- Esta portaria é a 1.654, de 13 
de agosto de 1979? Essa portaria autoriza, no caso es
pecífico da ELETRONORTE, a celebrar contratos de 
fornecimento de energia corri I 5%" de redução com_re
lação as tarifas nOrmaiS. Isso é exatamente para a re
dução do alumínio-:- Então, é uma determinação do ór
gão no_rmativo, do Ministér~õ, cjUe ~o DNAI, e essa por
taria já está--Serido usada- nos contratÕs clue -ãssinamos 
com a ALCOA. Existém duas posições: 15% em relação 
a essa tarifa normal ou um mínimo de 20% do custo do 
alumínio, que quer dizer do custo do insumo energia 
dentro do custo do alumínio não poderá ser superior a 
20%, de acordo com essa_ portaria. Nós temos até aqui os 
contratos. Existem as duas hipóteses e, evidentemente, 
os cálculos Serão feitos_ na ocasião e esse sistema de estí
mulos à instalação dessas indústrias na região, eStâ defi
nido nesta Portaria. Assim COmo existem uma série de 
outros estímulos para instalação de indústrias próximas 
a usinas produtoras de energia elétrica. 

O SR. MAURO BORGES- Mas, hã outros maiores 
argumentos. Hoje em dia estã, de certa forma, havendo 
um condicionameilto-, -alguma cláusula, para que se au
mente o abatimento do preço? 

O SR. DOUGLAS LUZ- Pois, dentro da situação 
atual o que existe realmente é esta portaria. O planeja
mento dessas empresas, o planejamento da própria em
presa concessionária, no caso, a ELETRQNORTE, ê ba
seado numa situação atual. 

o· SR. MAURO BORGES - Muito obrigado. Eu 
queria só para não tomar todo o seu tempo. Hã alguma 
perspectiva, algum estudo já, de quantos metros cúbicos 
de água pOdem ser desviados para navegação? Se pem 
que ê uma região de muita chuva, de qualquer jeito está 
havendo lavoura, sobretudo a de arr_oz, que ê irrigado 
com grande consumo de água. Há algum estu_do para o 
desvio de água na barragem para a irrigação? ·· 

O SR. DOUGLAS LUZ- No caso de Tucuruf nós 
não temos isso, quer dizer, existe o uso múltiplo da obra 
que se refere apenas à produção de energia ~ à nave
gação. 

O SR. MAURO BORGES_- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Comunic_o 
aos membros desta Comissão, que, logo em seguida, ou
viremos o nosso amigo e ex-_colega Nestor Jost e que os 
assuntos são bastante ligados. 

O SR. ALBERTO SILVA- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a pa
lavra V._ Ex~ 

O SR~- ALBERTO SILVA- Sr. Presidente, natural~ 
mente o tempo está escasso e nós teremos· que nos reti
rar. Lamentamos muito não poder ouvir toda a palestra 
do Ministro. 

Mas, eu gostaria de fazer duas perguntas ao Presidente· 
da ELETRONORTE: Primeiro, os oitO milhões-Oe qui
lowatts vão consumir qUantos metros por segundo na 
vazão do río? Todo ou vão utilizar parte do volume do 
reservatÚio? -

O SR. DOUGLAS LUZ- Os oito inilhões que com
põem a segunda etapa já admitem a regularização da 
parte de mOntante da bacia do Araguaia e do Tocantins. 

O SR. ALBERTO SILVA- Digamos;- o rio tem urria 
-vazâo de onze mil metros por segundo, e uma vazão re
gularizada de menos disso? 

O SR~ DOUGLAS LUZ - Ê de menos disso. 

0-,SR.ALBERTO SILVA- Essa vazão regularizada 
é suficiente para tocar os oito mil quilowatts? 

O SR. DOUGLAS LUZ - Desde que regularizada 
_ mediante a: execUção de uma barragem no Araguaia e em 

Santa Izabel, então ela propiciará a produção de energia 
desses oito milhões com duas etapas. 

O SR. ALBERTO SILVA- Porque a pergunta do 
nobre Senador çom relação_ao volume, eu estive anotan
do, que V. Ex~ declarou que o volume não t(:ria nenhuma 
influência no funcion-amento, pOrque a vazão do rio era 
muito grande. Então, a pergunta é esta: A vazão regula
rizada gi:i.r3nte os oito milhões de qUilowatts? 

O SR- DOUGLAS LUZ - Garante. 

O SR~ ALBERTO SILVA - Sem depender do volu
me propriamente dito, porque a quantidade de madeira 
que vai ocupar esse volume é bastante elevada, são mais 
de quatro milhões de metros cúbicos de madeira que vão 
ocupar o espaço de água. 

Esta é a pergunta. 

O -SR. DOUGLAS LUZ - Nos cálculos da motori
- zãção da usina pelos dados levados em conta, para efeito 

de dimensionamento de equipamentos, eles deixam dele
varem conta esse problema, porque nós temos casos de 
usinas, para que V. Ext tenha uma idéia, como recente
mente, em que a CEMIG inaugurou uma: usina chamada 
Emborcação, de onde não tirou um metro cúbico de ma
deira sequer. Então, sempre haverá uma porcentagem do 
volume do reservatório ocupada pela madeira. 

O SR. ALBERTO SILVA --Isso já foi previsto. Esta 
é exatamente a pergunta. 

O SR. DOUGLAS LUZ - Exatamente. Quer _dizer, 
dentro d_os projetos e do _dimensionamento dos equipa
mentos, esse volume de madeirfl está previsto como tira
do ou não tii'l:ido, sem afetar a produção da usina e suas 
dimensões. 

O SR. ALBERTO SILVA- A segunda pergunta, Sr. 
Presi~ênte, é a seguinte: em continuação à PergUnta feita 
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pelo Senador Mauro Borges, num contrato de redução 
de 15% da tarifa, para estimular os gran'des empreendi
mentos, qual é a potência que ficou ãjustiida para esse· 
empreendimento? A usina vai ter uma capacidade total 
de oito milhões de kw. Muito bem. Os 15%- requúídos 
por uma indústria de transformação- que a eletricida

- de é matéria-prima praticamente-..:...._ vai consumir gran-
-des volumes de energia. Atê quanto vai comprometer, a 
capacidade total da usina, um investimento dessa nature
za? Por que V. St falOu de cessão de blocos de energia 
para atender ao Nordeste. Sobra energia, depois de usar 
energia como matéria-prima -em grandes investimentos 
dessa natureza? 

Qual o volume contratado? QUatrO-milhões, cinco mi
lhões? 

O SR. DOUGLAS LUZ - Nós temos, atualmente, 
contratos firmados com a ALCOA t:_ corri a ALBRÁS
ALUNORTE, além de outros contratos sendo negocia
dos. Então, para se ter uma idéia, no contrato -da AL
COA; na sua primeira etapa Consome praticamente uma 
máquina de Tucuruí, consome duzentos Mw. Na se
q ilência, nõs não" temos ainda dados de mercado futuro 
que possamos dizer se estaríamos comprometidos so
mente para as indústrias esses valores. Como falei, AL
COA e ALBRÁS, já temos Contrata-do, para _os diversos. 
Por exemplo, em 1984 esses duzentos Mw estão compro
metidos somente com a ALCOA. A partir de 1985, en
trando a ALBRÃS já sêriam mais cCri:t Mw. A partir de 
1986, ei:ltra uma etapa à signific8.tiva-'da A.LBRÁS que 
pãSs3. -ae "ce-m-pa-ra trezentos Mw. Em 1987, soman-do 
ALCOA e ALBRÁS, já daria praticamente duas máqui
nas setecentos e cinqüenta Mw. Das duas então, 1986, 
daria quinhentos Mw. 

O SR. ALBERTO SILVA- As três: ALCOA, ALU
NORTE e ALBRÃS? 

O SR. DOUGLAS LUZ- A ALUNORTE é pouoo, 
de 24 passamos para 48 e permanec_e. 586, em 1987 cerca 
de 730, em 1988 já pasSa esse Valor para um milhão e cin
qiienta e, aí, permanece oitenta e nove, noventa, que será 
a capacidade máxima inStalada nessas duas indústrias. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- CinqUenta 
por cento da primeira etapa. Fiça com menos- de 50%. 
Não, a primeira etapa parece que vai funcionar cOril dois 
milhões e ... 

O SR. ALBERTO SILVA - Quatro milhões. Em 
duas unidades de trezentos e trinta. 

O SR. DOUGLAS LUZ- 25%, quer dizer. 

O SR. ALBERTO SILVA - O total contratado não 
ultrapassaria esses 25%? 

O ~SR. DOUGLAS LUZ -~~Dessas duas indústrias 
com que nós já temos contratos firmados, c-ompromissos 
assumidos com data, não ultrapassaria os 25%. 

O,SR. ALBERTO" SILVA- ~ por causa da redução 
dos _subsídios. Porque, havendo uma redução de 15% 
como benefiCio é, pratícã.mente, um subsídio. 

O SR. DOUGLAS LUZ- É uma tarifa diferenciada. 

O SR. ALBERTO SILVA - Um quarto por conse
gUinte da capacidade da usina vai fornecer tarifa-subsi
diada. Então, õ restante entra na distribuição normal de 
tarifa do País? 

O SR. DOUGLAS LUZ- Na interligação Norte
Nordeste, no fornecimento a Belêm e as outras cidades e 
todos aqueles outros projetes que vierem a ser iristalados 
naquela região. 

O_ SR. AÍ.BERTO SILVA- Sem acusar, entrandQ_na 
paft_e_ de ectusas do nosso eminente Presidente da Coniis
são, eu perguntaria: se é tão importante, como tudo indi
~ca q-ue é, a construção da eclusa para poder transformar 
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o rio em navegãvel, apesar da barragem, ao invés de os ~~ 
estudantes terem que ocupar os espaços, não seria mais 
oportuno que o País como País, o Governo como Gover
no, tOme isso como uma coisa importante. Quer dizer, a 
ELETRONORTE está. construindo uma usina e um ou
tro Ministério está construindo uma eclusa, não é o caso 
de se mandar isso numa direção só? Porque se faltar ver
ba no outro Ministério a eclusa não saí, e os estudantes 
terão que ir para dentro da barragem. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não tenha 
dúvida. Posso garantir a V. Ex• que os dois Ministérios 
fizeram o projeto em conjunto. Houve um entendimento 
completo. Fo~ tão completo e deu certo, porque só ha
vendo esse entendimento pôde encaminhar, porque 
aproveitou-se toda a infra-estrutura já montada lá das 
empresas construtoras, que era estrutura da ELETRO
NORTE, o que não só barateou como facilitou a cons
trução. As duas estão, realmente, participando. As ver
bas atuais não são nCm da ELETRONORTE, nem da 
PETROBRÁS, são d_o PIN, determinados pelo Gover
no, no valor de Cr$ 16 bilhões deste ano. 

O SR. ALBERTO SILVA- Tem que ter um coman
do só, não é. 

O SR. PRESIDENTE (Grabriel Hermes) - b, mas 
tem um comando só com o apoio de suas entidades. 

O SR. ALBERTO SILVA- A do Piauí, a Barragem 
da Boa Esperança, apesar de ser pequenina, foi construí
da quando o rio foi barrado e acabou. A eclusa estâ lã 
sem ter dono, não tem quem vã terminar a eclusa. 

O SR. DOUGLAS LUZ- Ilustre Senador, eu gosta
ria de dar uma última notfciã:: o que existe é um convêniõ 
entre a ELETRONORTE e a PORTOBRÁS, para 
cobrir a construção da eclusa. 

Eu gostaría de transmitir, também ao Senador Gabriel 
Hermes, nosso Presidente da Comissão, que airida on
tem, numa reUnião de Direto"ria havida na ELETRO
NORTE, firmamos-uma decisão para que seja feTt<:l Um 
convênio para o estudo da eclusa de Santa Izabel com a 
PORTQBRÃS, de maneira a dai' continuidaae-a eSs:i se
qUência- de entendimentos. Inclusive, jã temOS unliditi-
vo; hâ contrato com a construtora que faz o projeto da 
eclusa de Tucuruí para que continue a trabalhar, jã na 
eclusa de Santa lzabel, dando continuidade a esta obra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - I;! isto é 
fundamental para Goiâs; a de Santa Izabel é básica para 
Goiás que, aí a navegação toma quase a extensão de 2/3 
do rio. 

O SR. MAURO BORGES - É assencial que o Ara
guaia e o Tocantins, sobretudo o_Tocantins, são absolu
tamente essenciais no plano hidroviârio _do País. 

O porto de Brasflia poderâ entrar daqui a 150 km no 
aproveitamento previSto para o rio Paraná. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Ouvire
mos o nosso colega, Carlos Lira. 

O SR. MAURO BORGES- Ouvi atentamente a ex
planação do presidente da ELETROBRÃS e teria duas 
perguntas a fazer: Uma é que eU assisti o Senhor dizer 
que o rotor vem da França e eu faço a seguinte pergunta: 
Tenho lido que o rotor de Tucuruí foi produzidO aqui no 
Brasil e pergunto ao Sr. Presidente da ELETROBRÃS, 
qual o motivo que levou a ELETROBRÁS a adquiri-lO 
na França se o rotor de ltaipú, se não me engano, já foi 
produzido aqui no País? 

O SR. DOUGLAS LUZ- Ilustre Senador, é-ci-se
guinte: os equipamentos permãneiüeS da usina de Tucu
ruí foram objeto de uma negociação efetuada há 5 _ou 6 
anos atrãs, em "que entra parte de equipamento produzi
do na França e parte de equipamento produzido no País, 
nas indústrias nacionais. 

Naquela época, a indústria nacional, mediante suas 
·· en_tidades de classe, no caso ABDIB, SINDlMAQ e ou

trõS-·órgãos que foram criadoS--para proteger a indüstria 
nacional, justamerite da importação de equipame.iitos 
que possam ser fabricados no País, quando os acordos 
foram flrmadÕS, nà época, previam que 60% do equipa
mento seria nacional e 40% .importado. Esses contratos, 
por exemplo, o de Tucuruí, estâ dentro desse percentual 
citado: 60% nacional e 40% importado. A razão desse 
40% importado é que isso foi objeto de uma negociação 
n_o setor elétrico e-ISso é chamado pacote supplier's credit 
que vem com os créditos dos fornecedores, além dos cré
ditos privilegiados de gOverno a governo. 

No c:iSO -de Tucuruí a razão do primeiro rotor ter che
gado a ter sido fabricado na França, é justamente porque 
uma parte dessa parcela de 40% estã representada por 
esse rotor. Por sua vez o segundo rotor, quejã estâ pron
to em Taubaté, na mecâniCa pesa,- uma indústria nacio
nal, ele está praticamente entregue, recebido e serâ trans
portado para Belém e depois para Tucuruí. 

O SR. MAURO BORGES~ Muito ãgradecido. 
Agora uma segunda pergunta como nordestino, aqui 

representando o Estado de Alagoas, é a seguinte: Para. 
mim economia é como alocar recursos escassos. N ás to~ 
dos sabemos que o Brasil tem recursos escassos. E a res
posta será o custo-beneficio. Eu acho que o São Francis
co ainda tem grande possibilidade, antes de se desenvol
ver a segunda etapa, de realizar as suas barragens. Em 
A lagoas existe um projeto a jusante da CHESF que du
plicará a energia. Então a minha tese é exatamente em 
que, antes de se realizar a segunda etapa que, se os recur
sos -fÕrem escassos e os custos-benefícios também numa 
regiã_o d_e população muito grande, em que há uma 
maiOr estabilidade social, não somente a estabilidade 
econômica que, na realidade, ê a primeira etapa na zona 
amazónica é razoável para dar o início, vamos dizer, o 
take-off da economia na região. Mas, na segunda etapa, 
a meu ver, teria de ser uma coisa muito meditada para 
ver se o custo-beneficio, investindo esse dinheiro escasso, 
que nós todos reconhecemos e defendemos essa tese do 
Brasil, deve ser muito bem estudada. 
-Eu acho que-, ãinda ilo São Francisco, numa região 

que tem uma população como a do Nordeste, não preci
saria receber a energia de Tucuruí, ela aínda tem capaci
dade de gerar, mesmo na equação de irrigação. Esta é a 
minha opinião. 

E a segunda opinião sobre os 15%, ficamos também 
abismados, porque sentimos na última reunião do Fun
do Monetário - pelo menos o que eu !i e entendi - diz 
que temos que aumentar o preço da energi~. O Fundo 
Monetário estã nos impondo um aumento violento no 
custo de energia. Quer dizer, vamos ter uma desestabili
zaÇ3.o social para uma deSestabilização econômica. Nós 
teinos c(ue ter a unidade. O meu ponto de vista é esse. 

_se essas unidades que são altamente de capital concen
trado, não é de mão-de-obra, como a ALCOA e outras, 
efas .tambéin terão que sofrer o que o Fundo Monetário 
estâ impoÍtdo ao nosso País, que é no momento, aumen
tar enormemente a parte do custo da energia, num mo
mentO -em que existe o escasso de energia. Quer dizer, hã 
uma contradição, a meu ver, dessas posições. Isso era so
mente uni adindo qUe eu queria faúr. 

O SR. DOUGLAS LUZ- Quanto a primeira parte, 
estou de pleno acordo com o Senador, de que, na con-

- juntura e~ que vivemos, a administração de recursos tão 
escassos, signifiCa -realmente uma definição de priorida
des. E no nosso selar, a ELETROBRÃS, a quem está 
afeta a programação e o planejamento do setor elétrico, 
tem levado isso em conta e tem feito, periodicamente. 
Hoje- em dia n6s estãmos num plano chamado- Plano 
2000,-que prevê a exect.iÇão de todas as obras, obras pró
Ximas, a execução das obras e um programa _de referên
ciá4ue vai atê o an-o 2010, nesse programa chamado Pla
nQ io_OO_._E_ n~e plano estã sendo levado em c_onta toda 
essa sua preocupação com realção a utilização de águas 
do São Francisco. Ainda para a geração ou o recebimen-
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to de energia do Norte, existe uma programação num 
planejam.ento dentro do tempo, que leva em conta, real-
_rllCnte, i"odas essas Suas pondc~ações. -

O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Vamos 
ouvir nosso companheiro e eu chamo companheiro; por
que o Nestor Jost para a Amazônia hoje representa o 
gaúcho mais desejado. Tanto assim que no próximO dia 
5 ele serã recebido pelas entidades empresariais e, na 
ocasião, sirâ tremendamente sabatinado. 

O SR. NESTOR JOST- Sr. Presidente, agradeço a 
gentileza do convite de comparecer a esta reunião e o 
faço prazerosamente. 

Primeiro que V. Ex• sabe. que a maior parte da minha 
vida- pública foi feita no Pãrlamento, tive 15 anos de 
mandato como Deputado e, por isso, eu me acostumei a 
admirar o esforço qtie aqui se traz na defesa dos interes
ses nacionais. 

Segundo, devo também agradecer a oportunidade, 
como-SeCretário do COnselho de Grande Carajás, ter po
dido assistir á -explanação feita pelo Presidente da ELE
TRONÔRTE que comanda a 3favanca motriz de todo o 
desenVolvimento da região. 

Do planejamento inicial, do aproveitamento das ri
qUezas minerais se teve em ViSta a pOsição estratégica de 
reequiÜbiar as regiões mais carentes do País e, basica
mente, dar um impulso -ao desenvolvimento da região 
Norte, região Amazónica proprianieilte dita, colocando
a em condições de evoluir normalmente. E o planeja
mento levou em consideração um círculo _enorme de 
oportunidades, levando também a coletividade a ideali
zar uma execução, muito além das realidades. Entretan
to, O- Goverilo fixou um parâmetro mfnimo de infra
estrutura que executaria, para que dali, então, se desen
volvessem as demais atividades. 

Tudo isso se passou nu-m período de grande euforia de 
crescimento mundial. Até que as obras se iniciaram, 
houve atê um dissidio, bastante divulgado na ocasião, 
entre a Vale do Rio Doce e a sua associada, a United 
States Steel, que participavam juntas do direito de pes
quisa e sfe exploração da mina de ferro, fazendo com que 
aquela empresa se retirasse por entender que não era ain
da hora de fazer a exploração, porque havia oferta bas
tante de minério de ferro no mercado 

Entretanto, -estudada a Qualidade do minério, a Vale 
do Rio Doce entendeu que era oportuna a mineração e 
comprou a parcela que pertencia à United State Steel, 
por sinal por um preço mínimo de 50 milhões de dólares 
e ficou detentora exclusiva do direito de lavra da mina de 
ferro de Carajâs, para cuja exploração era preciso cons
truir a estrada de ferro. Então, se agregava aí o segundo 
braço da infra-estrutura: TifCuruí em primeiro lugar e a 
estrada de ferro em segUndo lugar. 

Do resultado da exploração do minério de ferro e dos 
demais minérios da Serra de Carajãs, esperam-se os re
Cursos com que ampliar a exploração económica da re
gião amazônia e a industrializaçãO respectiva. Nós já 
chegamos à fase de determinar o final da construção da 
represa e, portanto, da usina de Tucuruí. O consumo, 
como ficou visto, iniCial, ao menos nos primeiros anos, 
não ultrapassará de uma quarta parte do potencial da 
usina: Mas os estudos complementares da represa e usi
na de Santa Izabel continuam e devem continuar, porque 
o plano engloba um pouco mais de exploração da região 
como-um escoadouro da produção agropecuária, não só 
da próPria regi-ão Amã:zônica como do Estado de Goiás. 
Todos sabem que os produtos agrícolas de baixa densi
dade econ-0-micã. não coffiportam -O cllstõ de tratisporte 
para os portos de exportação, sob pena de deteriorar de 
tal forma a lucratividade do produtor que o manterâ 
sempre nesse estado de penúria em que vivem ainda hoje 
em nosso Pa!_s. 

Entretanto, a iniciativa privada e a própria iniciativa 
da Vale do Rio Doce, conceberam o aproveitamento d_o 
minério de bauxita, cuja fundação estava em início na 
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mineraçã-o do N arte, para a exportação, conceberam a 
transformação desse minério de bauxita em duas grandes 
unidades: uma ALBRÃS- ALUNO R TE, em Porto Con
de, ou na cidade de Barcarena que estamos construindo 
agora, e a outra na cidade de São Luis, de iníCío" dares
ponsabilidade da ALCOA, com o nome deALUMAR e, 
posteriormente, com a entrada da Billington de respon
sabilidade das duas empresas na proporção de 60% da 
ALCOA e 40% da Billington. E, jâ posterioi"i:nente o 
Conselho aprovou um projetO, também da Constn.itoiã 
Camargo Correia, para prodUção de silicio metálico em 
Tucuruí. 

O estu_do e aprovação desses projetas industriais bási
cos para a região, foram simultâneos com_ a escolha.~ _de 
locais_ apropriados para centralizar a iridústria em pólos, 
que seriam dema'rcado_s segundo a oferta melhor do sisM 
tema de transporte e de energia. Foram eleitos, portanto, 
os lugares de Barcarena, Marabá, Serra de Carajâs e São 
Luis como postos, pontOs centrais de desenvolvimento 
industrial. A energia elétrica já chegou nas linhas de 
transmissão, a todos esses locais, agora utilizando a 
energia gerada em São Francisco, mas logo que for inauM 
gurada a usina de Tucuruí, com a -~nergia- própria. A 
perspectiva de funcionaniento, -que tem sido-muito qliesM 
tinada,- aqui é bom que fique bem claro.;.._ está previsM 
ta para 1985 e não há, ainda, nenhuma prorrogação que 
exc.eda esse prazo, dentre todas as obras programadas, a 
não ser a produção de alumina na fábrica da ALBRÃS
ALUNORTE em Barcarena, em virtude da crise munM 
dial do alumínio e da oferta müito grande e muito barata 
de alumina nos mercados. 

Essa questão fenl sido extremamente debatida e hã esM 
tudos bastante adiãntados de duplicação da produção de 
baux.ita, na mineração do Norte para continuar expor
tando bauxita, na mesma proporção, e servindo à fábrica 
da ALBRÁS, sCrViÍú:io à: "fábriCa--da AI:tJNfAR. 

O que aconteceu é que il<úliJ.ge-da construção houve a 
oferta por preço baix.íssimo da:- alumiil<i e ·na fábrica há 
uma associação das- principaiS produtoras de_alumínio 
japonês e da Vale do_ Rio Doce, na proporção de 49% e 
51% para a Vale do Rio DoCe. E essas empresas, então, 
pediram à Vale do Rio Doce a sua concordância para o 
adiamento do iníció_da produção de alumina e,- Jriesmo 
assim, queriam, tRinbém, transferi{ã produção de alumí
nio. Mas nesse entretempo houve uma reação nos merca
dos e o alumínio jâ eStá feiido_ uma reação bastante posí
tiva nos mercados e o empreendimento- que- nãCi -teria 
sido iriiCiã:dO, se nãõ-tíve&s6-sído iriíciíRdo antes da crise; 
agora_jâ -fêiD a s_u-a gãrafitia de -téii:iilnO para a fábriCa de 
alumlnio-e alumina da ALUMAR, em 1984, possível
mente no primeiro semestre, e da ALBRÃS
ALUNORTE no segundo semestre 'de 1985, para a fábrí
ca de alumínio, priti:ieíra-fase. E, para l988;pOsSlvelinen-
te, a fábriCa de-ã:IU"iriírilQ.EUdigo possiVelrriente---;-porque-
as negociações da V ale do R i o Doce com os'SeriS aSSOClã.
dos está em pleno andamento e é possível que a melh~ra 
do mercado venha a possibilitar que esse entendimerito 
antecipe o funcionamento da fâófíC-a de ii!Urriii-üt, que-é 
para 800 milhões de toneladas. E que isso se possa fazer 
até antes, porque os alicerces, a baSe da construÇã-õ-dVll 
já está concluída e Os croOogramas e·m atraso ilão teriam 
uma paralisação, eles continuariãin no rítmõ ·nar·mar 
para a fábrica de alumínio e no ritmo retardado para a 
fábrica de alumina. Mas não havería uma· piulilisliÇ"ãõ 
para evitar prejuízos maiõres. _ --

o-e qualquer forma, essas Cmpresas contam os jllr"ôs· e 
têm conveniência em condiiir, se OS rilercãdOs O permiti
rem, o quanto antes a sua produção, porque assim o seu 
investimento nca·menor. 

Essas são, poitanto, as duas grandes empresas e am
bas constituem os maiores empreendimentos feitos atê 
hoje no território nacional. 

A ALUMAR tem um investimento de aproximada
mente 1 bilhão e meio de dólares e a_ ALBRÁS
ALUNORTE de mais de dois bilhões de dólares. Ne
nhuma outra empresa brasileira, até hoje, teve inVesti
mento desse porte, sepuadamente. Isso demonstra que, 

' 

as- empreSaS que são profissionais no ramo de alumínio 
têm co_ôifanÇà --de que as condições locacionais para a 
produção de alumínio, no Brasil, são as melhores passi
veis. E, em conseqüência da disponibilidade de energia, 
há um interesse muito grande no deslocamento para a 
área de trasnformação dos minêrios de manganês. O 
Conselho jâ determinou a sua POlítica em relação ao mi
nério -~dç_ manganês. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel H-ermes)- Se o Sr. 
me permitisse eu gostaria de dizer que os problemas da 
AL}3RÁSM~LlJNORTE são ALCOA ê de muita gravi
dade. Eu- faria uma pergunta, que está aqui num docu
mento que veio de entidades de classe que levantaram 
uma luta tremenda. 

A ALCOA pertence à chamada '"'Seis Irmãs" que for
mam o grande trust internacioD.al, que domina alumínio, 
alumina e, praticamente todas as nascentes -ou diga
mos- todos os_ lug~re~_ on9-e aparece bauxita elas se em
pregam. Nós tivemos que lutar e nisto passou fora até da 
V ale do Rio Doce. Eu mesmo tive Oportunidade de, no 
Japão, participar de um· encontro e, na ocasião, em que 
estava lã acompanhei a Vale do Rio Doce. A ALCOA 
chegou a propor vender o alumíniO para que nós parás
semos a ALBRÁS-ALUNORTE, onde já estava inves
tindo, nesta altura, 120 milhões de dólares e sentiu-se 
que, no fundo, iria dar um dumping, que era o dumping 
mundial que existe. Essae é que é a realidade. 

Eu perguntaria ao meu amigo - porque assim não se 
perdia a contrnuidade- houve a reação, a Vale do Rio 
Doce, naturalmente prestigiada pelo Governo, e pelos 
empresários interessados do Brasil para <iue Dão se for
masse esse dumping dentro do Brasil? 

Se nós deixássemos a ALCOA com o seu potencial, 
com a sua força de uma multinacional, ela teria acabado 
com a ALBRÁS-ALUNORTE. Eu _mesmo fui a vários 
órgãos de segurança do Brasil, conversar sobre esse as
sunto e tive a satisfaçãO de sentir que a palavra de ordem 
foi para que, a qualquer preço- e isto foi dito segundo 
eu estou informando pela própria diretoria da Vale do 
Rio Doce que é uma empresa nossa- ela mantivesse a 
continuidade da constrUção-da ALBRÃS-ALUNORTE. 
E nesse_ ponto, se o nosso amigo antes de passar adiante, 
quisesse dar alguma informação, nós aceitávamos. E, 
tanto assim que a ALUNORTE não parou, que tem 
duas vezes a capacidade da outra. Mais de 50% do capi
tal é nosso. E, portanto, uma empresa que será brasileira 
e que poderá vencer a concorrência 

O SR. ALBERTO SILVA- Nobre Senã.dor, isso nos 
traz uma pergunta, com a permissão do expositor, que 
está nos encantando com uma exposição tão clara, que é 
a seguinte; Se as duas empresas têm maioria de capital 
nacional, o preço do alumfnio a ser exportado compensa 
o investimento nacional, em vir~ude da baixa 9o preço 
internacional?_ Qual o lucro que o Brasil tem, vendendo 
3fuffiínío, usando energia subsidiada? E me parece que 
cabe a pergunta exatamente agora. 

O SR. NESTOR JOST - Eu tenho uma concepção 
bastante ampla da utilidade da Usina da Tucuruí. Ela 
teve mesmo o seu nascimento para reSsuscitar a região 
amazônica, propiciar aquelas condições mínimas de pos
sibilidade de desenvolvimento. E, em virtude da disponi
bilidade de energia, é que foi possível atrair essas empre
sa·s. nieôiahte Uma oferta de um ben~ficio, porque alguM 
mas fábricaS de alumiriio, aind_a funcionando no mundo, 
têm- tarifaS inills baiX1,1-s do que -às que vão 'iier" prOpíCía.: 
das, principalmente no Canadá e, algumas, ainda, na 
A-mêrica do Norte. Então, realmente, na Europa enoJa
pão,_já não existe mais tarifaS baixas de energia, e aí a 
atração de.sSas empresas para produzirem aqui, com 
iqüela Se"qüela de bêflefícios gerais que conhecemos. 

Mas, voltando para o problema-do Presidente, Sena
- dor Gabrie!_Hiirnes, realmente houVe prOposta de de
se_ngajar aALBRÃS-ALUNORTE, ou adiá-la sem data 
determinada-n~-ano passado, em -Yirtud~ da consfãrieia e 
da queda de alumfnio e, principalmente da oferta de 
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alumínio, que aí já vai para um outro ciclo. Porque os 
detentores do controle da produção da alumínio, têm. 
um~ política tradicional de não deixarem desenvolver 
muito a produção de alumínio, sempre sob controle da 
produção da alumina. E, ultimamente, esse controle tem 
sido furado, porque várias entidades governamentais es

- tão eiitnlrido na prõdução e, com isso, o- frust não tem 
mais condições de subsistir e procura se associar, tarn
bêm, coni os governos. Como é o caso típico da asso
ciação da Vale do Rio Doce com esse grupo de japone
ses, proposta nascida e oferecida pelo governo brasileiro 
aos japoneses. 

Eles que vão investir capital e que custa um juro ainda 
pesado. Apesar de não ser aquele juro bárbaro de dois 
anos atrás, mas um juro elevado demais, 10% ao ano, 
achavam que funcionar logo a fábrica de alumina, diante 
da oferta mundial excessiva, não seria negócio-. Então 
conc_ordaram em prosseguir no mesmo ritmo na fábrica 
de alumínio, que estâ propositadamente para ser inaugu
rada dentro do prazo marcado, foi_ adiado já uma vez,
era para-ser em 1984, como é a ALUMAR em São Luís, 
pãssou·para 1985. Então, nós temos a convicção de in
formações obtidas a Vale do Rio Doce, que ê associada 
da empresa majoritária, que a fábrica de alumínio vai 
funcionar em 1985, e que a de alumina, o prazo máximo 
que a Vale do Rio Doce vai concordãr;-é prõrroga-r õ Seu 
funcionamento até 1988. Se osjaponeseiS-nãõ concorda
rem com isso, a Vale tomará a sí e levará avante, vai filM 
zer a fâbrica de alumina. Mesmo ·parque- a produção de 
alumina _da_ ~LU~AR, em São Luís, tem uma parte 
comP:rometid~a para a fábrica de alumínio da ALUSUL, 
aqui nO Rio de Janeiro? e vai consumir uma parcela, 
para a produção de 100 mit toneladas de alumínio da sua 
própria produção, não teria capacidade de fornecer para 
a ALBRÁS mais do que umas 200 mil toneladas, para 
100 mil toneladas de alumínio da sua primeira fase. Mas, 
como ela tem a pretensão de fazer 300 mil toneladas de 
alumínio, teria que importar alumina, se não fos-se pro
duzir ela mesma a alumina. 

Assim que tudo está marchando para que a mineraçào 
do norte duplique a produção de bauxita, lá no Estado 
do Pará, para que a ALBRÁS-ALUNORTE vá fazer as 
suas 300 mil toneladas de alumínio, ísso tu.do voltado 
para o mercado exportação; porque, para o mercado in
terno, jã há o1,1tras fontes de produção que estão suprin
do o mercado interno. Tanto é que, sem essas duas fábri
cas funcionarem, já estamos expOrtando alumínio pre
sentemente. ESse é o aspecto da fábrica _de _alumínio. 
Agora, as fábricas de manganês, de que eu vinha falan
do. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)~ Eu só que
ria lhe pedir licença, para que ficasse bem claro. Se não 
tivesse havido a reação do Governo brasileiro e de gru
pos brasileiros -eu faço justiça aqui até ao Sr. ErmídO 
de Moraes -, a ÃLCOA teria acabado com a continui
dade da nossa fábrica, estabelecido um dumpping. Para 
isso ofereceu- a mercadoria que eStá n·õs ·venaendõ -pelo 
dobro do preço, a 50%, naquela altura, mais barata, por
que, logo a seguir, quando ela sentisse que a nossa estava 
- vamos usar o termo - esbandalhada, ela passaria a 
vender pelo preço que quisesse. Foi uma atitude corajosa 
do nosso Governo. A nossa Vale do Rio Doce fOi o 
braço do Governo e, assim, nós não teremos o dumpping 
no Brasil. 

Isso é o que eu queria que ficasse gravado. E acredito 
que -o nosso Secretário não tem dúvida nenhuma. 

O SR. ALBERTO SILVA- Sr. Presidente, o nosso 
tempo está se esgotando e temos que fazer perguntas. 
Assim como estamos aguardando os documentos pro
metidos. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vai chegar 
às suas mãos. Não só vai chegar às suas mãos, como ea 
disse a eles que, depois, vou apanhar tudo isso e levar 
para o plenário com o fim de, juntamente com os campa
nheiros da Comissão, debater. 
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O SR. ALBERTO SILVA- Sr. Presidente, queria, 
inclusive, aproveitar o cQnstrangimento que estamos ten
do agora, eu tenho um almoço com o Ministro das Co
municações e, ao mesmo tempo, quero ouvir a palestra 
do nosso campanheiro Nestor Jost, para pedir que as 
próximas palestras comecem sempre antes, se possível às 
9 horas, 9:30 horas, porque sempre vamos ficar com esse 
problema de almoço. b uma sugestão, exatamente apro
veitando esse constrangimento nosso, desse momento. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Muito 
obrigado aos colegas. 

Mas, continua o nosso companheiro. Toda a matéria 
está sendo gravada, está sendo taquigrafada e, depois, 
será distribuída. Além de que eu vou conversar com os 
membros da comissão para ser levada ao_ plenãrio" da 
Casa. Um problema como esse, por exemplo, da bauxita, 
do alumínio e da alumina, é um problema para o Conw 
gresso debater. h preciso que o ÜQY~rn---º _tenha apoio e 
tenha consciência de_ que nós estamos conscientes de qUe 
temos de defender a detenção de um ~umpping dentro do 
Brasil. 

Com a palavra o nosso companheiro. 

O SR. Nestor Fost- Sr. Presidente, cu estava dizendo 
que o problema do manganês fõi definidO pelo Consew 
lho, atribuindo a exploração da mina à Companhfa Vale 
do rio Doce, que era detentora do dii"eito de pesquisa e 
de lavra, e definida a política de que ela não poderia suw 
portar mais de uma quarta parte in natura, obrigandowse 
a vender o restante do minério para a industrialização in
terna. 

Há muitos interessados em constantes consultas com a 
Secretaria do Conselho, mas, infelizmente, a mesma crise 
que nós aludimos de consumo de alumínio houve tam
bém com o consumo de aço. A produção mundial de 
aço, que em 1980 chegou a atingir 750 milhões de tonelaw 
das, baixou para pouco mais de 600 milhões de tonela
das. Conseqilentemente, o com-êrcio de minério de ferro 
baixou também de mais de um trilhão e meio de tonela
das para menos 300 milhões de toneladas, que afetou o 
m~rcado. E, então, como o manganês tem vinculação di
reta com o minêrio de ferro na produção de ferro, tam
bém a oferta está ampla, e não houve ainda um interesse 
mais rãpido de exploraçãoL Mas, nós temos algumas en· 
tidades estrangeiras procurando associação c6tn ·entid_ªw 
des brasileiras no sentido de fazer uma exploração na rew 
gião. E, geralmente, se fala na exploração do minério de 
manganês na própria serra de Carajâs ou no Município 
de Barabá. Nós estamos procurando incr~mentar o inte
resse das empresas nacionais e estrangeiras interessadas, 
porque vislumbrarn_os, na exploração do minério de 
manganês, o enriquecimento da Companhia Vale do Rio 
Doce, porque é tão_ baixo o custo de exploração do mi
nério, que ele vai contribuir para o custeio da exploração 
do minêrio de ferro; que é menos nobre e que é bastante 
custosa. Todos sabem que o investimento global, ali, da 
exploração da estrada de ferro, da mina de ferro e do 
porto, passam de 4 bilhões de dólares e têm de ser indeni_
zados. 

A concorrência é ni.uito acirrada, hoje, no merCado 
mundial de tr.inérios, justâ.niente porque hão só estaCio
nou como diminuiu o consur_no._~; nessa cOncorrência, 
são eliminados aqueles que têm menos condições de 
competiÇão. 

Nós entendemos que a Companhia Vale do Rlo Doce 
vai melhorar as suas condições competitiVas, -que já- são 
muito boas hoje, no mercado, com oferta de minério çl.e 
Minas Gerais, com oferta do minêrio_de Carajâs, Pelo 
seu alto conteúdo ferrífero. Aquele minério de 67% não 
só vai economizar no transporte~ que hoje é um item im
portantíssimo nas exportaçõeS, como [ambém vai econo
mizar energia na transformaçãO, pelo grande conteúdo. 

Então, a dúvida que muitas pessoas têm de ser oportu
na ou não a_entrada.da oferta.atual da mi!leraç_ão da 
Vale do Rio Doce_ na serra de Carajás, ficà-resp6ridida 
por isso; ela vai entrar num mercado competitivo, mas 
vai alijar no mercado aqueles que têm menos ~ompetíti-
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vidade, E nós ligamo~, de certa forma, movimentos çon
tra a "exploração de Carajâs, que estão desenvolvendo in
terna e externameDJe nQ -Pais a esse temor de concorrên
cia. Agora mesmo, houve, na semana passada, um con
gresso -im-portante, em Bruxelas, promovido pelas orga
nizações não governamentais que cooperam com a Co
missão Européia, em- matéria de ajuda ao 111 Mundo, 
que· terminaram com um memorial a CEE pedindo que 
ela Suspendesse_ os recursos para a construção da ferrovia 
de Cani]ás, pÕrque nós, aqui no BrasU, não respeitamos 
os direitOs do homem. É um sinal de que alguns estão te-

-- inerldo a concor_rêrtcia, e alguns países europeus, até 
membros da CEE ou da ESPA, têm mülério de muito 
q1enos conteúdo e que, portanto, vão sofrer uma concor
rência acirrada da Vale do Rio Doce. 

Esses movimentos geralmente têm uma força propul
sora. Nesse cas_o, tenho bastante desconfiança que os in
teressadQS em eviiar a concorrência estejam procurirido 
criar dificuldades para o financiamento que estã assina
do, e que nós temos plena confiança de que os compro
missos vão ser honrados, porque, inclusive, com o Banco 
Mundial há uma cláusula expressa, no contrato de finan
ciamento, de atenção especial ao indígena na região atra
vessada pela ferrovia. E a Vale do Rio Doce, cumprindo 
aquela cláusula contratual, contratou também com a 
FUNAI a passagem de mais de 12 milhões de dólares 
para a assistêficia aos grupos de índios, ao longo da fer
rovia. Esse coiitrato de assistência está em pieno anda
Inê"iil6--e, portanto, não há nenhuma razão para que 
façam· cOrhíciós, hoje, na Europa, falando que nós esta
mos desrespeitando os indíginas e o homem, com perse
guições políticaS na região, que realmente não envolve 
nenhuma das nossas a[ividades. 

Assim, de passagem, eu quis apenas- citar esse fato, 
porque--muita gente se preocupa, e todos nós temos que 
ter essa preocupação normal, porque se o País está se en
dividando para propiciar uma fonte de exportação, ê cla
ro que nós temos que ter um saldo favorãvel na balança 
cotr-esportdente ao investimento e às exportações. Esta
mõs convictos de que é oportuno que a Vale do Rio 
Doce conclua, como nós esperamos em 1985, a estrada 
de ferro e passe a exportar o seu minêrio, e vá encontrar 
o mercado em melhores condições do que hoje. Porque 
jã ãgora, nesse ano de 1983, houve reação no mercado, a 
procuia de minério--de ferro foi maior. Houve também, 
simultaneamente, uma queda de preço, quase que se exw 
plica em termos concorrenciais no comércio mundiaL 
Uma defasagem, muito longa, de exportação fez com 
que todos os exportadores juntassem lá estoques. Na 
hora dá--reabertura dO aumento de procura todos estão 
acumulando jur~s ºe despesas sobre os estoques, procu
r"am focar aquele estoque para a frente, e é o que está 
acontecendo. Nós estamos jã exportando mais minério 
.de fert:o~a_díversos exportadores do mundo, infelizmente, 
com o preço um pouco deprimido, mas que nós espera
mos também que sejam reabiiitados muito em breve, isso 
certamente acontecerã até 1985, quando a Vale da Rio 
Doce terminar a construção da sua mina, da ferrovia: e 
do porto. 

Casado com o ferro está o manganês, assim comÕ ca
.. Sado cOm o alumínio está o silício, e nós esperamos que 
Com as exportações de alumínio já se põssa juntar à ex
portação de silícío, que é a fábrica aprovada pãra ser se
diada em Tucuruí nas melhores condições de economici
dad_e para produção, passe a exportar também em 1985 
cerCa de 50 milhões de dólares de silício metálico. 
~ As demais atividades industriais estão todas condicio

Jjadas a essa crise de verdadeira depieSsàõ-·que se abateu 
Sobre o mundo, mas como esperamos que isso seja tran
sítói"ío, nós vamos ter interesse pãta exploração das ã.tiw 
vidades econômicã.s na região. NóS pessoalmente _esta
mos persuadidos que a região de CarajãS tem as melho
res condições locacionais, devido a ofei"ta de ágUa -doee, 
que é muito importante, energia elétrica: e mão-de-obra 
farta para a indústria siderúrgica. Cõmo a indústiia side
rúrgica está em crise, tem de se moderniz-ar, principalme
t~ a indústria americana que está sob a pressão da oferta 
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de indústrias mais modernas como são as japonesas, a 
brasileira e outras, eles têm que se modernizar e, talvez 
eles veriham encontrar aqui, na região de Carajás, um lo
cal a·dequado para produzir os produtos semi-acabados. 
Entretanto; nós já temos conversado com empresãrios 
brasileiros estudando a possibilidade da construção; em 
Marabá, de uma siderúrgica experimental de 120 mil to
neladas, nuin sistema muito moderno de eletrossiderur
gia, Por custo baixísimo em condiç_ões de, realmente, po
der COmportar a éõiltarrência em qualquer parte do 
mundo. 

E também para Marabá, está em estudos a instalação 
_ de uma cadeia de fornos de gusa, e af o Banco Bamerin-

dus, que estã fazend~-~s estudos, e pretende estabelecer 
ali uma çoletânea de fornos de gusa para atingir até 1 mi
lhão de toneladas. Entendemos, também, que as con
dições pela presença do carvão, como redutor baratíssi
mo, vai permitir a pi"odução de gusa, lá, em condições 
muito mais favorãVeis do-que aqui no centro do País, de 
onde nós estamos hoje exportando gusa. 

Essas perspectivas todas no inicio da consecução do 
programa pareCiam que podiam se realizar com mais 
pressa, mas infelizmente a conjuntura nacional e a con
juntura mundial vêm atrasando a instalação dessas fábri
cas, e nós esperamos que essa conjuntura melhore e tudo 
se realize, embora _com um pe:ríodq de atraso que não 
tem cura; já se passou a crise e nós estamos mergulhados 
nela. 

Nós temos ouvido mUita crítica à instalação de indús
tria e_ queríamos apenas ressaltar que, o simples fato da 
ELETRONORTE estar construindo em Tucuruí o cow 
!osso daquela usina, tem levado para aquela área não só 
as oportunidades de trabalho, que não significam apenas 
o salário, mas também o aperfeiçoamento do trabalha
dor, que nós temos procurado propugnar no sistema de 
guarda-chuva de assistência de diversos órgãos governa
mentais, e também a luciatividade dos salários que estão 
entrando na região, além do potencial de energia que vai 
dar a todo o desenvolvimento. Mas já a simples cons
trução está dando Qutras condições, está levando à civili
zação. A cidadezinha de Tucuruí1 construída pela ELE
TRONORTE como base para a construção da barra
gem, é uma cidade modelar, uma linda cidade, cravada 
no interior do País. Gosto até de citar alguns números, 
que a fábiica-da ALUMAR em São Luís, segundo o seu 
último relatório, tem de empregos diretos, permanentes, 
935. Tem hoje, nas obras mais 8 mil empregados com 
85% de empregados maranhenses: Os recolhimentos tra
balhistas são da ordem _de 450 milhões até 31 de de
zembro. De ICM recolhido no Estado, 229 milhões, de 
ISS recolhidos ao Município de São Luís, 199 milhões. 
Ora, eles têm de salários pagos na região, de compras no 
Estado do Maranhão, 3 bilhões de cruzeiros que geram 
um ICM bastante alto para o Estado do Maranhão. Têm 
comprado no mercado nacional de equipamento 65 bi
lhões de cruzeiros até o fim do ano. 

São todos números que demonstram que a simples 
construção dessas indústrias- jâ movimentou, em São 

-Luís do Maranhão, todos os alunos das escolas técnicas, 
formado-& ã.nteriomente, e tenho informação, estão em
pregados na ALUMAR. E o potencial da ALUMAR 
não é- suficiente para o trabalho de todos. Até há um 
problema que já estã se esboçando na região. Acham que 
os operários, os funcionários, aqueles estudantes, são tão 
capazes que o nonnal dessas empresas é convocar o 
dobro do necessário para depois expurgarem os menos 
capazes. -E eles estão tendo dificuldades, convocaram o 
dobro e acham que todos os trabalhadores, estudantes 
do Maranhão, têm condições para serem empregados na 
empresa. t um dos exemplos, c não tenho os números cor
respondentes, mas acho que o problema é que a 
ALBRÁS-ALUNORTE vai levar também para lá. 

Há esse ressurgir imediato. Mas, a presença dessas in
dústrias vai, certamente, dar ensejo ao desenvolvimento 
industrial com toda aquela seqüência de outros empreen
dim.eritoS que-vão aproveitar as matérias-primas daque
las indústrias m~i-~res ou serv~- à__9ue!as indústrias. 
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No campo mineral, propriamente dito, tem havido fal
ta de recursos do Governo para a exploração do subsolo, 
com tem havido falta para a exploração do solo. Esta
mos com um plano muito interessante d_Q_ Governo, do 
Ministério das Minas e Energia, através do Departamen
to Nacional de Produção Mineral, que chamam mapa de 
previsão mineral para a área do Programa do Grande 
Carajás, que eles- estão já executando com dificuldades, 
porque não conseguiram os recursos suficiente_s, que terif 
por finalidade dar, realmente, um mapa da região dp_c_ª~ 
rajãs, bastante mais conhecido, porque estamos traba
lhando ainda sob o mapa do projeto RADAM, com uma 
proporção de estudos muito dificil. Esse sistema de mapa 
de previsão mineral é_o sistema açl.Qtado em todo o mun
do e vai facilitar não só_a localização e economia. na pes
quisa dos diversos minerais existentes, como também vai 
evitar que se cubram algumas áreas. E: bem possível e até 
provável que, dehaix.o __ clas águas do lago de Tucuru( exis
ta alguma mina de ouro, e não houve nenhuma pesquisa 
anterior ali. Isso_ pretendemos evitar para a futura repre
sa de Santa Isabel e ou.tr::ts_ explorações que se venham 
fazer na região. 

O Conselho está interessado em procurar recursos, 
mas estamos numa penúria oi'çarllentâ:i"Hf tremenda, nes
se ano de 1983, não obstante os recursos para a execução_ 
planejada em três anos, desse .mapa de previsão, está sen
do objeto de interesse do Ccinselho do Grande Carajâs .. 

A agricultura, também, é um ponto importante. ESta
mos aprovando projetas para a região. Os projetas
maiores não dependem de um estudo prévio do Governo 
e tivemos o primeiro projeto de colonização da firma_ 
Andrade Gutierrez j)ã.ra i!-00 mil hectares e que estão sen
do vendidos aos agricultores. Aliás, de terra muito boa. 
Esse projeto tem Uma s_uf.Piesa; ele foi aprovado no Con
selho, no mês de outu_bro, e agora já tem lâ 3 ou4 mil ga
rimpeiros, produzindo uma quantidade bem razoâvel de 
ouro, porque quando aprovamos o projeto, hâ meio ano 
atrás, não supúnhamos a existência de our_o naquela re
gião. Hoje, existe lá um grupo de garimpeiros tinindo 
ouro. Mais uma razão para se justificar a aceleração do 
projeto de mapas previsionais que pretendemo~ estabele
cer. 

Alêm disso, aprovamos- no Conselhç_um projefo de 
produção de dendê, de 6 mil hectares, também de um dos 
empreiteiros da área, a Firma Mendes Júnior, fica a 100 
quilôrnetros ao sul de Belém e o Senador conhece bem, 
porque também é dendezeiro da região. Entendemos que 
a produção de dendê é mu.to importante. Inicialmente, 
parece-nos que deve-se dar ênfase às culturas permanen
tes na região, à borracha. Não vamos incentivar mais o 
cacau e o café, porque eles trazem problemas mundiais 
muito sérios de superprodução, mas a borracha tem uma 
deficiência muíto grande entre nós·. Então, a seringueira 
é um dos objetos, o dendê é outro, guaraná e assi!ll ou
tros produtos tipicamente tropicais, equatoriais, que de
vem merecer a nossa atenção e cujos projetaS o Conselho 
jã vem aprovando. Na última reunião aprovou dóiS pro
jetas, importantes também, para a agricultura e para a 
indústria. São projetas de produção de_ carvão e um pro
jeto de pecuária nUm dos municípios do Maranhão, ten
do em vista exportações de carne para a Europa. 

O SR. MAURO BORGES- Produç_ão de carvãQ ve
getal ou mineral? 

O SR. NESTOR JOST- Carvão vegetal. 
A conçepção que o Cons.elho tem da produção de car

vão é de que houve muito desperdfcio de mata com a 
ocupação territórial dessas áreas, transformap.do essas 
matas em fazendas. E se verifica, hoje, pela qualidade da 
madeira, que é possível, com o aproveitamento técnico 
da madeira, transformado e:m_ carvão, pagar todo o tra
balho de desmatamento e ainda obter algum lucro para a 
manutenção do agricultor. 

Nos planos de colonização que o GETAT está tendo 
para locar 3 mil agricultores no Município de Marabá, 
em duas glebas que estão reservadas, é pensamento de 
que os agricultores, ao fazer o desmate iriicial, _tenham 
quem compre o carvão. E uma comissão que já deu sua 
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opinião por escrito, ao Conselho, chegou à conclusão de 
que se impunha, desde logo, estabelecer centro de com
pra de carvão para evitar a queima da mata inútil. 

Assim é que estamos negociando cOffi a Vale do Rio 
Doce e, especialmente, com a PETROBRÃS para ver se 
estabelecemos, nos núcleos centralizados da indústria-, 
locais para a imediata compra de carvão. 

Lá em Tucuruí, por exemplo, a fábrica de silicio está 
disposta a comprar o carvão imediatamente. Não preCiM 
sa_râ mais haveo despeodício da madeioa queimada e evi
tar até que essas nUvens de fumaça que se vêm em certos 
tempos de queimada em todo o céu do Brasil, desper
diçando madeira. 

Aprovãmos dois projetas, na última reunião, visando 
-ao- aperfeiçoamento do aproveitamento do babaçu e do 
carvão comum de madeira. Todas essas fábricas que ci
tei, aí, vão usar o carvão de madeira, n1enoS a ALU
MAR que já tínha condições contratuais de utilizar ou~ 
tro tipo de energia. Quando nós não pudenrios usar o 
carvão de madeira, estamos incentivando as indústrias a 
usarem a energia para a produção de vapor, porque a 
energia estará disponível por muito tempo ainda. 

Quánfo à agricultura, propriamente dita, o Ministro 
da Agricultura nomeou um grupo de trabalho que está 
elaborando um programa que-deverá COntar com incen
tivos especiais, especialmente, de assistência técnica para 
desenvolver alguns núcleos como irradiadores na moder
nização da ãgricultura. Basicamente, o que se pretende é 
melhorar as condições de produtividade dos atuais ocu
pantes da área e, simUltaneamente, introduzir- novos 
agriculutoreS Com: técnicas maís modernas. Quer dizer, 
enquanto' se recupera o agricultor tradicional que tem 
uma baixíssima produtividade na sua lavoura principal, 
que é arroz e mandi_oca, no Maranhão e no Pará, 
pretende~se modernizar a agricultura. 

Com a barragem e com a _eclusa de Tucuruí, o que se 
pretende é facilitar a navegação para a produção que, aí 
sim, vai poder atingir uma produção moderna, em gran
de proporções no norte do Estado de Goiás. A região do 
norte do Estado de Goiás, hoje, tem condições de produ
zir, mas não tem condições de transporte. Tudo que ali 
se produzir de baixa densidade_econômica onera demais 
o produtor, assim que se prosseguir no programa de na
vegação dos rios Tocantins e Araguaia, e não deverá de
morar muitos anos, vai facilitar que a pressão produtiva 
do Es_tado de Goiás encontre o seu escoadouro natural 
pelo Estado do Pará, através do rio Tocantins. Enquanto 
não se concluir a eclusa, é necessário e imprescindível 
que se estabeleça um porto de descarga na bacia da usina 
e um de carga abaixo, -ou aproveite um dos qtiejá exis
tem, abaixo da eclusa. Porque, realmente, se sabe que o 
vulto dos recursos a serem empregados na eclusa é muito 
superior economicamente ao que· podia sair hoje de pro~ 
dução. Mas está se construindo uma obra para o século 
futuro, não é uma obra atual. Lá naql.i.Cla represa está se 
plantando carvalho e -não couve. Por isso todo o recurso 
ali aplicado te~ a sua justificativa política, que é integrar 
um plano de desenvolvimento total da região. 

Assim, Sr. Presidente, eu penso que dei uma idêia pa
-norâmica do que está se passando e acho que podemos 
dizer que tem havido muita notícia a respeito de um 
possível atraso nas obras. Mas realmente é possível que 
haja algum atraso. Mas, por enquanto, as etapas finais 
dõs diverso_s cronogramas estão sendo perseguidas, e é 
possível que se obtenha isso_. 

Fora da estrutura básica, que é a estrada de ferro e o 
porto, estamos também procurando levar aos diversos 

_ Ministérios; componentes do Conselho, o nosso interes
se em ver concluídas as obras. Nós temos uma, que vi ci
tada, llofe aqui, obra incomum da PORTOBRÃS com a 
ELETRONORTE; temos uma também que é a ponte 
sobre o rio Tocantins,_qucDulgamos uma o_bra da maior 
importância, que é da responsabilidade do DNER e que 
foi feita em comum pela Companhia Vale do Rio Doce. 
sob empreitada por essa empresa, mas financiada pelo 
DNER. Na infra-estrutura ela está concluída e agora as 
nossas negociações são no sentido d_e_ que conclua a supe
restrutura. Entendemos, mais do que necessário, que se 
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conclua como obra básica n~' I, depois da ferrovia, aque
la ponte. E logo em seguida a ligação asfáltica de uma es
trada que está comportando um tráfego intensfssimo ho
je, que é a Belém-Brasília, a partir de Filinto MUller até 
Marabá. -

Na última reunião do Conselho, o assunto foi anipla
mente disCutido e houve unanimidade dos Ministros em 
entender que, em termos de asfaltamento de rodovia, 
aquela era prioridade também imediata. 

Na região de Belém para Barcarena, também estamos 
procurando melhorar e se possível reasfaltar aquela es
trada em combin-a-Ção com o Departamento do Estado 
que, infelizmente não tem recursos, mas é o detentor da 
estrada. Estamos procurando agora incentivar um pouco 
mais as conversas, no sentido de auxiliar os Estados a 
melhorar bem aquela estrada e possivelmente fazer um 
recapeamento total do asfalto. 

Assim, a nossa presença, no caso, é mais de estímulo 
às autoridades federais e estaduais para que sintam a ne
cessidade de se dar andamento a algumas obras impres
cindíveis ao total do conjunto, porque caso contrário se
ria prejudicado. 

Achamos que a luta pelas verbas orçamentárias, nesta 
situição inflacionária que o País enfrenta, é de todos co
nhecida, mas também achamos que algumas obras, enfa
ti:l2-mos_muito na últi~a reunião do Conselho, de que al
gumas obras- repito- como essa ponte e asfaltamen
to daquele trecho de estrada e mais o acesso do sul, 
quando possível, desde uma parte da Belém-Brasflia, 
que poss"h;elmente será modificada, em virtude de novos 
conhecimentos da região. E, sobretudo, o que desejamos 
é que na região se implante logo os centros industriais 
programados. Nós esperamos na próxima semana fazer 
contato em Belém com a Aeronáutica, que é detentora 
da área que nos interessa para a localização do Centro 
Industrial de Tucuruí, e com o empresário, que é deten
tor de uma área que nos interessa para o Centro Indus
trial de Marabá. Essas duas áreas estão tendo uma certa 
prioridade, estão sendo perfeitamente estudadas, esta
mos na fase de locar e tentar comprar, se tivermos recur
sos, as áreas, para imediatamente dar andamento às ci
dades i_ndústrias respectivas. 

t neSte pé que estamos. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Meu caro 
amigo Dr. Nestor Jost, Dr. Mauro Borges, caro colega 
Dr. Douglas Cruz, e tenho realmente uma porção de per
guntas de colegas. Eu vou fazer uns cantatas depois com 
os meus dois amigos. 

O SR. NESTOR JOST- Estou disposto a responder 
a todas as perguntas de V. Ex' e posso até me compro
meter a fazê-lo em síntese. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)~ Açho que 
grande parte delas seria preferível realmente eu lhe enca
minhar. Muitas delas são oriundas do Pará, e se justifica 
no Pará porque lá está o ferro, no Pará está á bauxita, lá 
estão as indústrias, se localizando menos a qu~ está no 
Maranhão; no Pará está se fazendo o porto de Barcareoa 
que, realmente, é uma obra monumental, inicialmente 
para navios de 45 mil toneladas, mas dará até para na
vios de 90 mil toneladas, e será o grande porto de escoa
mento de todo o Tocantis e o Araguaía, e no Pará estão 
aquelas empresas que sonham colab_orar. Preferia, real
mente, encaminhá-las depois ao nobre amigO. 

No Encon~ro de Belém sei que serão levantados. Já, 
antec_ipadamente, como tive o cuidado de fazer com o 
Dr. Luz, quando dei conhecimento a ele dessas preocu
pações que teríamos com relação ao preço da energia 
$Ubsidi~da de 15%, que realmente assusta. Nesta altura, 
temos de fazer todos os milagres, inclusive conseguir re
cursos, vendendo ferro a 20 dólares a tonelada- e agora 
"até a 18 dólares a ·tonelada, eStá se vendendo uma toneLa
da de ferro pósta no Japão. Uma tonelada de ferro posta 
no Japão. Eu vendo até areia de umas movimentações 
que tenho de areia, aqui, com os meus sócios e com o 
grupo do Mundo das Tintas, nós vendemos os cami* 
nhões de areia muito mais caro aqui dentro de Brasflia 
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do que o nosso ferro posto dentro do Japão. Nesta altu
ra, tudo é possível para que a Vale do Rio Doce tenha re
cursos e possa- dar andamento a essas obras básicas. 

Não vou mais tomar o tempo dos nossos ·amigos. 
Agradeço a presença de V. S•s V ou precisar de muitos · 
desses dados que foram trazidos pelo Dr. Nestor Jost, 
vou buscar eu mesmo, possivelmente com alguns colegas 
que não puderam comparecer. Como diss_e, hã uma reu
nião fechada do Partido, inclusive com pessoal do N arte, 
do Pará, que estão lá dentro discutíndo, E também do 

nosso Dr. Cruz, vou utílizar esses dados e oferecer aos 
colegas para que levem ao plenáriO, para que o Brasil 
tome ci:Ynhedrrierito disso, através de discurso, através de 
transmissão pela rãdio, pela televisão e de imp~esso:s. que 
irei fazer. 

Então, só me resta agradecer a atenção de V. Ex•s e la
mento não termos tido, hoje, a afluência que tivemos na 
última reunião, com o Ministro César Cais, porque coin
cidiu, realmente, de termos hoje cinco congressos s~do 

Terça-feira 28 2815 

realizados - dois ria Câmara e três aqui dentro com os 
deputados estaduais que carregam muito com os parla
mentares federais - e mais quatro reuniões de Comis
sões, com esta. 

De modo que a todos o meu muito obrigado e podem 
ficar certos de que a presença de V. Ex-'s é muito útil para 
o conhecimento da Comissão e para as informações que 
estamos recebendo e que iremos complementar. 

Muito obrigado a todos. 

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 40 minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA lOS• SESSÃO, 
EM 28 DE JUNHO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -A viso do Ministro de EsM 
tado das Minas e Energia 

- N~> 305 (83, encaminhando in
formações daquele MinistériO des
tinadas a instruir a apreciação do 
Projeto de Resolução n~' 127/82, 
apresentado pela ComissãO Parla
mentar de Inquérito instalaaa para 
investigar o Acordo Nuclear 
Brasil-Alemanha. 

1.2.2-0fício do Sr. !~'

Secretário da Càmara dos Deputa
dos 

Comunicando a aproVação da 
seguinte matéria: 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

23(83 (n' 1.425/83, na Câmara dos 
Deputados), que dispõe sobre a 
atualização e reajustamento conti
nuo do valor do selo a que se refere 
a Lei n9 909, de 8 de novembro de 
1949, destinada a obter recursos 
para assistência à prole dos hanse
nianos. (Projeto enviacio à sanção 
em 27-6-83). 

SUMÁRIO 
1.2.3- Comunicação da Pi-esi

dência 

-Arquivamento do Projeto· de 
Lei da Câmara n~'_ 108/81 (n"' 
471/79, na Casa de origem), por ter 
recebido parecer contrário, quanto 
ao mérito, da comissão a que foi 
distribuído. 

1.2.4 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado nl' 
t65f83-Complementar, de autoria 
do Sr, Senador Nelson Carneiro, 
que introduz alterações na Lei 
Complementar n~' 1 1, de 25 de maio 
de 1971, que instituiu o PRORU
RAL. 
~Projeto d~ Lei cJ_o Senad~-n"' 

166/83, de autoria do Sr. Senador 
Fernando Henrique Cardoso, que 
assegura o amparo da Previdência 
Social aos inválidos congênitos. 

1.2.5 - Discursos do E"pedlente 

SENA DOR JOSJ! 
FRAGELLl- Solidar!ed.ade ao 
maestro Cláudio Santoro em face 
de sua demissão do cargo de Maes
tro Tit_ular da Orquestra Sinfônica 
do Teatro Nacional de Brasília. 
Defesa da_ necessidade de. prévia 

autorização do-Congresso Nacio
nal, para realizações de emprésti
mos no exterior pelo Governo Fe
deral. 

SENADOR ÃLVARO DIAS
Solicitação à Presidência de reite
ração de pedido de informações de 
S. Ex• a serem prestadas pelo Mi
nistério das Minas e Energia. 

SENA.DOR GASTXO 
M V LLER como Líder - Defesa 
do restabelecimento da autonomia 
dos municípios em área de segu
rança nacional. 

SENADOR JOSE UNS, como 
Líder- Considerações sobre _o 
discurso do orador que o antecedeu 
na tribuna. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO, como Li der- Pagamento de_ 
royalties aos Estados produtores de 
petróleo extraído da plataforma 
contínental. 

I .2.6- Apreciação de- matéria 

- Redaçào final do Pr_ojeto de 
Resolução n9 75/83. -Àprovada, 
nos termos do Requerimento n"' 
713/83. À promulgação. 

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso 1, da Constituição, e eu, Nilo 
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 50, DE 1983 

Aprova o texto da Convenção sobre a Proibição do 
Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificação 
Ambiental, assinado pelo Governo Brasileiro em 
Nova Iorque, em 9 de novembro de J9n. 

Art._ J<? b aprovado Q_ texto da Convenção sobre 
Pl'oibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Mo
dificação Ambiental, assinado pelo Governo Brasileiro 
em Nova Iorque, em 9 de novembro de 1977. 

Art. 21' Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal. 2B de junho de 19_83.- Senador Nilo 
Coelho, Presidente, 

CONVENÇÃO SOBRE A PROIBIÇÃO DA 
UTILIZAÇÃO DE ttCNICAS DE MODIFICAÇÃO 

AMBIENTAL PARA FINS MILITARES OU 
QUAISQUER OUTROS FINS HOSTIS 

Os Estados Partes desta Convenção, 
Guiados pelo seu interesse em consolidar a paz e dese

josos de _contribuir para a causa da limitação da corrida 
armamentista, de conseguir um desarmamento geral e 
completo sob estrito e eficaz controle internacional e de 
preservar a humanidade do perigo da utilização de novos 
métodos de guerra, 

Determinados a prosseguir negociações com a finali
dade de lograr progresso sensível no sentido de serem 
adotadas medidas adicionais no campo do desarmamen~ 
lQ, 

Reconhecendo que avanços científicos e técnicos po
dem criar novas possibilidades quanto à modificação do 
meio ambiente, 

Relembrando a Declaração da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente, adotada em Esto
colmo a 16 de junho de 1972, 

Constatando que o uso de técnicas de modificações 
ambiental para fins pacíficos poderia melhorar a inter
relaç.ão entre o homem e a natureza e contribuir para a 
preservação e melhoria do meio ambiente, em beneficio 
das gerações presentes e futuraS. 

Reconhecendo, todavia, que o uso militar ou qualquer 
outro uso hostil dessas técnicas poderia produzir efeitos 
extremamente prejudiciais à humanidade, 

Desejando proibir efetivamente o uso militar ou qual
quer outro uso hostil de técnicas de modificação ambien
tal, de modo a eliminar o perigo de tal uso para a huma
nidade, e afirmando o seu desejo de trabalhar para a 
consecução deste objetivo, desejando, também, contri~ 
buir para o fortalecimento da confiança entre as NaçõeS 
e para a melhoria progressiva da situação internacional, 
de acordo com os objctivOs e princípios da Carta das 
Nações Unidas, 
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coletivas de competência da Justiça 
do Trabalho. Aprovado, c~õl elnin-
da. Ã Comissão de R.eda_ç~o. 

1.4. ~ MATÊRIA APRECIA
DA APOS A ORDEM DO DIA 

Redação Final do Projeto de Lei_ 
do Senado n'1 16_7, de_l983-DF, 

cho de Palmeira dos Indios a San
tana do Ipanema, Afagoas. Ãpelc:i 
em prol da Cooperativa Agrope
cuária e Industrial de Arapiraca 
Ltda. - CAPIAL. 

SENADOR ÃLVARO DIAS
Ampla reforma política como ca

minho para a solução dos proble
mas sócio-econômicos do País. 

l.3- ORDEM DO DIA 
-Mensagem n"' 110/83 (n~' 

192/83, na origem), pela qual o Se
nhor Presidente da República soli
cita autorização do S~nado para 
que o Governo do Distrito- Federal 
possa contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 
8.304.089.820,00, para os fins que 
especifica. (Em regime de urgên
cia)~ Aprovada, nos termos do Pro
jeto -de Lei do S.~nado .n~' 167 /~3-
DF, após pareceres orais proferi
dos pelos Srs. José Fragelli, Gui
lherme Palmeira, Hélio Gueiros e 
José Uns, tendo usado da palavra 
os Srs. Itamar Fwco, Benedito 
Ferreira, José Líris, Alexandre Cos
ta e Humberto Lucena. A Comis
são de Redação. 

apreciado na Ordem do Dia. Apro
vado. Â sanção. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR
l.F- DISCURSOS APOS~ A _DEM DO DIA DA PROXIMA 

ORDEM DO DIA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

SENADOR HUMBERTO 
LUCENA- Convocação extraor
dinária do Congresso Nacional, no 
perÍodo d~ i a 31 deJulho próxi
mo, destinada a examinar em pro
fuÓdidade -a grave questãÕ -ecoitô

- mica (fo -PaíS. Necrológio de Horâ-
cio de Almeida. 

2- MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VI CE
LIDERES DE PARTIDOS 

4- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

-Requerimento n~' 712/83, Soli
citando a criação de u_ma Comissão 
Especial Mista, integrada por 7 Se
nadores e 7 Deputados, para, no 
prazo de 360 dias, programar co
memoração pela passagem dos cen
tenârios da Proclamação _da Re
pública e da Primeira _Carta Re:_ 

SENA DOR BENEDITO ,--ATA DA 98• SESSÃO,-
FERREIRA - 129 aniversário da 
Central de M~dicamentos - CE
ME. 
SENADOR·~ ITAMAR 

pubticana do País._. _Aprovado, após FRANCO~ Falecimento do jor
parecer oral proferido pelo Sr. nalista Théo Sobrinhci. 
Gastão Müller. A Câmara dos De- SENA DÕR LO URJVA L 
putados. BAPTISTA- Discurso _do Prof. 

- Redação Final do Projeto de Roberto_ Moreira, proferido na 
Resolução n~' 72/83, que autoriza o Universidade_ de Viç_osa~MG, de -
Governo do Estado do Rio Griiride anãlis.e e avaliação da _atuação do 
do Norte a contratar operação de escritor Marcos Vinícios Vitaça à 
crédito no·v3.Ior de CrS frentedaSecretariadeCulturada-
34.279.000,00. Aprovada. Â pro- quele Ministério. 
mulgação. 

-Projeto de Lei do _Senado n'1 SENADOR MÁRIO MAIA-
41/83, de autoria do Senador Aloy- RejeiçãO, pelo Superior Triburial 
sio Chaves, atribuindo às entidades Militar, de recurso ímpetra-do;pe!O" 
sindicais qúe integram a Confede- Procurador-Geral da Justiça Mili
ração Nacional das Profissões Li- tar, contra o jornalista José Carlos 
berais, o mesmo poder de represen- de Assis. 
tação dos sindicatos representati- SENADOR GUILHERME 
vos das categorias profissionais di- PA LM_E[RA -Suspensão dos tra
ferenciadas, nas ações individuaiS e --6ãth0s da rodovia BR-316, no tre-

Concordaram no que s1~ segue: 

REALIZADA EM 21 DE 
JUNHO DE !983 

(Publicada no DCN_- Seção II 

de 22-6-83) 

RETIFlCAÇÃO 

No parecer da redaçào final 
das emendas do Senado ao Pro
jeto de Lei da. Câmara n~' 35/79 
(n"' 1.657 j75, na Casa de ori
gem) publicado no DCN -
Seção II -_de 22-6-83, página 
2.600, 2• coluna~ 

Onde se lê: 
PARECER N• 194, DE 1983 

Da Comissão de Redaçio 

Leia-se: 
PARECER N• 594, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Artigo III 

Artigo I 

l. Cada Estado Parte desta Convenção compromete
se a não promover o uso militar_ou qualquer uso hoSfii 
de técnicas de modificação ambiental que tenham efeitos 
disseminados, duradouros ou graves, como meio de infli- . 
gir destruição, dano ou_ prejuízo a qualquer outro Estado 

l. As disposições desta COnvenção não impedirão o 
uso de técnicas- de modifiCação ambiental para fins pací
ficos e não prejudicarão os princípiOs geralmente reco
nhecidos e as regras aplicáveis de Direito Internacional 
ntn:tivos a esta utilização; 

Parte; -
2. Cada Estado Parte;_ desta Cqnyenção compromete

se a não prestar assistência, encorajar oU induzir qual
quer Estado, grupo de Estados ou organização interna
cional, a empreender atividades contrárias ao dispoSto 
no parágrafo primeiro deste artigo. 

Artigo II 

Tal como empregada no artigo I, a expressão "técni
cas de modificação ambieJJ.tae se refere a to_da técnica 
que tenha pai" finalidade modificar- mediante a mani-: 
pulação deliberada de processos naturais- a dinâmica, 
composição ou estrutura da terra, incluindo a sua biosfe
ra, litosfera, bidrosfera e atmosfera, ou do espaço exte
rior. 

2._ Os Estados Partes na Convenção Corilpronletem
se a facilitar o mais amplo intercâmbio possível de infor
mação científica e tecnológica sobre o uso de técnicas de 
modificação ambiental para fins pacíficos, e têm o direi
to de participar desse intercâmbio. Os Estados Partes 
contribuirão, desde que para tanto estejam habilitados, 
isoladamente ou em conjunto com outros Estados ou Or:
ganizações internacionais, ao prOcesso de cooperação in
ternacional económica e técriica com vistas à proteção, 
melhoria e utilização pacífica do meio ambiente, levando 
na devida consideração as necessidades das regiões em 
desenvolvimento no mundo. 

Artigo IV 

Cada Estado Parte desta Convenção _compromete-se, · 
de acordo com o seu processo constitucional, a tomar to-
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das as medidas que julgar necessárias para proibir -e-im
pedir qualquer atividade que, em toda área sob sua juris
dição ou controle, viole as disposições da Converição. 

Artigo V 

1. Os Estados Partes desta Convenção 
comprometem-se à consulta e cooperação mútuas para 
solucionar qualquer problemas que possam surgir com 
relação aos objetivos desta Convenção ou na aplicação 
dos seus dispositivos. A consulta e a cooperação que de
correm deste artigo poderão, também, ser efetivadas 
através de processo internacional adequado, no âmbito 
do sistema das Nações Unidas e de acordo com a sua 
Carta. Este processo internacional poderá incluir os ser
viços de organismos internacionais apropriados, bem 
como o_s de um Comitê Consultivo de Perito~. conforme 
previsto no parágrafo 2~> deste artigo; 

2. Para os objetivos previstos no parâgrafo i"' deste 
artigo, o Depositário deverá, um mês após ter recebido 
um pedido de qualquer Estado Parte desta Convenção, 
convocar um Comitê Consultivo de Peritos. Qualquer 
Estado Parte poderá designar um perito para integrar o 
Comité, cujas fUnções e regras de procedimento acham~ 
se previstas no anexo parte integrante desta Convenção. 
O Comitê transmitirá ao Depositário um sumário de 
suas constatações, que incorporará todas as opiniões e 
informações apresentadas ao Comitê no decorrer de seus 
trabalhos. O Depositário distribuirã o sumário a todos 
os Estados Partes; 

3. Qualquer Estado Parte desta Convenção, que te
nha motivos para acreditar que a ação de outro Estado 
Parte constitua uma violação das obrigações decorrentes 
dos dispositivos da Convenção, poderá depositar uma 
queixa perante o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. Tal queixa deverá conter todas as informações 
pertinentes assim como todos os elementos comproba
tórios pOsSíveis que confirmem sua validade; 

4. Cada Estado Parte desta Convenção compromete
se a cooperar com toda investigação que o Conselho de 
Segurança possa empreender, de acordo com os disposi
tivos da Carta das Nações Unidas, com base na queixa 
recebida pelo Conselho. O Conselho de Segurança deve
rã informar os Estados Partes dos resultados da inyesti
gação; 

5. Cada Estado Parte desta Convenção compromete
se a prestar assistência ou dar o seu apoio, de ac_ordo 
com os dispositivos da Carta das Nações Unidas, a qual
quer Estado Parte que o solicite, caso o Conselho de Se
gurança decida que a referida Parte foi prejudicada ou 
provavelmente venha a sê-lo em consequência de uma 
violação da Convenção. 

Artigo VI 

I. Qualquer Estado Parte desta Convenção pode 
propor emendas à mesma. O texto de qualquer emenda 
proposta será submetido ao Depositário que o fará cir-
cular sem demora entre os demais Estados Partes; 

2. Uma emenda entrará em vigor em relação aos Es
tados Partes desta Convenção que a tenham aceito, a 
partir do depósito junto ao Depositário dos instrumen
tos de aceitação por uma maioria de Estados Partes.. Pos
teriormente, entrará em vigor para qualquer outro Esta
do Part.e na data do depósito de seus instrumentos de 
aceitação. 

Artigo VII 

A presente Convenção terá duração ilimitada. 

Artigo VIII 

l. Cinco anos após a entrada em vigor desta Con
venção será convocada, em Genebra, pelo Depositário, 
uma Conferência dos Estados_ Partes. A Conferência de-
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verá avaliar a implementação da Covenção, -com vistas a 
certificar-se de que os seus princípios -e dispositiVOs estão 
sendo cumpridos; a Conferência deverá examinãr, em 
particular, a eficáciã dos dispositivos do parágrafo 19 do 
artigo I com relação à eliminãção do perigo do uso mili
tar ou qualquer outro uso hostil de técníciils de modifi
cação ambiental; 

2. · A intervalos de não menos de cinco anos após a 
Conferêricia, a maioria dos Estados Partes desta Co
venção poderá~ mediante proposta ao Depositário, obter 
a convocação de uma Confetência Com os mestriOs obje
tivos; 

3. Caso nenhuma Conferência, corilo previsto no pa
rágrafo 211 deste artigo, tiver sido conVocada dez anos 
após a realização da última, o Depositãrio deverá solici
tar a opinião de todos os Estados Partes desta Con
venção quanto à conveniência de convocar-se tal Confe
rência. Se um terço ou dez dos Estados Partes, qualquer 
que seja o menor núlnero, responderem afirmativamen
te, o Depositário deverá tomar im_e_d_iatamente as medi
das necessârias à Convocação de tal C_o_nferência. 

Artigo IX 

1. Esta convenção estará aberta à assinatura de to
dos os Estados. Qualquer Estado que não assine a Con~ 
venção antes de sua entrada em vigor, em conformidade 
com o parágrafo terceiro deste artigo, poderá a ela aderir 
em qualquer época; 

2. Esta Convenção estará sujeit~ à ratificação dos 
Estados signatários. Os "iiiSti'u{IlentOs de ratificação ·ou 
de adesão deverão ser depositados junto ao Secretário_ 
Geral das Nações Unidas. 

3. Esta Convenção entrará em vigor- apóS o depósito 
dos instrumentos de ratificação por viiifé Governos, de 
acordo com o parágrafo 29 deste artigo; 

4. Para aqueles Estados que venham a ratificar ou 
aderir à Convenção_ após a sua entrada em vigor, esta en
trará em vigor na data de depósito de seus instrumentos 
de ratificação ou adesão; 

S. O Depositário deverá informar imediatamente os 
Estados signatários--e aderentes da data de cada a.ssinatu'7 
ra, da data do depósito de cada ínstrumento de ratifi
cação ou adesão e da data da entrada em vigor da Con
venção e de todas suas emendas, como ta_mb~ da data 
do recebimento de outras notificações; 

6. Esta Convenção deverá ser registrada pelo Depo
sitârio, de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas. 

Artigo X 

Esta _Convenção cujos textos em lingua chinesa, ingle
sa~ francesa, russa e espanhola têm fé idêntica, deverá ser 
depositada junto ao Secr~árici Geral__d_a.s_Nações Uilidas 
que enviarâ cópias devidamente autenticadas da mesma 
aos Governos dos Estado~ signatáriõs ou aderentes. 

ANEXO À CONVENÇÃO 
Comitê Consultivo de Peritos 

l, O Comitê Consultivo d~ Peritos &e ~n~rregará de 
estabei~eÍ' as corlclusões _factuaiS pertiõeiltes e-de forne-
cer as opiniões dos peritos em relação á qualguer proble
ma suscii.àdo, d~ .. conformidad~ com o parágrafo 1 do 
Artigo V da presente Convenção, pelo Estad~ Parte que 
solicitar a convocação do Comitê. 

2. Os trabalhos do Comitê Consultivo de Perttos se-: 
rão organizados de forma a permitir que esfe deseinj:>C:
nhe as funções estabelecidas no parãgrafo I do presente 
Anexo. Sempre que possível, o Comitê aprovará por 
consenso as decisões sobre questões de procedimento re
lativas ·à organização de seus trabalhos; quando isto não 
for passivei, as decisões serão aproVádãS-pela maioria 

dos membros presentes e votantes. As questões de fundo 
nãO setão submetidas a votação. 

3. O Presidente do Comitê ou seu Representante será 
o DepoSitário. 

4. Cada perito poderá ser assessorado pas reuniões 
por um ou mais conSelheiros. 

_5. Çad_a perito terá o direito, atravês do Presidente, 
de soiiCitar dos Estados e organizações internacionais as 
informações e assistência que julgar neceSsárias para -õ 
desempenho dos trabalhos do Comitê. 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
·- do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 2%, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 12.738.040.000,00 (doze bilhões, sete
centos e trinta e oito milhões e quarenta mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 ~o Governo do Estado de Santa Catarina 
autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fi
Xados pelos itens I e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 
28 de outubro de 1975, alterada pela de n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, ambas do Senado Feçieral, a fim de 
permitir ~ ~onlrata"ção de operação de crédito no. valor 
_de Cr$ 12.738.040.000,00 (doze bilhões, setecentos e trin
ta e oito mílhões e quarenta mil cruzeiros), cOfi-Cspon
dentes a US.S 28,000,000.00 (vinte e oito milhões de dóla
res), à taxa cambial de CrS 454,93, junto ao Banco de 
Desenvolvimento- do Estado de Santa Catarina S.A. e 
Banco Regional de Desenvolvim~nto do Extremo Sul
BRDE, destinada à construção da nova_ ponte ligando a 
ilha ao continente, em Fh?rianópolis, naquele Estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
d_o Bra~il no respectivõ processo. 

Art. 2t Esta Resolução entra em vigOr na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 28 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Feperal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e -eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 297,_DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá, 
Estado de Sã-Dta ·câtarina,.a contr8tar ópCraçio de 
crédito no valor de CrS 29.847.909,39 (vinte e nove 
miihões, oito-~ntos e quarenta e sete mil, novecentos 
e nove cruzeiros e trinta e nove centavos). 

Art. }9 .S a Prefeitura Municipal de Araranguã, Es
tado de Santa Catarina, nos tennos do art,.29 da Reso
luçãb n'i' 93, de J 1 de outubro de 1976, do Senado Fe~e
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
C_rS 29.847.909~_39_(vinte e nove milh~e_s~_ oitpcentos e 
quarenta e sete mil, novecentOs e nove cruzeiros e trinta e 
noVe Ceritavos), correspondentes a 16.809,00 ORTN, 
considerado_ o valor nominal da ORTN de CrS 1.775,71 
(um mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e setenta e 
um centavos), vigente em maiof82,junto à Caixa Econô
mica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FJ\S, desti
nada à implantação de galerias de águas pluviais, na sede 

Quarta-feira 29 2819 

do Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 28 de junho de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Fefleral aprovou, nos teimas 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 298, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapora, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi
to no valor de CrS 218.094.000,00 (duzentos e dezoito 
milhões. noventa e quatro mil cruzeiros). 

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Pirapora, Esta· 
do de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe~eral, au
torizada a contratar oPeração de crêdito no valor global 
de Cr$ 218.094.000,00 (duzentos e dezoito milhões, no· 
venta e quatro mil cruzeiros), correspondentes a 150.000 
UPCs, considerado o valor_ nominal da UPC de Cr$ 
1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqUenta e três cruzei
ros e noventa e seis Centavos), vigt'irite em janeirof82, 
junto à Caix_a_ Econômica do Estado de Minas Gerais, 
esta na qualidade de agente financeiro do B_anco Nacio
nal da Habitação ;;,__ BNH, destinadas à construção de 
SOO_(quinhentas) unidades habitacionais de interesse so
cial e execução das obras de infra~estrutura urbana ne
cessãriaS, naquele Mu"nicípio, obedeçida~ ~s condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivO 
processo. 

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

Senado Federal, 28 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. " 

FaÇo saber_ que o Senado Fep.eral aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 299, DE 1983 

Autoriza a Prefeitunl Municipal de Bana do Ro
cha, Estado da Õahia,a contratar operação de crédito 
~o valor de CrS 36.~06.475,24 (trinta e seis mllhies, 
quatrocentos e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco 
cruzeiros e vinte e quatro centavos). 

Art. 19 S a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, 
Estado da Bahia, nos termos do art. 2~' da Resolução n' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, aut9ri
zada a contratar Operação de crédito n~ valor CrS-
36.406.475,24 (trinta e seís milhões, quatrocentos e seis 
mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiroS e vinte e 
quatro c:~ntay_q~). coir~pondentes a 16.241,00 ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de CrS 2.241,64 
(dois mil, duzentos e quarenta e um cruzeiros e sessenta e 
quatro centavos), vigente em sete~I~:bro/82, junto à Caixa 
Econõmica Federal, medíante a utilização de recursos do 
Fi.indo de APoio ao Desenvolvimento sOcial - FAS, 
destinada à construção de um Mercado Público, naquela 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 
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Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 28 de junho de 1983. ::___Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Fejieral aprovou, nos termos 
do art. 42, incíso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 300, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ataléia, Esta~ 
do de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões, seis-
centos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta cruzei
ros). 

Art. I~> É a Prefeitura Municipal de Atalêia, Estado 
de Minas Gef~L1s; iios termos do art. 29 da ResoluÇão n9 
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operações de crédito no valor global de 
Cr$ 70.691.880,00 (setenta lnilhões, seíscen-tos e noventa 
e um mil, oitocentos e oitenta cruzeiroS), corresponden
tes a 42._000 UPCs, COnsiderado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cru
zeiros e-qu-atorze centavos), viS:enle em aOrH/82, juri.to à 
Caixa Ec_onômica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação -- BNH, destinadas à construção de 120 (ceo.~ 
to e vinte) unidades habitacionais de interesse sociãl e 
execução das obras de iriíra:estrutura- urbana neces
sárias, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banc9 Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na: data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 28 de junho de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 301, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahla a contra~ 
tar operatào de crédito no valor de CrS 
747.290.796,00 (setecentos e quarenta e sete milhões, 
duzentos e not·enta mil, setecentos e noventa e seis 
cruzeiros). 

Art. 1~> h o Governo- do Estado da Bahia, nos ter
mos do art. 2~' da Resolução nl' 93; de 11 de outubro de 
1976, do Senado Fed_eral, autorizado a contratar ope
ração de crédito nO Valor de Cr$ 747.290,(96,00 (setecen
tos e quarenta e sete milhões, duzentos e noventa mil, se
tecentos e noventa e seis cru-zeiro-s)~ cõrfesponaentes a 
39K90f,87 ORTi\.f, corisiderado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 1.873,37 (um mil, oitocentos e sete-nta e 
três cruzeiros e trinta e Sete ·ceiiláVos), vigente em ju
nho/82, jUnto à Caixa- Econôrilica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol:. 
vimento_Social- FAS, destinada â construção e equipa
mento de 90 (noventa) conlplexos põliciilis de pequeno 
porte, naquele Estado, obedecidas as condições a_dmiti
das pelo Banco Ceriti"al do Brasil no respectivo pTOcCssO: 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigà_r na data de 
sua publlcílçào. 

Senado Federal, 28 de junho de 1983. -- NiiQ Coelho, 
Presidente. 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Faço sabÚ que o Senado Feperal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

~RESOLUÇÃO N' 302, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em Cr$ 11.955.596.307,00 (onze bilhões, nove
centos e cinqüeRta e cinco milhões, quinhentos e no
-venta e seis mil, trezentos e sete cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. 1~> t o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro fixa
dO pelo item III do art. 21' da Resolução nt> 62, de 1975, 
alterada pela de nl' 93, de 11 d_e outubro de 1976, ambas 
do Senado Fe~eral, de modo a permitir o registro de 
uma emissão de 4.374.100 Obrigações do Tesouro do Es
tado do Rio de Janeiro- Tipo Reajustável---ORTRJ, 
equivalente• a Cr$ 11.955.596.307~00 (of1.Ze bilhões, no
vecentos e_cinqíienta e cinco milhões, quinhentos e no
venta e seis mil, trezentos e sete cruzeiros), considerado o 
valor nominal do título de Cr$ 2. 733,27 (dois mil, sete
centos e trinta e três cruzeiros e vinte e sete centavos), vi
gente em dezembro de 1982, destinada ao giro de sua 
dívida consolidada interna intra limite mobilíária~ vencí
vel durante ~-presente -t;:x~rcíciõ, obedecidas as con~ições 

----ª-dmitida_§___jlel_o Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2~~- --Es-iã. Resolução entra effi vigor ila data de 
sua publicação. 

Senado Federg.l, 28 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente._ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ter
mos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo 
Coelho, Presidente, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N• 303, DE 1983 

Aufrifiza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em Cr$ 11.940.400.190,70 (onze bilhões, nove
centos e quarenta milhões, quatrocentos mil, cento e 
noventa cruzeiros e setenta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. }Q t=; o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
--autorizado a el~var,_ te~porariamente, o parâmetro fixa~ 

do pelo item ÜI do art. 21' da Resolução n~' 62, de 28 de 
outubro de 1976, alterada pela de n~' 93, de 11 de outubro 
de 1976, ambas do Senado Fe~eral, a fim de que possa 
emitir 3.869.730 (três milhões, oitocentos e sessenta e 
noVe mi( setecentos e trinta) Obrigações do Tes_o-uro do 
Estado do_ Rio de Janeiro - Tipo Reajustável -
ORTRJ, equivalentes a CrS 11.940.400.190,70-(onZe bi
lhões, novecentos e quarenta milhões, quatrocentos mil, 
cerlto e [_l_o.venta cru_z~ir~s e setenta centavos), considera
dO~ ~alar nominal do título de Cr$ 3.085,59 (três mil, oi
tenta e cinco cruzeiros e cínqüenta e llove centavos), vi
Sente em reVereiroj83, destinada ao Siro da -dívida -con
solidada interna intralimite mobiliária daquele Estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 

_ do Brasil no re~pectivo P!_O_~ss'?. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua -pUblicação. 

Senado Federal, 28 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Junho de 1983 

Fã.ço saber que o Senado Fejieral aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo CQe)ho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 304, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar 
em Cr$ 2.231.981.775,87 (dois bilhões, duzentos e 
trintl) e um milbõcs, novecentos e oitenta e um mil, se
tecentos e setenta e cinco cruzeiros e oitenta e sete 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. IQ b o Governo do Estado da Paraíba autoriza
do a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo 
iiem nr; dO art. :tY: da Resolução -n.,·62, de 1975, mOdifi
cado pela de ri~> 93, de 1976, ambas do Senado FePeral, a 
fim de que possa registrar uma emissão de 766.759 Obri
gações dá Tesõuro do Estado da Paraíba - Tipo Rea~ 
jiiStaVef _(ORTPBj~ equivalentes a Cr$ 2.231.981.775,87 
(dois bilhões, duzentos e trinta e um milhões, novecentos 
e Oitenta e u111mil, setecentos e setenta e cinco cruzeiros e 
oitenta e Sete centavos), considerado o valor nominal do 
título de Cr$ 2.910,93 (dois mil, novecentos e dez cruzei
ros e noventa e três centavos), vigente emjaneiro/83, cu
jos recursos serão destinados ao financiamento de Pro
grâ.rria de Investimentos a ser desenvolvido pelo referido 
Estado, obedecidas as condições admítidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta :Resolução entra em vigor na data -de 
sua publi~ção. 

Senado Fed~ral, 
lho, Presidente. 

de junho de 1983.- Nilo Coe-

RESOLUCÃO N' 205, DE 1983 

Autoria a Prefeitura Municipal de Ibiraci, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (se
tenta e seiS -mTibões, quinhentos e v1nte e itoVe-Cruzel~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

RETIFICAÇÃO 

Na publicaÇão da Resolução, no DCN...Seção II- de 
17/5/83, página 1741, na sua ementa, 

Onde se lê: 

".~Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões~ qui
nhentos e vinte e nove cruzeiros ... " 

Leia-se: 

" ... Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, qui
~hento~ ~ víijte e nove m_il e selsce"ntos cruzeiros)." 

RESOLUÇÃO N• 258, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Resende, Esta· 
do do Rio de Janeiro, a contratar operatão de crédito 
no valor de Cr$ 142.580,00 (cento e quarenta e dois 
milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros). 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação da Resolução, no DCN~Seção II~de 
- -2/6/83, pâginã 2135, nasua ementa, -

onde -se lê: 

" ... Cr$ 142.580,00 ... " 
Leia-se: 

" . ._Cr$ 142.580.000,00 ... " 



Junho de 1983 

Ata da 105• Sessão, 
em 28 de junho de 1983 

1• Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la 
e Marcelo Miranda. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRE
SENTES OS SRS. SENA, DORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - AtoYsio C_h_av~ -
Hélio Gueiros- JQão Castelo -José Sarney- Alberto 
Silva - Helvfdio Nunes- José Lins- Virgílio Tâvor'a 
- Dinarfe Mariz - Humberto Lucena - Marcmldes 
Gadelha - Aderbal Jurema - Marco Maciel - Gui
lherme Palmeira - Passos Pôrto - Moacyr Dalla -
Itamar Franco - Alfredo Campos - Fernando Henri
que Cardoso - Benedito Ferreira - Henrique Santillo 
- Mauro Borges - Gastão MUller -José Fragelli -
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Carilar
go- Álvaro Dias- Lenoir Var&as- Cirlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Moaoyr J2•Uo) - A lista de 
presença acusa o comparcimento de 32 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos. trabalhos .. 
O Sr. }9RSecretário irá proceder à leitura do Expedien

te. 

É lído O seguinte 

EXPEDIENTE 
Aviso do Ministro de Estado das Minas e Energia 

N~' 305/83; de 27 do corrente, encaminhando inforR 
mações daquele Ministério, solicitadas pelo Senador Ita
mar Franco através do Requerimento n~' 295/83, destiR 
nadas a instruir a apreciação do Projeto de Resolução n9 
127, de 1982,.apresentado pela Comissãu Parlamentar de 
Inquérito instalada para investigar o Acordo Nuclear 
Brasil-Alemanha. 

Oficio do Primeiro Secretário 
da Câmara dos Deputados 

N~' 408/83, de 27 do corrente, comunicando a aproR 
vação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n~' 23, 
de 1983 (n~' 1..425/83, na· Câmara dos Deputados), de auR 
toria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a 
atualização e reajustamento contínuo do valor do. selo a 
que se refere a Lei n9 909, de 8 de novembro de 1949, des
tinado a obter recursos para assistência à prole dos han
senianos. 

(Projeto enviado à sanção em 27-6-83). 

O SR. PRESIDENTE (Moaoyr Dalla)- O Expedien· 
te lido vai à publicação. 

A Presidência comunica .que, nos termos do art. 278 
do Regimento Interno, determinoU o arquivamento do 
Projeto de Lei da Câmara n9 108, de 1981 (n9 471/79, na 
Casa de. origem), qu~. "torria obrigatória a fixação dos 
preços nos anúncios de imóveis destinados ã venda .. e lo
cação e dá outras providências", pOr ter recebido parecer 
contrário, quanto ao mêrito, da comissão a que foi dis
tribuido. 

O SR. PRESIDENTE (Moaoyr ~D.IDio) ..,. Sobre a me
sa, projetas de lei que vão ser lidOs pelo Sr. I 9-SeC::re"táriO~ 

DIÁRIO DO CONéritESSO NACIONAL (SeÇi!o II) 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 165, DE 1983 
Complementar 

''Introduz alterações na Lei Complementar il'i' 11, 
de 25 de maio de 1971, que instituiu o PRORU
RAL." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' O art. 12 da Lei Complementar n9 11, de 25 
de maio de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

, "Art. 12. Os serviços de saúde serão prestados 
aos beneficíários, na escala permitida pelos recursos 
orçamentários do FUNRURAL, em regime de gra-

-tuidade totaL -

Parágrafo único. A remuneração de médicos e 
hospitais será- feita em "conformidade com os ser

-viços efetivamente prestados.'' 

Art. 29 Esta lei entrará ~m vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçio 

--Os trabalhadores rurais de todo o País, reunidos no 
seu 3"' Congresso Nacional, discutindo acerca dos 
problemas relacionados com a insat1sfatória prestação 
de servias previdenciários de saúde no meio rural, acaba
ram por fazer duas ponderações da maior importância. 

A primeíta diz respeito à inadequação do dispositivo 
legal que permite o pagamento de serviços de assistência 
médica, pelo próprio trabalhador, atendido o critério de 
renda· fRnliliar. Ora, se esse critério fosse realmente leva
do em consideração o trabalhador rural.jamais poderia 
ser encargado com qualquer tipo de pagamento de assis
tência médica, eis que todos sabemos das dificuldades 
pÕfqlle passam os rurícolas e suas famOias quanto a esta 
questão de remuneração, sempre aquém das necessida
des primárias. Por isto que a nosso ver, os trabalhadores 
rurais, incluindo, pois, os pequenos produtores, não de
vem pagar nada a título de assistência ril"édica e hospita
lar. 

Por outro lado, a assistência médica e hospitalar pres
tada aos trabalhadores rurais não é boa. O trabalhador 
vi:a de regra, não é atendido de acordo com as suas neces
sidades, havendo casos· ein· que o recebem e o tratam 
como a um indigente, como a um desvalido. 

Os hospitais recebem uma certa importância, em di
nheiro, para dar assistência. Tal importância é marcada 
e é paga por mês. Esse jeito de pagar faz com que muitOs 
hospitais não se interessem em dar atendimento eficaz ao 
trabalhador rural. Tendo a importância garantida, por 
mês, quanto menor número de pessoas atender, melhor 
será para o hospital. Por isso, põem os ho.spitaiS todas as 
dificuldades para receber e tratar o trabalhador rural. 

Já a maneira de pagar a assistência médica para ostra
balhadores da cidade é mais justa e mais eficiente. Para 
os trabalhadores da cidade essa assistência é paga de 
acordo com a quantidade de pessoas atendidas e de acor
do com o serviço ~fetivamente prestado .. 

Tais são, por conseguinte, as modificações que quere
mos obter com o projeto de lt;;i ora oferecido à ca:p.sicie
ra:ção da Casa, em atenção a pedido do Sr. Helio Souza 
Oliveira, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de EsR 
tância. 

·como não se trata de criação, majOração ou amK 
pliação de benefícios previdenciârios, -seiião que de novo 
dlsciplinament9 de um serviço já existente (o da assistên
cia mêdica), desnecessário se torna indicar fonte de cus
teio; devendo ser lembrado, por outro lado, que a assis
têiiCía-ffiédiCa do PRORURAL obedece às limitações 
permitidas pelo orçamento do FUNRURAL. 
~ala d!! Sessões, ".48 de ju!Jho_de 198_3.- Nelson Car

ne_íro. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 11, DE 25 DE MAIO DE 
- ~ . ~ I97l 

Art. 12. Os serviços de saúde serão prestados aos 
beneficiários, na escala que permitirem os recursos orça
mentários d.o. FUNRURAL. em regime de gratuidade 
total ou parcial, segundo a renda familiar do trabalhador 
ou dependente. 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de LegisR 
lação Social. de Saúde e de Finanças. 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 166, DE 1983 

....::. ·Assegura o amparo ciã PreVidência Social aos 
ÍQ:válidos congênitos. 

O Congresso Nilciomil decreta: 

Art. J9 AcrescentemRseaoart.l9daLein96.179,de 
11 de dezembro de 1974, os seguintes dispositivos: 

§ 19 Ficam os.iilválidos congênitos dispenSados 
das exigências mencionadas nos itens I a III. 

§ 2~' Não prejudicará o direito ao amparo prc
videncíário a percepção, pela pessoa de quem o ido
so ou inválido dependa obrigatoriamente, de rendi
mento de valor igual ou inférior ao salário míni
mo." 

ArL 2<:> -o ciisteio do encargo financeiro decorrente 
desta lei será atendido, se necessário, com o acr~cimo de 
uni dédillo do destaque fixado no art. 81' da Lei n.'i' 6.179~ 
de ll de dezembro de 1974. 

Art. 39 Esta lei entrará em Vigor na data de sua 
publicação. -

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O objetivo da presente proposição é retomar iniciati
va, a respeito, do então Senador Franco Montara, me
diante o Projeto de Lei do Senado n9 248, de 1980, que 
não conclui sua tramitação por ter sido arquivado com o 
término da última Legislatura. 

A justificação original do projeto llós a perfilhamos 
po·r inteíro, pela sua validade e oportunidade, reprodu
zindo, a seguir, todos os seus termos. 

.. "O presente projeto tem por objetivo assegurar o am
paro da Previdência Social aos inválidos por nascença, 
ainda quando dependente de pessoa cuja renda não exce
da a um salário mínimo. 

Diz a Lei n9 6.179, de I l de dezembro de 1974, que ins
tituiu o amparo previdenciário para maiores de setenta 
anos de idade e para inválidos: 

. ~·Art. 19 -Os maiores de 70 (setenta) anos de 
idade e os inválidos, definitivamente incapacitados 
para o trabalho, que, num Ou noutro caso, não 
exerçam atividade -remunerada, não aufiram rendiR 
merito, sob quaiquer_f9rma, superior _ao va!Õr da 
renda mensal fixada no art. 29, não sejam mantidos. 
por pessoa de quem dependam ahrigatorii:t.mente e 
não tenham outro meio .de prover ao próprio sus
tento, passam a ser amparados pela Previdência So
cial, urbana ou rural, conforme o caso, desde que: 

I- tenham sido ffiiadOs ao regime do INPS, em 
qualquer .época, no mÍnimo por 12 (doze) meses, 
coriSecú.tiVOS ou não, vindo a perder a qualidade de 
segurado; ou 

II - tenham exercido atividade remunerada 
atualmente incluída no regíme· do INPS ou do 
FUNRURAL, mesmo sem filiação à Previdência 
Social,_no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos 
ou não, ou aíllda 
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III - tenham ingressado no regime do INPS 
após completar 60 (sessenta) anos de idade sem di
reitos aos benefícios regulamentares." 

Como se sabe, a previdência social urbana considera 
segurados obrigatórios todos os que exercem atiridade 
abrangida pela Lei Ofgânica da Previdência Social, 
garantindo-lhes os meios indispensâveis de manutenção, 
por motivo de idade avançada, incapacidade e tempo de 
serviço, mediante o pagamento de abonos, auxilias e 
aposentadorias. 

Desse modo, quando mulher e marido, quando pai e 
filho são segurados obrigatórios do INPS, ambos, satis
feitas as exigências legais, podem receber os benefiCias 
previstos. 

Jã o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 
adota critério restritiVo e, pOr isso mesmo, s6cia:H:nente 
indefensável, qual o de só permitir, "a.índa quando mari
do e mulher ou pai e filho sejam trabalhadores rurais, a 
aposentadoria apenas do chefe da unidade familiar, ain
da quando ambos, em decorrência de invalidez, fiquem 
incapacitados para o trabalho. Além disso, a aposenta
doria tem seu valor limitado à metade do maior salário 
míniino. 

Por outro lado, o amparo previdenciârio aos idosos e 
inválidos só é devido, no caso de incapacidade definitiva 
para o trabalho ou idade superior a 70 anos, aos que não 
aufiram rendimento_ superior a meio salário mínimo e 
hãq sejaril.- mantidos por pessoa de quem dependam obri
gatoriamente. 

Desse modo, o trabalhador inválido que não tenham 
direito aos benefícíos previdenciários pode pleitear e ob
ter o amparo previdenciário institufdo pela Lei n"' 6.179, 
de 1974, desde que, satisfeitas as demais Cxigências le
gais, não aufira rendirriento, sob qualquer forma, supe
rior à metade do salário míriimO. 

t natural que assim seja, porque ê evidente que a me
tade do salário mínimo é insuficiente para rrianter a sub
sistência do trabalhador, normente idoso ou inválido, 

Todavia, a legislação impede a concessão do amparo 
aos idosos e inválidos que estejam na dependência obri
gatória de outrem. 

Tal interpretação está fundamentada, evidentemente, 
nas disposições do Código Civil (art. 233), que dá ao ma
rido a condição de chefe da sociedade çonj_ygal, 
atribuindo-lhe, entre outras, a obrigação de prover a ma
nutenção da família, 

Vale aqui reproduzir o ensinamento de Gefaldo Au
gusto Faria Baptista quando lembra que a dependência, 
na previdência social, difere da conceituação da lei civil, 
assinalando: 

.. .. Embora, em muitos casos, experimente o influ
xo inevitável da lei civil, o conceito de dependência, 
no seguro social, ê, antes de tudo, um conceito e<:o· 
nômico." 

A dependência é um simples estado de fato, e não 
um estado de direito, configurando, conforme acen
tua Arnaldo Agnelli (illfortuníí -del Lavara, 1926, 
pág. 349) uma relaçio etonômica e não uma relação 
jurfdica. O que coincide com a opinião, ainda mais 
mais extremada, de André Rouast, quando ao se re
ferir à lei de segUro social, afirma: 

.. Lei social e não leijuridica, ela visa a si
tuações econômicas e não jurídicas (Noções do 
COntrato de Trabalho e da Lei sobre Seguros 
Sociais, 1929, pãg. 102)." 

Ilustrando o mesmo ponto de vista, o autorizado 
de Litala mostra que a dependência econômica cor
responde simplesmente:::. "ao sustento dado a quem 
se encontra em estaqo de dele necessitar" (Direito 
de Seguro Social, pág. 139) o que sigilifica 
considerar-se muitas vezes como dependente pessoa 
que juridicamente estaria em situação de não
dependência e vice-versa". (Revista de Direito Ad
ministrativo, vol. III, pâgs~ 284 a 291 ). 
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Cabe, ainda, lembrar que não pode a lei, de acordo 
com entendimento universalmente aceito, impor requisi
tos impossíveis de serem atendidos. 

Ora, se o salário mínimo, por imperativo constitucio
nal, ê a remuneração que pode ser _paga para assegurar a 
subsistência- do trabalhador, como admitir-se que este, 
com ganhos correspondentes à metade da menor remu
neração admissível, possa, além de maior de 60 anos ou 
inválidos, responder pela obrigação civil da manutenção 
de sua família? 

É evidente que não poderá faz.ê-lo, não se configuran
do, conseqíientemente, o impedimento legal. 

Desse modo, o presente projeto nesta parte nada mais 
faz do que ~xp!icitar O que estã, efetivamente, implícito 
na Lei n~" 6.179, de 1974. 

A proposição objetiva também contemplar com a per
cepção do. "amparo previdenciário" os que já nasCeram 
inválidos, eís que sua invalidez congénita tornoU-os eYi
dentemente incapazes de exercer a qualquer tempo qual
quer atividade, não lhes, sendo, assim permitido, satisfa
zer as exigências contidas nos itens do art. 1" da Lei n"' 
6.179(74. Estes, entretanto, não podem ficar marginali
zados. 

Finalmente, o projeto, na formãOO Parágrafo único 
do artigo 165 do texto c_onstitucional, prevê a fonte de 
custeio do encargo adicional que acarreta. 

, Sala das Sessões, 28 de junho de 198~, ~_Fernando 
Henrique Cardoso. 

LEGISLJfÇÃO Cl'l'ADA 

LEI N• 6.I79 DE II DE DEZEMilll.O DE 1974 

Institui amparo prel'idenclário para maiores de se
tenta anOS de idade e pars inválidos, e dá outras proti
dências. 

Art. 89 O custeio do amparo estabelecido neSta Lei 
será atendido, sem aumento de contribuições pelo desta
que de uma parcela da receita do INPS e do FUNRU
RAL, correspondente a 0,4% (quatro décimos por cento) 
da folha de saláriowde-contribuição, onerando em partes 
iguais cada uma dessas entidades. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe-
tentes. · 

Há oradores inscritos . 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli. 

O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA O SE
GUINTE DISCURSO QUE, liNTREGUEÀ RliVI
SÃO DO ORADOR, S!iRÃ PUBLICADO POS'l'E
RIORMENT!i. 

O Sr. Álvaro Dias- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem, de acordo com o art. 16, ou art. 444, do Re
gimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador_Áivaro Dias, para uma ques
tão de ordem. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

Hã Ministros que não aprenderam ainda a respeitar o 
CongresSo Nacional. 

O Ministro Ibrahim Abi-Ackel recusou-se, driblando 
a CPI do Terror, a comparecer ao Congresso e falar 
sobre o terroris_mo no País. 

O Ministro da Indústria e do Comércio; há um mês 
convida do pela Comissão_ de Agricultura do Senado e 
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pela Comissão de Economia da Câmara dos Deputados, 
não encontra t6mpo para aqui comparecer e fazer uma 
avaliação ·cta política cafeeira. 

O Ministro César Cais não respondeu até hoje o Re
querimento de Informações n"' 671, que apresentamos a 
16 de mafo- de 1983. -

De conformidade com o art. 239,_ inciso IX, no que 
diz: 

IX- Ao fim de 30 (trinta) dias será reiterado o 
expediente de solicitação das informações, quando 
não hajam sido prestadas ou não tenha sido solicita
da, pela autoridade competente, a prorrogação do 
respectivo prazo. 

De conformidade com este artigo, Sr. Presidente, peço 
a V. Ex,. que reitere este pedido de informaÇões ao Sr. 
Ministro César Cais, das Minas e Energia, para queres
ponda a respeito da: 

I - Concessão de sete novos postos de gasolina a pa
rentes de funcionários ou a ex-funcionários do Conselho 
Nacional do Petróleo? 
2- Quais foram os funcionários ou ex-funcionários 

beneficiados? 
3 -=c-Quais normas ou critérios foram adotados para 

tais concessões? 
4- Que volume de investimento, incluindo equipa

mentos é exigido para a instalação de um posto de gaso
lina? 

5 - Quanto pode valer depois de devidamente instala
do? 

6- A _portaria 22 de 28-1-77, proíbe expressamente a 
abertura de novos postos de gasolina no País, salvo em 
situações especiais. Que. "situações especiais" estaríam a 
justificar as referidas- concessões'? 

Sr. Presidente, estas concessões revoltaram a opinião 
pú_blicã do País, pois cheiraram a favoritismo, a cor
rupção. 

Este pedido de informações não foi respondido pelo 
Governo. E o que solicitamos de V. Ex• é que seja reite· 
rado, para que o Governo responda ao Senado Federal. 

Ao mesmo temp-o, Sr. Presidente, valendo-me ainda 
do art. 239, inciso I, letra a, que possibilita requerimento 
de informações, quando diz: 

"I- Só será admissível: 
a) como ato pertinente ao exercício da competên

cia fiscalizadora do Congresso Nacional ou do Se
nado Federal; - solicitamos estas informações. 

Requeiro à Mesa, na forma da letra .. a", item I, do 
art. 239 do Regimento Interno do Senado Federal que 
sejam solicitadas ao Poder Executivo Federal as seguin
tes informações: 

I -Porque o Grupo Coroa-Brastel foi autoriZado à 
comprar a Corretora Lau_reano (350 milhões de cruzei
ros), na qual trabalhava o filho do General Golbery, s~: 
ela estav~. "tecnicamente quebrada" e se hã alguns anos 
Vinha _sendo mantida pelo Banco Central? 

2 - Da mesma forma, porque se permitiu e facilitou a 
compra pelo mesmo grupo, da Marcavam, Mundo dos 
Plásticos e Banco.de Crédito Comercial_ entre ou_tras? 
3- Se há, e, em caso afirmativo, a quanto monta a 

participação acionária, direta ou indíreta, do Sr. Flavio 
Pêcora il.o Grupo Coroa-Brastel? 
4- Porque só_ agora houve intervenção do Banco 

Central se, há várias semanas, o Grupo mantinha amplo 
~·passivo a descoberto"'? 

Peço a V. Ex•, Sr. Presidente, que defira esse requeri
mento de informações, porque, uma época de crise viVi
da pelo País, não se pode admitir negociações escusas 
que promovam escândalos como este estampado na pri
meira página dos jornais de todo o País. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa es
clarece ao nobre Senador que, com relação ao ofício en
dereçado ao Ministro César Cais, o mesmo já foi reitera
do a requerimento de V. Ex', no dia 24 de maio. Com re
lação ao novo requerimento de V. EX!-, lido agora da trt
bUna, a Presidência, nos termos regimentais, examínará 
a matéria. 
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O Sr. Pedro Simon -O MiniStfQ está na campanha 
da reeleição do Presidente e ainda não teve tempo para 
lê~lo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O oficio fói 
enviado no dia 24. A Mesa diligenciou no sentido de 
cobrar do Senhor Ministro a resposta ao ofício reclama
do por V. Ex• 

O Sr. Álvaro Dias- A Mesa diHgencioti quando, Sr. 
Presidente'? 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Dia 24 de 
maio. 

O Sr. Álvaro Dias- Acho que há engano de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Dia 24 de 
junho, fOi reiterado o pedido porque o primeiro ofício 
saiu do Senado Federal no dia 24 de m~io; 30 dia~ após, 
a Mesa reiterou ao Senhor Ministro a solicitação de V. 
Ex• 

O Sr. Álvaro Dias - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Concedo _a 
palavra ao nobre Líder Gastão Müller, que falará em 
nome do PMDB. 

O SR. GASTÁO MÜLLER (PMDB- MT. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Há algum tempo, se não engano, ainda no ano passa
do, o nobre e digno Ministro-General Danilo Venturini 
confirmou de público que estava havendo estudos, obje
tivando um novo dimensionamento quanto às Prefeitu
ras intituladas de área de segurança. Isso significa o re
torno, na prática, da autonomia munícip-at. Mas, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, após -eSsa manifestação do digno 
Sr. Ministro-General Danilo Venturini, -o assunto parece 
que morreu. Por que será? Pode-se julgar que o Governo 
está com medo de eleição ou não a vê com bons olhos. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
quando o Senhor Presidente da Repúblicã fala em mão 
estendida, em trégua (pressupõe guerra) e outros fatos 
mais, que representam pacifica-ção, ele se esquece que há 
necessidade de provar com atas concretos que deseja 
mesmo a paz, embora a Oposição não esteja em guerra 
com o Governo, mas, sim, exercendo o Direito líquido e 
certo de fazer oposição. Como, po-rt.:üifõ~ Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, a Oposição, nO caso específico do 
PMDB, aceitar qualquer tipo de abrandamento, se o 
Presidente Figueiredo, que preside o Governo, que co- -
manda com energia o Partido do Governo, o PDS, ex
majoritário, o ex-maior Pa~tido d_b Ocidente, ordena ao 
mesmo que cumpra sem discussão as-suas ordens, (de
mocraticam~nte); maritéril o sistema de_nomeação de 
Prefeitos pro tempore; não sugeriu aiiiâi a extinção total 
no Direito Eleitoral brasileiro, da figura esdrúxula da 
sublegenda, conserva a aprovação de leis por decurço de 
prazo; prossegue na_ teimosia aventura de editar 
decretos-leis e coisas outras que poderiam ser citadas, 
além da anomalia de manter no Direito Eleitoral brasi
leiro a cassação da cidadania das populações dos municí
pios intitulados ãr_eas de segurança nacional?~ um casti
go igual ao que se impõe aos habitantes das Capitais dos 
Estados. 

São mais de cem cidades que estão com sua autonomia 
agredida. Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como 
estâ distribuída a cassação: Rio Grande do Sul, 25 mu
nicípios; Mato Grosso do Sul, 13; Acre e Paraná, 11 cada 
um; Bahia, lO; Amazonas, 9; Pará, 7; Santa Catariria, 6; 
São Paulo, 5; Rio de Janeiro e Mato Grosso, 3 cada um; 
Goiás, Maranhão e Pernambuco, um cada. Ainda hã o 
caso do Acre, onde os onze municíp"ios existentes estão 
enquadrados na área de segurança. O Governador eleito 
pelo povo acreano é do PMDB. Pergunta~se~ os prefeitos 
mantidos serão aqueles escolhidos pela administração 
passada que era do PDS? Será ou seria urna situação tta
gicômica, ou seja, o povo acreano deu a vitória ao 

PMDB, e, naturalmente, o Partido venceu nos municí~ 
pios e o Sr. Governador não poderá trocar os prefeitos. 

O Sr. HUmberto Lucena- v:-Ex• permite um aparte? 

-Õ SR. GASTÃO MULLER - Com m~ito prazer, 
nobre Senador Humberto Lucena. . . 

O Sr. Jiunlberto -Lucena - V, Ex• faZ bem em vo(tar 
ao tema que realmente nos preocupa bastante, qual seja 
o dos municípios incluldos em áreas de segurança nacio
nal, que _constitui uma aberração das maiores nos cha~ 
mados tempos de abertura política. Não se pode enten
der, nobre Senador, que um Presidente da República, 
que- jurou fazer di!ste País uma democracia, inS-ista em 
manter dezenas de municipios brasileiros incl~ídos_ em 
áreas de segurança, sem nenhum motivo justificável, 
po_rqu~ ninguém Sabe quais as razões que leva o Governo 
a fãzer essa seleção. Mas fiais do que isso, baixOu, Como 
bem lemb_rou V. __ Ex~. dois decretos-leis flagrantemente 
inconst.íUIC1ón:iiS; um deles criando a figura do prefeito 
pro tempore, que ê uma excrecência, numa visível inva
são na autonomia dos estados, jã que implica em dimi
nüif a competência dos Srs. governadores. Nesse senti
do, estou insistindo junto ao Presidente do nosso Parti
do~Deputado Ulysses Guimarães, para agilizar o envio 
de representação à Procuradoria-Geral da __ República, in
sistindo ria tese da inconstltuciotlalida_de desses decretos
leis, para que S. S• possa, no usos de suas atribuiçô~s, fa
zer chegar a sua palavra junto ao Supremo Tribunal Fe
d~_ral,Ja que, lamentavelmente, arquivou uma represen
tação semelhante que lhe foi endereçada do Estado do 
Pará. Valnos -fazer- Úm esforço no sentido da represen~ 
tação ao ProcuradÕr-Geral da República, pela direção 
Nacional do PMDB. Acho, ainda, Senador Gastão 
Mütler, que os Governadores de estado, que pertencem à 
Oposição, deveriam inclusive impetrar um mandado de 
segurança perante o Supremo Tribunal Federal, para di
rimír eSsa questão: O conflito está aí, e só quem pode dar 
a última palavra em torno do mesmo é o Supremo Tribu
nal Federal. 

Se o Procurador-Geral da República, amanhã, receber 
a nossa representação e arquiva-la, não fazê-la prosperar 
junto ao Supremo Tribunal Federal, vamos ver se algum 
Governador de Estado, do PMDB, toma a iniciativa de 
um mandado de segurança, para que o Supremo Tribu
nal Federal possa, afinal, se pronunciar sobre esses dois 
extra-vagantes decretos~ leis a que v. Ex• se "referiu. 

O SR. GASTÃO. MÜLLER - Muito obrigado. V. 
Ex• juntou ao meu discurso infOrmações imPOrtantes 
para ilustrá-lo. 

O Sr: Mário Maia- Perrriite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. GASTÃO MULLER- Logo em seguida darei 
o aparte a V, Ex•. 

A Folha de S. Paulo, edição de 22-3-83, publicou um 
artigo do brilhante jornalista Osvaldo Peralva, que se in
titul~. "Autonomia em Po.nto Morto". 
_ Leio, Sr~ Presidente e Srs. Senadores, alguns trechos 
do artigo que, melhor do que eu, analisa o problema: 

··-- AUTONOMIA EM 
PONTO MORTO 

Entre as anomalias que continuam a deformar o 
sistema polít1c0 braSiieirO;- encontra-se a cassação 

- -- -da cidadania dos habitantes das chamadas áreas de 
segurança, que compreendem mais de cem municí
pios. E a mesma penalidade imposta, com pretexto 
diferente, aos munícipes das capitais dos Estados. 

Seus prefeitos são nomeados pelo governador, 
com prévia ap-rovação do Presidente da República. 
Se um deles perder a confia-ºça do Presidente, será 
exon-erado sumariamente, mediante simples comu
ni~_ação do Ministro da Justiça ao governador do 
Estado. Mas se tiver perdido a confiança _do chefe 
dQ Executivo estadual, só Poderá ser demitido com 
prévía aprovação do chefe do governo federal. 
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As assembléiãs Legislativas e as-Câmaras Muni
cipais nãO tém o-direitO-de dar sequer um pio nessa 
questão. 

Quais as Ilações a tirar desse quadro? Antes de 
tudo, o eleitorado ê declarado em estado de me
noridade política, incapaz de discernir entre um 
patriota-e um inimigo da pátria, encapuzado, ca
paz de atentar- contra a segurança nacional. Ou 
então é que toda a população ou sua maioria é ca
paz de acumpliciar-se com o possível autor de fu
turos atas antinacionais. 
O raciocínio tem de enveredar por um clima de 

teatro _do absurdo pa~a poder conceber um prefeito 
tão diabólico e tão poderoso que não possã. ser coti
tido_, __ em__s_u_as ações nefastas, pelos serviços secretos 
e as forças policiais e armadas de que dispõe o go
verno federal. 

Mas s~. no pr~~e_sso da; lutas pela democrati
zação do País, cerca de 50 milhões de pessoas con
quistaram o direito de escolher diretamente seus go
vernadores, como não podem escolher os prefeitos 
de alguns municípios que ficam dentro desses mes
mos Estados? 

No mínimo temos aí uma falta de lógica, óbvio. 
E o- inais estranho é que de quando em quando o 
Presidente Figueiredo e seus auxiliares parecem ter 
acessos de genialidade e descobrir esse óbvio- pois 
à-s vezes -Para descobri-lo, conforme atesta um dos 
maiores filósofos deste século, Whitehead, é preciso 
realmente ser genial. 

Um dess_es acessos aconteceu em novembro de 
1980, quando a HderB.nça do PDS anunciou um pro
jeto retirando da área de s_egurança numerosos des
ses municípios, entre os quais os cinco paulistas
Santo. Cubatão, _e _outros. Em agosto de 1981 a as
sessoria do MiniStro Abi-Ackel, da Justiça, infor
mava que o governo ia promover a autonomia de 
todas 3$ instâncias hidrominerais e de aproximada
mente IOO ~l!nicípios de interesse da segurança na
cional. Por ú!Úmo, em abril do ano passado, 
anunciava-se que o Conselho de Segurança Nacio
nal jâ tinha estudos para essas modificações, que 
permitiria-m a eleição dos prefeitos dessas ãreas ain
da no -pleito de- novembro di 1981. 

Depois de tudo, a questão se encontra em ponto 
morto. Até quando? 

O Sr. M~rio Maia - Permite V, Ex• um aparte?· 

o" 8-R. GASTÃ(fJVfULLER --Ouço o nobre Senador 
M-ári_o Maia, com m_uito prazer. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Gastão MUller, 
logo de início, m!ste-ãparte, agradeço a V. Ex~ ter inseri
do no seu discurso o exemplo do meu Estado como uma 
aberração, das mais candentes, na legislação político
administrativa de nosso País, posto que, dentre os vários 
Estados que têm inúmeros municípios catalogados como 
área de interesse da segurança nacional, o Acre, por ser 
um Estado de poucos municípios, e que, por uma fatali
dade geográfica, todos esses municípios são lindeiros 
com países vizinhos- a Bolívia e o Peru- e acham-se 
na área dita de segurança nacional, e como na Capital, o 
prefeito-é t<iffibêm-riOiriiado pelo Gov_ernador, toda a 
população acreana, a- PoPulação de todo o Estado do 
Acre acha-se sem o direito de escolher os representantes 
da célula "mater" da nacionalidade - o município. 
Malgrado os demais Estados também estejam sofrendo 
dessa anomalia, o Acre se caracteriza como a anomalia 
mâxiri:la, posto que isso se traduz como uma verdadeira 
intervenção federal. Já disse nesta Casa --este meu 
aparte talvez seja a décima ou centésima vez em que falo 
sobre áreas de segurança nacional e denuncio o estado 
anómalo em que se encontra a minha terra, sob uma ver· 
dadeira intervenção federal - jã procuramos todos os 
meios: através da nossa Palavra no Senado da Repúbli
ca; jâ estivemos com S. Ex• o Ministro - Secretário do 
Conselho de Segurãnça Nacional, o ilustre Ministro Da
nilo Venturini, que também é Ministro Extraordinário 
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para Assuntos Fundiários. Apelamos a S. Ex~ para que 
visse essa aberração e os ajudasse a Compor uma si
tuação jurídica melhor para o- nosso Pafs.- S. Ex• 
informou-me, então; que, relatiVaineilte a sua Secretiii'ia, 
realmente tinhajâ feito üm estudo no que diz respeitO à 
segurança nacionaL Entretanto, S. Ex• não podia dar 
prosseguimento sem que o Ministro da Justiça, Sr. 
Ibrahim AOi-Ackel, desse o veredito, porque Ministro da 
Justiça é o Ministro específico para essa questão". Então, 
do ponto de vista- OOOSiituCiõnal e institucional, o assun
to seria estudado nesta Pasta. Até agora estamos aguar
dando um pronunciamento do Presidente da República, 
dos Ministérios, são mudas e quedas as vozes do poder 
administrativo. Parabenizo V. Ex~ por tra:ier estes argu
mentos, para que a Nação passe a ouvir esta voz ou as 
vozes desses municípios perdidos no adentrado oeste de 
nossa Pátria, e que, pelo simples fato de serem lindeiros, 
serem limítrofes com os p-aíses vizinhos, perderam a li
berdade de escolher os seus titulares. Nobre Senador 
Gastão Mtiller, creio ê atê uma indelicadeza diplomátiCa 
para com os nossos países vizinhos, porque declarar os 
municípioslindeiros ârea de segurança nacional errcerra, 
diplomaticamente, uma desconfiança com a política de 
paz desses pafses. Parabenizo, portanto, V. Ex• por tra
zer, nesta tarde, estes argumentos, que vêm ao encontro 
de as nossas inúmeras solicitações e do nosso anseio para 
que todos os municípios saíam dessa situa-ção inuSitada, 
e que especialmente, o meu Estado, o Acre, volte a per
tencer à Federação como um Estado autônomo, porque 
atualmente o povo·do_Acre_co_n_sider_a_que o seu este Es
tado estã sob intervenção fCderaL 

O SR. GASTÃO MULLER- Muito obrigado, Sena
dor Mário Maia. seu aparte ·acrescentou importantes es
clarecimentOs- a- ril.eu -mOdesto discurso (Não apoiado!) 
sobre o assunto. Mato Grosso, por exemplo, que é muito 
menos vítima do que o Acre, tem três municípios em 
área de segurança: dois, na fronteira cOrri- ã- Botívia
Cáceres e Vila Bela da Santís-sima Trindade, que foi- a 
primeira Capital do estado, às margens do Guaporé; e 
Mirassol d'Oeste, in-cluído por um erro, talvez, porque ê 
uma cidade que se encontra no centro da Grande
Cáceres, nãO tem limite cOm a fronteira, não é Centro in
dustrial nem estação d'âgua. No entanto, está sob a tute
la, o domínio da intervenção federal. 

Temos de lutar com todas as forças. Neste sentido, pe
diri:i ao no:SSõ Líder Humberto Lucena encaminhasse ao 
Deputado Ulysses Guimarães a su.sgestão da realização 
de uma campanha nacional -como a que tanto aspira
mos da eleição direta para a Presidência da República- -
para a tibertação de alguns milhões de brasileiros que 
não têm o direito de escolher o prefeito das Capitais e de 
cento e poucos municípios _do_ Brasil. 

O Sr. Mário Maia - São 107 municípios ni!sta si
tuação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) - Nobre 
Uder, o ·seu tempo está esgotado. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite-me um aparte, itobre 
Senador Gastão Müller? 

O SR. GASTÃO MÜLLER - L_ogo concluitei, Sr. 
Presidente, sem antes deixar de ouvir o nobre Senador 
Fábio Lucena, que me hoiua- muito com a sua inter
venção. 

O Sr. Fábio Lucena -=--Nobre Senador, Ga-Stão 
MUller, esta ê a questão rriais sTriiples de ser solucionada. 
Basta que o Senado queira solucioná-la, basta que a dig
na bancada do PDS queira solucioná-la, pois, no mês de 
março, apresentei pfojeto de lei revogando esses deis 
decretos-leis editados, no ano passado, pelo Senhor Pre
sidente da República, sob a sustentação de serem, fla
grantes e gritantemente, inc-onstitUCionais. Na ocasião, 
recebi o apoio do nobre Lfder de nossa bancada, o Sr. 
Senador Humberto Lucena, não sei o paradeiro desse 
projeto. Agradeceria que -a Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado pelo menos se dignasse de informar se 
queria dar a V. Ex~ 

O SR. GASTÃO MULLER- Muito obrigado pelo 
esclarecimento. 

Concedo O aparte ao nobre Senador Hélio Gueiros, e, 
em seguida, ouvirei o Senador Pedro Siinon, com niuito 
prazer. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Gastão Mtiller, 
solidarizando-me inteiramente com o discurso d_e V. Ex~. 
eu quero trãzer uma pequena contribuição a ele. V. Ex~ 
sabe que a figura do pro tempore foi inventada em home
nagem ao Pará. 

O SR. GASTÃO MÜLLER - Exatamente. 

O Sr. Hélio Guciros- Então, porque houve uma-bri
gazinha lá entre dois chefes políticos do partido do Go
verno, inventou-se essa figura do prefeito prO tempore 
para se impedir que o Governador do Estado usasse o 
princípio constitucional e tivesse o direito -de nomear os 
prefeitos das áreas de segurança nacional, desde que 
aprovado pelo Presidente da República. Mas, quando 
aqui houve esse problema do pro tempore, se disse que 
era uma coisa passageira, era pro tempore; só que no 
meu Estado diz-se que pro tcmporc é para todo tempo, e 
parece que é. Então se disse que era uma quizila passa
geira, mas que não iria se repetir mais: Eu ouvi isso in
clusive da Liderança do PDS. Quero dizer a V.-Ex~ que 
anteontem outro pro tempore foi nomeado no meu Esta
do. O Município de Almerim, onde se localiza Jari, esta
va s_endo governado por um pro tempore, o Sr. Carlos 
Moreira, mas este desagradou alguns chefes políticos do 
PDS, em conseqUência do pleito _de 15 de novembro, e o 
PDS providenciou agora a retirada de um pro tempore e 
a colocação de um outro pro tempore; e anteontem o pro 
tem pore 2 foi nomeado em Almerim, que ê o Sr. Melo e 
Silva. Verifica V. Ex~ que isso já se está tornando uma pi
lhéira, uma gaiatice. Mas o que há de se fazer? Estamos 
no Brasil. 

O SR. GASTÃO MÜLLER --:- Muito obrigado a V~ 
Ex• pela ilustração que deu ao meu discurso. Isso confir
'!1-~ o que eu tenho afirmado sempre aqui: que o Presi
deilte Figueiredo_ quer a democracia à moda da casa. 

Com muito prazer ouço o Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Eu acho que o assunto tratado 
por V. Ex• é da maior importância e do maior significa
do. Não há dúvida nenhuma que meu Estado, que é líder 
a nível de municípios enquadrados na área de segurança, 
já que temos cerca de vinte e cinco municípios cónsidera~ 
dos área de segurança, agora estâ aí a assistir a essa figu
ra-esdrúxula e ridícula do pro tempore, que tem dois as
pectos a serem salientados: primeiro, como muito bem 
tem sido salientado aqui pelo nosso Líder, trata-se de um 
áecreto"-lel-al::isolUtamente, eScandalosamente conirârio à 
nossa Constituição. Isso é inédito. Essa eu acho que nem 
o Senador José Uns entendeu, por isso S~ Ex~ saiu. A 
coisa é-muüo compticada. Realmente, não dá para S. Ex• 
falar_ A figura é tão absurda que, por decreto-lei, o Presi
dente da República revogou a Constituição. A Consti
tuição ê clara, a Constituição ê precisa: "Nos Municípios 
considerados âreas de segurança nacional, compete ao 
G_overnador, ouvido o Presidente da República, nomear 
o interventor", A Constituição é clara, é de uma clareza 
absoluta. É um dispositivo ridíCulo, TrriOral. Por Que, diz 
muito bem V. Ex•, nomear o Prefeito da área de segu
rança? Nós temos um caso no Rio Grande do Sul, que ê 
exemplo para o mundo inteiro. São duas cidades numa 
cidade só, dois países que nessa cidade são uma cidade 
só: Santana do Livramento e Alegrete, que são o exem
plo de paz, de confraternização, de amor e de respeito. 
São duas cidades que vivem numa cidade só. O centro de 
uma está ligado ao centro da outra, bota-se um pé no 
Brasil e um pé no Uruguai. Essa cidade, que ao longo do 
tempo tem um espírito de paz, de confraternização, que 
teni Sido apresentado cOmo exemplo de Conffateriiíi:ação 
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universal, lá nós temos que nomear o Prefeito. Que faz o 
Presidente da R~pública? Através de um decreto-lei de· 
termina e o Governador indica. Mas se o Presidente da 
República não tiver simpatia pelo indicado do Governa
~l_~r, nomeia o pro tcmpore pelo tempo que quiser. No
meia como? Qual é _o artigo da ConstitUição que lhe dã 
esse direito? Qual é o artigo da Lei de Segurança Nacio
nal que lhe dá esse direito? Onde S. Ex• foi buscar autori
zação para editar esse decreto-lei para nomear o pro tem
pore? E, o segundo aspecto invocado pelo Uder do 
PMDB, qUe realmente seria importante, tem essa outra 
esdrúxula posição. Hoje, o Supremo Tribunal Federal 
está praticamente numa situação em muito similar ao 
Congresso NacionaL Ele está a fi para julgar, quer julgar, 
deseja julgar, mas acima do Supremo Tribunal Federal 
está a figura -do cargo de confiança do Presidente da Re
pública; que ê o Procurador Geral da República. O Pro· 
curador Geral da República ê que vai dizer, é que Vai 
orientar o que os Ministros podem julgar ou não. O que 
ele manda arquivar, está arquivado, e não pode_chegar à 
decisão dos Ministros. Foi o caso dessa decisão. Já foi ao 
Supremo Tribunal Federal a decisão para decretar a in
constitucionalidade do decreto, mas o Sr. Procurador, 
homem da confiança do Presidente da República, diz 
que não pode, é arquivado, e o Supremo não pode deci
dir. Tem razão o Senador pelo Amazonas, Sr. Fábio Lu
cena, quando diz: é simplíssimo, é só aprovar o seu pro
jeto. Só que a simplicidade qUe S. Ex• dizê de uma com
plexidade absoluta, porque precisaria do PDS, e ilí, sin
ceramen_te, eu acho difícil. 

O SR. GASTÃO MÜLLER -Ainda mais, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: dirão os inimigos das eleições di
retas que o art. 15 da Constituição prevê eleições simul
tâneas para as Prefeituras e, agora, como se pode passar 
por cima do preceito constitucional? É muito simples. O 
Governo encaminharia para o Congresso uma pequena 
reforma constitucional, ou seja, suspendendo por algum 
tempo a vigênCia _do art. 15, n~> I, onde se prevê o impedi
mento. Ela seria aprovada por unanimidade, tenho cer
teza. 

Eis o que diz o artigo 15, nl' 1: 

Art. 15. A autonomia municipal será assegura
da: 

I - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeitci 
e Ve~adores realizada simultaneamente .em todo o 

-País, na mesma data das eleições geraiS ~iara deputa
do. 

O Sr. Ministro da Justiça Abi-Ackel, em declarações 
feifas- em- Porto Alegre, registradas pelo Jornal de 
Brasília (6-4-83), afirmou que a preocupação do Gover
no Federal é que os Municípios da Área de Segurança te
nham a melhor administração possível. Essa cláusula é 
vital. 

Pergunta-se" <i.o -Sr. Ministro Abi-Ackel, que julgáva
mos ser um democrata acima de qualquer suspeita, o se
guinte: Qual ê a medida, qual o critério que o Governo 
Federal e Estadual têm de melhor para considerar que 
um Prefeito nomeado será melhor que um eleito pelo po
vo? Ninguém, Senhor Presidente, SenhorC$ Senadores, 
para julgar, para escolher entre os candidatos aquele que 
deve ser o Prefeito do que o próprio povo, e não o cri
tério de se nomear à base desse conceito exdrúxulo do 
Senhor Ministro da Justiça. A desculpa ê totalmente es
farrapada. O que há de verdade nissô tudo, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, ê que, como sempre afirmei, o Presi
dentl;! Figueiredo quer a democracia, mas à moda _da ca
sa, ou seja, essa que está aí. Um dos exemplos da demo
cracia à moda da casa é a nomeação de Prefeitos, cas
trando a milhões de brasileiros o direito líquido e certo, 
numa democracia, de escolher os seus governantes. 

Termino, sr. Presidente, Srs. Senadores, fazendo um 
apelo a quem de direito, ou seja, ao Senhor Preside!lte_da 
República, que tem falado sempre, com orgulho, que es
tá conseguindo para o Brasil o seu retorno à democracia: 
que pratique mais um ato democrâtico, isto é, traga a 
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anistia a dezenas de cidadã.os_b;ra§ileiros, de majs _Q_U me:
nos cem cidades e municípíosOrasileiros, que estão cas
sados no direito de, livremente escOlherem os seus diriw 
gentes municipais. 

Com essa providência, o Presidente João Figueiredo 
marcarâ mais um ponto no conceito daqueles que acredi~ 
tam na sua sinceridade, quando afirma que quer deixar o 
Brasil funcionando plenamente, como uma democracia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da11a) :--:_Çonci?~O a 
palavra ao nobre Senador José Lins, que falarâ pela Li
derança do PDS. 

O SR. JOSÉ LINS PRDNUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falará 
em nome da liderança do PTB. 

O SR •. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores; 

Enquanto a Uníão Se reserva tbãiS de dn(jfienfã por 
cento da arrecadação tributária riacional, fora suas lote
rias e contribuições parafiScaís, os Estados, com uma 
participação de apenas trinta por cento naquela primeira 
renda, têm que enfrentar enormes despesas com o Poder 
Judiciário, a Polícia, os Serviços- Médicos e o Ensino em 
todos os seus Municípios, daí os elevados débitos, em 
dólares, de muitos deles, à finança internacional 

Nesse contexto, é desalentadora a situação dos Esta
dos produtores de petróleo, que, no ano de 1982, deixa
ram de arrecadar mais de sessenta milhões de dólares de 
royalties sobre o óleo extraido em sua plataforma sub
marina, desde que a Petrobrâs só paga essa participação 
aos Estados onde as jazidas exploradas são terrestres. 

Somente o Rio de Janeiro deixoU de receber, o ano 
passado, cinqUenta milhões de dólares, jâ que produz, 
atualmente, cerca de setenta e cinco por cento do pe
tróleo de suas jazidas submersas. 

Somente em janeiro e fevereiro foram extraídos dez 
milhões de barris nas costas brasileiras, sendo sete mi
lhões e seiscentos mil no Rio de.Janeiro. Enquanto o 
povo fluminense em nada participava dessa operação, a 
Bahia recebia apreciável parcela de royalties, pois cerca 
de noventa por cento do petróleo que produz se origiria 
de postos terrestres. 

O maío_r Perdedor é o Rio de Janeiro, embora o _l!laior 
prOdUtor nacional. É que dólar e vinte e cinco centavos 
por barril extraído não-é pago na plataforma continen
tal. 

Em 1969, destinava-se cinco por cento do produto da 
extração ao Conselho Nacional_<fo Pet_róleo, para a for
mação de estoques, necessários a garantir a regularidade 
do fornecimento de energia elêtrica. Mudou-se esse qua
dro e os cinco por cento foram divididos entre o Depar
tamento Nacional de Produção Mineral e o Ministério 
da Educação. 

Se o Governo Federal tivesse pago os royalties com a 
exploração d~ petr~Ie_o na Bacia de Campos, o Estado 
do Rio teria condiÇões Para resolver a maioria dos seus 
problemas financeiros. 

Mostram em números que, no primeirO bimestre deste 
ano foram produzidos 18 milhões, 821 mil e 704 barris 
no-inar, sem nen-hum pagamento aos Estados, produzin
do o Rio de Janeiro nada menos de 7 milhões, 672 mil e 
707 barris, que lhe teriam valido mais de sessenta mi
lhões de dólares. Segundo maior produtor, a Bahia rece
beu um bilhão e trezentos milhões de cruzeiros por pou
cõ nt:iis de quatro milhões de barris de petróleo, mas ain
da perdeu 150 milhões de cruzeiros dos poços marítimos. 

O nosso colega, Senador Virgílio Tâvora, quando go
venador do Ceará, em 1979, enviou ao Presidente Figuei-_ 
redo uma exposição de motivos, pedindo a alteração da 
lei, a fim de que os Estados recebessem royalties pelo pe
tróleo extraído do mar. O próprio presidente Shigeaki 
Ueki se mostrou favorável à idéia, en<i.uanto os Gover~ 
nadores de S. Paulo, Rio de Janeiro e Bahia se solidari
zavam com o Governador do Cearâ. 

O Deputado Evandro Ayres apresentou projeto à Câ
mara, alterando a lei, mas não teV-e ã matéria andamen
tó~-n:ão su-rgindo qualquer expOsição de motivos a respei
to. 

Nesta legislatura, novo projeto é apresentado pelo De
putado Daso Coimbra, alterando a Lei n9 2.004, para 
atender aos objetivos dos Estados produtores de pe
tt:óleo, enc:_~min4ada a matéria à Comissão_ de Consti
tUição e Justiça. 

Diante disso, esperamos que aquela outra Casa do 
Congresso aprove a proposição do representante flumi
nense, a fim de que possamos examiná-la, para que suba 
à sanção presidencial. 

Era o que tínhamos a dizer, Si'.- Presidente. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

Produção brasileira de petróleo 
janeirO e fevereiro de 1983 

extração em terra 

Estado 

R. de Janeiro 
Bahia 
Sergipe 
Alagoas 
Esp. Santo 
R.G. do Norte 
Ceará 
Totais 

Fontes: 
número de barris:CNP 
(dólar-petróleo - Cr$ 252) 

extração no mar 

Número 
de barris 

4.327.238 
2.192.700 

287.677 
1.024.816 

217.268 
53.904 

8.103.603 

Pelo quadro os Estados receberão 10 milhões 129 mil 
503 dólares de royalties, menos da metade do que teriam 
direito caso os 5% pela extraçãó marítima lhes fosse pa~ 
go. Com o óleo do mar, eles receberiam maiS l3 milhões 
330 mil 123 dólares. 

Royalty 

(dólares) 

- 5.409.047 
2.740.875 
. 359..596 
1.2n.o2o 

271.585 
6.1.380 

10.129.503 

Núm~ro Royalty 
de barris não pago 

(dólares) 
7.f>72.707 9.590.883 

493.403 549.253 
719.710 899.637 

"109.191 136.488 
1.044044 1.305.055 
679.046 848.807 

10.718.101 13.330.[23 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Eunice Michites - Fábio Lucena -- Claudionor Ro~ 

riz- Gal vão Modesto- Odacir Soares- Gabriel Her
mes- Alexandre Costa- João Lobo- Almir Pinto
Carlos Alberto- Martins Filho- Nilo Coelho- Car
los Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco- Louri
val Baptista- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
Luiz Viana- João Calnioit- Josê lgnácio- Nelson 
Carneiro - Murilo Badaró- Amaral Furlan- Severo 
Gomes- Roberto Campos- Eneas Faria- Pedro Si
mon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, redação fitlal que vai ser lida pelo Sr. 1 ~'-5ecretário. 

b lida a seguinte 

PARECER N• 639, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 75, de 
1983. 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
R~sgJução n" 75, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de São Paulo (SP) a elevarem CrS 669.559.790,90 
(seiscentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e cin
qUenta e nove mil, setecentos e noventa cruzeiros e no
venta centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1983.- Lomanto 
Junior, Presidente - José Lins, Relator - Saldanha 
Derzi. 

ANEXO ÁO PARECER N• 639, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 75, 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 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 669.559.790,90 (seiscentos e sessenta e 
nove milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, sete
centos e noventa cruzeiros e noventa centavos)._ 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 E a Prefeitura Municípal 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$669.559.790,90 (seiscentos e sessenta e nove milhõi:s, 
quinhentos e cinqUenta e nove mil, setecentos e noventa 
cruzeiros e noventà. centavos}, correspondentes a 
397.803,98 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de CrS 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e 
três cruzeiroS e quatorze centavos), vigente em abril/82, 
junto à Caixa Eco_ilômica Federal, mediante a utilização 
de recursos-do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - FAS, destinada ao financiamento das obras de 
construção de escolas municipais de educação infantil, 
naquela Capital; Obedecidas as-condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

O SR._ PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - A redação 
final lida vai à publicação. -

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
19-Secretário. 
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b lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 713, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do .Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n9 75, de 
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo 
(SP) a elevar em CrS 669.559.790,90 (seiscentos e sessen
ta e nove milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil, se
tecentos e noventa cruzeiros e noventa centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 19.83.- Almh: Pinto. 

O SR. PRESID,ENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
requerinlento pass~~se à imediata apreciação da redação 
final anteriormente lida. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Sen,ador«;s que a aprovam permaneçam senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à_ promulgação. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Estâ finda a 
.Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DoD!A 

Item 1: 

MENSAGEM N• 110, DE 1983 

(Em Regime de Urgência- Art._371, "c" do Re
gimento Interno) 

Apreciação da Mensagem n9 110, de 1983 (n'i' 
192/83, na origem), pela qual o Senhor Pr~idente 
da República solicita autorização do Senado para 
que o Governo do Djstritp_Federal possa contratar 
operação de c ré dito __ no valor de Cr$ 
8.304.089.820,00-(oito bilhões, trezentos e quatro 
milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte cru
zeiros), para os fins que espeCifica (despachada às 
Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e 
do Distrito Federal). 

Na sessão do dia 22 últimQ o Senador José Fragelli, 
designado Relator da mat~ria na Comissão de Econo
mia, proferiU parecer- oral, preliminar, concluindo por 
diligência junto ao Governo do Distrito Federal. Tendo 
a Presidência recebido a resposta às referidas inda
gações, encaminhou-as ao Relator, ao qual, nesta opor
tunidade solicita o parecer. 

O SR. JOS:lt FRAGELLI (Para emitir pa:fe<:er.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

Volta ao exame dessa ConiiSSàõ ·a Mensagem n"' 110, 
de 1983 (n"' 192(83 ~ il.a origem) na qual o Senhor Presi
dente· da República propõe ao Senado Federal, nos ter
mos do art. 42, item VI, da ConsfituíÇão, Seja-aUtOrizado 
o Governo do Distrito Federal, com base no art.. 29 da 
Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, a realizar 
operação de crédito no valor_ de CrS 8.304.089.820,00 
(oito bilhões, trezentos e quatro milhões, oitenta e nove 
mii e oitocentos e vinte cruzeiros}, júrito ·ao BanCo Na
cionaÍ da Habitação. 

2. O noss_o paiecer prévio foi' nO Seiiffdo de solicitar 
ao Governo do Distdfo Federal, para melhor analisãr~ 
mos o pleito, alguns elementos e informações que cons
tarain do nosso parecer anterior (item 12). 

3. De fato, não poderíamos analisar o pedido sem as 
informações solicitadas, pois elas constituem exigência 
da Comissão de Economia. 

4. Entretanto, cumpre salientar que a matéria foi-en
caminhada ao exame do Senado Federal, com base no 
art. 42, item VI, do citado artigo da nossa Lei Maior. 
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5. Na forma com que foi enviada a matéria, só cabe~ 
ria a esta Economia concluir, após cumprimento das dili~ 
gências, por projeto de resolução~ Na forma correta (i
tem V, art. 42), o assunto deveria ser sUbmetido à Comis
são do Distrito Federal, a quem compete regimental
mente (art. 105, I, a) apresentar projeto de lei autorizan~ 
do a operaçãO em pauú, e às ComisSões de Collstituição 
e Justiça e de Finanças. 

6. Como ~onclusão, vemos que o pedido foi encami
nhado de forma equivocada, e, dessa forma, distribuído 
a esta Comissão, órgão sem competência para emitir pa
recer sobre a matéria. 

7. Assim, encaminhamos o processo à Mesa da Ca
sa, para que seja redistribuído às Coniissões acima cita
das. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O parecer 
da CÕmíssão de Economia conclui por sua devolução à 
Mesa para que seja redistribuído às Comissões compe
.tentes, uma vez que a matéria foge à suã competênCia re..
gimental. 

Atendendo às normas regimeil.t31s a Presidência solici
ta, da Comissão do Distrito Federal, seu parecer sobre a 
proposta, o qual, se favorãvel, concluirã por projeto de 
lei concedendo a medida pleiteada. 

Concedo a_-palavra ao nobre Senador Guilherme Pal
meira para proferir o parecer da Comissão do Distrito 
Federal. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (Para emitir pare
cer.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores. _ 

O Senhor Presidente da República propõe ao Senado 
Federal seja autorizado o Governo .do Distrito Federal a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
8304.089.820,00 (oito bilhões,_ trezentos e quatro mi
lhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte cruzeiros) 
equivalente a 2.314,000 UPC, junto do Banco Nacional 
da Habitação, destinada à construção de uma estação de 
tratameU.to de água do Sistema do Rio D~cob~rto, exe
cução de redes_col.etoraJi e ligações prediais de esgotos sa
nitârios nos setores QNN, QNM e QNO da Ceilância e 
execução do sistema de esgotos sanitãrios em Brazlân-
dia. -

2. Os valo"res dos projetas são os seguintes: 
1- construção de Estação de Tratamento de Água do 

Sistema Rio Oescobe_rto = 620.000 l)PC; 
II - execução de redes coletoras e ligações prediais de 

esgotos sanitârios no setor QNN e complementação do 
setor QNM de Ceilândia ~ 760.000 UPC; 

III- execução de redes coletoras, interceptares e li
gações prediais de esgotos sanitários no setor QNO de 
Ceilândia == 476.000 UPC; 

IV- execução do sistema de esgotos sanitãrios da ci
dade satélite de Brazlândia == 458.000 UPC. 

3. Para a presente operação, não foram enViados os 
elementos necessârios a uma melhor anãlise de pedidos 
da espécie, a saber: 

a) posição da dtvída intralimite; 
b) posição da divida exlralimite; 
c) situação dos parâmetros, em face do art. 29 da 

Res. n'<' 62, de 1975; 
d) dados relativos ao balanço do exercício ant.eii_or; 
e) cronograma de dispêndios com a dívida consoli

dada interna (intralimite e extralimite) e externa; 
f) margem de poupança real, calculada em função da 

receita líqi.iida. 

4. Ent(etanto, é de se s.upor que minucioso ex.ame te
nha sido feito pelos órgãos técnicos do Banco Nacional 
da Habitação e do Governo do Distrito .Federal e enca~ 
minhado, posteriormente, paàl as conclusões da Secreta
ria de Articulação com os Estados e Mun_icípios - SA
REM -, da Secretaria de Planejamento- da Presidência 
da República, conforme estabelece o Decreto n'<'85.471, 
de 10 de dezembro _de 1980, que alterou _o Decreto n9 
84.128, de 29 de outubro de 1979. 

.5. Na forma do diploma legal acima citado,, ~·compe
te à Secretaria de Articulação com os Estados e Municí
pios (SAREM), da Secretaria de Planejamento da Presi~ 
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dência da República, emitir parecer sobre a capacidade 
de endividamento e pagamento do interessado, para fins 
de contratação ou renovação de operaÇÕes de crédito ex
ter'riõ ou interno"( ... )- art. 89 do Dec. n'<' 84.128, de 29 
de 9Utubro de 1979, modificado pelo Dec. n"' 85.471, de 
10 de dezembro de 1980. 

i:L --A Tnl:PIRii.tãÇão dos projetas é absolutamente ne
cessãria. Para o primeiro item - Estação de Tratamento 
de Água - não obstante o manancial do Sistema Rio 
Descoberto se encontrar em. áreas protegidas, onde a 
açã.o do homem ainda não se fez notar em grande inten
sidade - o sistema mostrou-se bastante vulnerável 
quando d~ ocorrência das últimas chuvas. apresentando 
âgua fora dos padrõ.es de turbidez e cor. Cumpre salien
t~r que, apesar da ímportância e dimensão do projeto da 
Estação de Tratamento, para a saúde pública, ele não 
apresentará retorno sobre a forr;na de recursos financei
ros às receitas do Distrito Federal. A l• etapa está di
mensionada para atender ao tratamento de 4m3 js, sufi~ 
Ciente ·para uma população de 1 milhão de habitantes. 

7. os· projetas 2 e 3 são para atendimento dos setores 
QNN, QNM e QNO Jda Ceilândia, ainda sem sistema de 
esgotamento. Estas regiões, utilizando fossas sépticas, já 
atingjram o limite prático, em face da impermeabilidade 
do solo e das pequenas áreas disponíveis em cada lote 
para a execução de baterias de sumidouros. 

8. Para o setor QNO, há o inconveniente do elevado 
nível do lençol freãtico, em grande parte do ano, que in
viabiliza o uso das fossas sépticas, com graves prejuízos 
sanitãrios para a população. 

:9- Há, ainda, a necessidade de proteger a bacia do 
rio Descoberto, principal manancial abastecedor do Dis
trito_Fedet:al, próximo do Setor QNO da Ceil_ândia e da 
Cidade de Brazlândia. 

10. Pelas_ razões expostas, vemos que há necessidade 
absoluta da construção desta I • etapa do proj6to global, 
que visa à proteção da população e do mais importante 
manancial do Distrito Federal. 

1 L Ante o exposto, opinamos favoravelmente à 
Mensagem n"' 11 O, de 1983, do Senhor Presidente da Re
pública, na forma do seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 167, DE 1983 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contra
-tar operação de crédito no valor de Cr$ 

8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezentos e quatro mi
lhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte cruzeir~s.) 

O Senado Federal decreta: 

Art. I'<' Fica o Governo do Distrito Federal.autori
zado a contratar uma operação de crédito no valor de 
Cr$8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezentos e quatro mi
lhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte cruzeiros), 
correspondente a 2.314,000 UPC, vigente em abri! de 
1983, junto ao Banco Nacional da Habitação, destinada 
à construção de uma estação de tratamento de água do 
Sistema Rio Descoberto, à execução de redes coletoras e 
às ligações prediais de esgotos sanitários nos selares 
QNN, QNM e QNO da Ceilândia e à execução do siste
ma de esgotos sanitários em Brazlândia. 

Art."-29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

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

SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com a pala· 
vra o nobre Senador Hélio Gueiros para proferir ó pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O.SR. HE:LIO GUEIROS (Para emitir parecer)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

A Comissão do Distrito Fep.eral apresenta projeto de 
lei pelo qual fica- art. }'<'-"o Governo do Distrito Fe
deral, autorizado a contratar urna operação de crêdit~ 
no valor de Cri 8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezentos 
e quatro milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte 
cruzeirõ-s), correspondentes a 2.314.000 UPCs, vigente 
em abril de 1983, junto ao Banco NacionaJ da Habi~ _ 
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taçã_o, destinada à construção de uma estação de trata~_ _6. De outra parte, a estação_de tratamento, nesta pri-
mento de água do Sistema- Rio Descoberto, à execução meira etapa, irá atender ao tratamento de 4m3 jS, dimen-
de redes coletoras e às ligações prediais-ae esgotos saiii- - - "siona-d-a, assim, para uma população de 1,0 milhão de 
tários nos setores QNN, QNM e QNO da Ceilândia e -habitantes~ -- - -
execução do sistema de esgotos sanitários em Brazlân- 7 ._ Aló etapas subseqUentes do projeto- saneamento 
dia". 

2. Os valores dos- projetas são os seguintes: 
I- ConstruÇãO ·da Esta~ão de Tratamento d_e __ Ã.gua 

do Sistema Rio Descoberto 9 620.000 UPCs; 
II- Execução de redes coletoras e ligações prediais 

de esgotos sanitãrios no Setor QNN e complementação 
do. Setor QNM de Ceilândiã <? -r60--:-ooo UPCs; 
III- Execução de redes coletoras, interceptadores e 

ligações prediais de esgotos sani(áiiOs n"o Setor QNO-de 
Ceilândia 9 476.000 UPCs; 

IV - Execução do Sistema de esgotos sanitários da 
Cidade Satélite de Brazlândia 9 458.000 UPCs; 

3. No processo, encontram-se os seguintes documen
tos e referênCias principais: 

a) justificativa técnica-do Governo do Distrito Fe~e
ral so_bre os projetas a serem executados; e, 

b) oficio SAREM n9 306/83, coilfirmarido _a prioií
dade dos projetas de saneamento básico até o limite O_e 
2.314.000 UPCs. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o dispoSto 
no art. 42, item V, da Constitliiç_ão e atendeu às normas 
legais, tendo a Comissão do Distrito Federal, na forma 
do art. 105, item I, alínea a do Regimento Interno, apre
sentado o competente projeto de lei, ora sob nosso exa
me. 

5. Face ao exposto, opinamos no sentido da normal 
tramitação do projeto, uma vez Que constitucional ejuri
dico. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Solicito do 
nobre Senador José Lins o -parecer da Comissão de Fi
nanças. 

O SR. JOSlt LINS (Para emitir parecer)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. 

Na forma regimental, a Comissão do Distrito Fe!feral 
apresenta projeto de resolução pelo qual- art. !9- fica 
••o Governo do Distrito Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 304.089.820,00 (oito
bilhões, trezentos e quatro milhões, oífenta e nove iti.il e 
oitocentos e vinte cruzeiros), equiValente a -2.314.000 
UPCs, vigente em abril de 1983,juntõ-ã6 Ba_nco Nacioal 
da Habitação, destinada à construção de uma estação de 
tratamento de água do Sist_em_a_Rio Descoberto, à exe
cução de redes coletoras e às _ligações prediais de esgotos 
sanitários nos setores QNN, QNM e QNO da Ceilândia 
e à execução do sistema de esgotos sanitáriOs em 
Brazlândia". 

2. Objetiva o projeto Obter a necessária autorização 
legislativa para que o Governo do Distrito Federal possa 
contratar empréstimo equívãlente a 2.314.000 UPCs. 

3. Com a operação -em exatne, pretende o Governo 
do Distfilb Federal eXecutar as seguintes etapas: 
I- Construção de Estação de Tratamento de Água 

do Sistema Rio Descoberto 9 620.000 UPCs; 
II - Execução de redes coletoras e ligações prediais 

de esgotos sanitários no setor QNN e_ complementação 
do setor QNM de Ceilândia_~> 760.000 UPCs; 
III- Execução de redes coJetoras, interceptares e li

gações prediais de esgotos sanitários no setõr QNO de 
Ceilândia ~> 476.000 UPCs; 

IV - Execução_ do sistema de esgotos sanitãrios da ci
dade satélite de Brazlândia 9 458.000 UPCs. 

4. O projeto, globalmente, pretende preservar a área 
hidrográfica do Distrito Feçieral e, especialmente, o Sis
tema do Rio Descoberto, principal fornecedor de ãgua 
do Distrito Federal. 

5. _ O sistema do Rio Descoberto, como vem operan
do atualmente, mesmo com toda a proteção dos seus li
mites hidrográficos, mostrou-se vulnerável, quanto da 
ocorrência das últimas chuvas, tendo se v_erificado alte
rações significativas nos padrões de turbidez e cor de á
gua. 

-dos setores QNO, QNN e QNM da Ceilândia e da cida
d,e _ _çi~JJrilzlândia -:- visam a proteger, também, a bacia 
do- Rio DescobertO, -ra:ce ão elevado nível do lençol freá
tic.o dos setores QNO, QNN e QNM, da Cidade de Cei
lândia, aliado ao_ fato- ãa -cidade de Brazlândia se encon
trar a montante da Represa do Rio Descoberto. 

8. Os Profetas, além áe prõporcionarem uina real 
proteção da bacia_ hidrográfica, assegurarão riielhores 
condições de saúde, de bem estar e de segurança_ para 
toda a população daqueles núcleos habitacionais- e d_e 
todo o DistritO Feperal. 

9. Sob o ispecto financeirõ --córi:tpetência regimen
tal desta Comissão, destacamos que o financiamento de

- verã ser amortizado cOm dotações orçamentárias do Dis
_trJto f~deral, pois se trata de uma obra pública de gran
de envergadura, sem retorno de capital, pois nelihuma 
taxa ou imposto será lançado para compensar o investi-
~menta. 

lO. Ante o exposto, na forma do art. 108, item VII, 
-do Regimento Interno, opinamos favoravelmente ao 
projeto de lei da Comissão do Distrito Federal, em exa
me. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres 
das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças 
são favoráveis ao prOjeto apresentado pela Comissão do 
DistritO F"ederal. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n~' 161, de 1983-DF~(rue ãutOriza O GoVerno 
do Distrito Fe~eral a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 8.304.089.820,00 (oito bilhões, tre
zentos e quatro milhões, oiterita e riove mil, oitocen~ 

-tos e vinfe Cruzeiros) 

Em discussão o projeto. 
Tem-apalavra o nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB ~ MG. Para dis
- çu_tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, _percebe-se que o problema do Distrito Federal 
co-ntinua-nã V-elho process.o da discu§são em regime de 
urgência. E veja, Sr. Presidente,_que o Senado é obrigado 
a discutir essa matéria da maior importância em ple
nário. E eu vejo aqui o Presidente da Comissão, o iiusúe 
Senador Alexandre Costa, que tem imprimido à Comis
são Uo Distrito Federal uma mecânica diferente, mas sei 
que S. Ex' concordaria comígo em que a matéria de ta
manha importância não poderia ter a rapidez que a ela se 
pretenclC!,'---~este momento, dar. 

E aqui está a prova, Sr. Presidente. Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República enviou a mensagem ao 
Congresso Nacional, particularmente ao Senado da Re
pública, no dia 6 de junho de 1983. O -Governador do 
DistritO Federal- eu chamo a atenção para as datas, Sr. 
P!_~sidente, para mostr~r ao Senado da República o que 
aCOntece com _as COi_sas _a_tinentes à Capital Federal - o 
Sr. Governador, no dia 9 de maio de 1983, fez uma expo
sição de motivos a Sua Excelência o Senhor Presidente 
da RepíÍblica, justificando a c-onstrução de uma estação 
de tratamento do sistema do Rio Descoberto, justitícan-

~-· do a ex~cução de redes coletoras e ligações prediais de es
gotos sã.nitãriÕs no setor_ QNM e complementação do se
to r da Çeilândia._b:em como a justifiC-atiVa para execução 
de redes cotetoras, interceptares e ligações prediais de es
gotos -sanitái"iOs do setor de cf:ilândia. 

Veja, Sr. PreSidente, a trã.ffiitação no Executivo, num 
projeto que o próprio Governador reconhece, na sua ex
posição de motivos a Sua Excelência, o Senhor Presiden
te da República, ess_e projeto já se achava concluído. No 
entanto, o Senado_ Federal, que é a Comissão que, prati
camente, deveria examinar nos seus aspectos técnicos, 
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ela dá o parecer aqui. E eu pergunto, Sr. Presidente e 
continuo insistindo: O Senado da República não temes
trutura suficiente para gerir as CoisaS do DistritQ Fede
ral? Particularmente, Sr. Presidente, nesse projeto, por 
coincidência, temos na Comissão do Distríto Federal a 
presença desse ilustre engenheiro e Senador Alexandre 
Costa, mas não é possível que a teimosia das nossas au~ 
toiidã.des ni.ãíores e do próprio Senado, em não reconhe
cer a necessidaçie que Brasília tem de ter uma represen
tação política. 

Esse é um projeto, Sr. Presidente, típico de discussão 
em uma assembléia legislativa, em que os Srs. Deputados 
teriam um tempo maior, maior facilidade em examinar 
no local, verificar as questõeS financeiras, verificar ó cro
nograma econômico-_finan~eiro e ffsico, inclusive da 
obra, Sr. Presidente. 

Coni.o é que o Senado da República, como é que nós 
Senadores vamos votar esse projeto, neste instante, num 
crédito de oitci bilhões, trezentos e quatro milhões e oi~ 
tenta e nove mil e oitocentOs e vinte cruzeiros?~ demais, 
Sr. Presidente, é demais. O que nos resta é perguntar até 
quando nós vamos continuar insenslveis às coisas atinen
tes ao Distrito Federal? 

Não vou pedir Verificação de quorum, Sr. Presidente, 
porque creio que os fundamentos apresentados pelo pró
prio Góvei"nadó-r impediriam que eu to"masse essa atitu
de da verificaçãO de quorum. Mas não entendo c_omo 
matéria da maior ini·portãrlcia rião mereça uma análise 
mais detalhada da Comissão do Distrito Federal. 

Aqui, Sr. Presidente, fica a nossa observação a V. Ex•. 
aos homens que dirigem o Governo do Distrito Federal. 
Nós não vamos_ apresentar, neste instante, a verificação 
-de quorum, pelo menos de mínha parte, inas esse proje
to, ou um projeto da mesma natureza no final de no
vembro, como é comum, voltar à deliberação do Senado 
dã Repdb!ica, iióS-vam:os impedir, Sr. Presidente, a exe
cUção de tais obras. E cr:eio que vale aqui o que eu tenho 
defendido ao longo da minha permanência no Senado da 
República, Brasília precisa ter a sua representação políti
ca. 

D_e:ixo, Sr. Presidente, de pedir veríficaçãó de qu-orum, 
mas me abstenho de votar esse projeto, porque não me 
julgo apto, dentro da essência do meu mandato, a votar 
uma matéria de tamanha importância, na correria que 

-pretendi o ,Senado da República e; -partiCularmente, a 
Liderança do Governo nesta_ Casa. (Muito bem!)_ 

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a pala
vra para djscutir. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para discu
tir. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para 
discutir. Sem revisão do oradorJ- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a pressa da tramitação desse projeto reflete a 
minha apreensão maior, qUe- reiteradamente tenho mani
festado nesta Casa, especialmente nas sessões da Comis~ 
são do Distrito Federal. Ela reflete aquela indesejâvel, e 
mais do que indesejada pressão sobre o Governo do Dis
trito Federal e, por conseqüênci'!L, no Governo Central, 
no Governo da República, aquela pressa que aconselhou 
e qtie, por fim, exigiu, aquela pressão Que paSsou afinará 
exigir a mudança da Capital Federal do Rio de Janeiro 
aqui para o Planalto. Nós sabemos, Sr. Presidente, que 
esses 8 bilhões, que signifiCam quase um mês de arreca
dação global, nos 640 mil quilómetros quadrados de 
Goiás, são ·uma partícula do constante jorrar-de fecursos 
para combater efeitos que-são, realmente, multiplicado-

- r~ e q~e vão gerando outros, tal é a proliferação decida
des sathlites e favelas em torno de Brasília. 

Sr. Presidente, tenho que diiê~lo, com muito pesar, vez 
que, como homem do Governo, como homem que tem 
arrostado muitas vezes a incompreensão e até mesmO a 
intolerância dos meus patrícios, e até mesmo de familia
res, para defender a postura do Governo ante as dificul
dãdes nacionais. Mas não tenho, Sr. Presidente, em ver-
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dade, me omitido quanto a esses problemas em todas as 
oportunidades, visto que sabemos, nesta Casa; o- quanto 
a Nação pagou para construir Brasília, o quanto a 
Nação vem pagando_ para sustentar BrasíJia e o quanto a 
Nação vai continuar pagando. Ainda hoje, no almoço, 
tive a oportunidade de dizer ao ilustre assessor do Go
verno do Distrito Feçieral, nesta Casa, da minha preocu
pação quanto ao homem que puxa a enxada lá no nosso 
interior, lá no nosso sertão, e que estâ pagando imPOstos 
e contribuindo decisivlimente para o C:rârio, e ele não co
nhece sequer, conhece por ouvir dizer, a luz elêtrica, por 
ouvir dizer, o asfalto, por ouvir dizer, a luz elétrica, por 
ouvir dizer, o asfalto, por ouvir dizer, o esgoto, água en
canada, e por ouvir dizer, até assistêncía médica. No en
tanto, esse contribuinte de impostos está contribuindo, 
como contribuiu já, púa a Cõnstrução de Brasília, conti
nua contribuindo e irâ continuar pagando impostos para 
a manutenção de Brasília, vez que Brasília não tem como 
sobreviver com recursos próprios. Nem poderia ser dife
rente, vez que foi construída para ser uma cidade emi
nentemente administrativa. Mas, no entanto, confesso, 
Sr. Presidente, e proclamo, com pesar, que a omissão dos 
governantes de Brasília, a omissão afinal, de certa forma, 
de todos nós é que tem permitido esse agigantamento da 
Capital Fel=leral, esse amontoado de problemas que já 
vão tornando Brasília uma cidade quase inviáVel como a 
Capital administrativa, como foi postulada por seus 
idealizadores. 

Temos, p-or exemplo, Sr. Presidente, aí a se agigantar o 
problema imobiliário da periferia, graças exclusivamente 
à omissão_ das Procuradorias do INCRA e, particular
mente, também do Governo do Distrito Fe~eral, porque 
é interessado. Quando nos idos de 1971/72/73, na Co
missão do Distrito FeP,eral, estudávamos o problema, 
por delegação da Comissão, apresentamos Um relatório 
onde apontamos, compulsando os constitucionalistas, 
compulsando todos os estudiosos da matéria, naqiiele re
latório, indicainOs e pedimos providências à área do Exe
cutivo Fe,:leral para que não permitisse fossem as teri'as 
em torno de Brasília transformadas - como vem ocor
rendo, desgraçadamente, já a_gora -em objeto da espe
culação imobiliãria. Isto porque, como estabelecem os 
constituciorialistas, o chamado "Retângulo C ruis", ou 
seja, os 14.400 km2, em momento algum, deixou de per
tencer à União, mesmo na demarcação do -atual Distrito 
Fe,:leral, tendo aquela área não sido utilizada, em mo
mento algum estabeleceu-se, na própria Constituição -
porque só nela poderia ocorrer essa renúncia - não 
houve, em momento algum, por parte da União, a re
núncia do domínio dos restantes 8.600 km2• Naquele re
latório de então, e reiteradamente temos insistido nesse 
ponto, Sr. Presidente, caberia, no caso, ao INCRA, 
como também à própria Procuradoria do Governo do 
Distrito Feperal, diligenciar meios de arrecadar eSsaS- ter
ras e dar a elas a destinação mais conveniente que não 
fosse essa proliferação criminosa de loteamentos, que 
vai, pouco a pouco e cada vez mais, dificultando a ação 
governamental pela pressão-dos problemas sociais que 
vão se avolumando pela forma de uma bola de neve. 
Não há como, pois, Sr. Presidente, negar o apoio a esse 
empréstimo, vez que ele vai dar ContinUidade a uma série 
de programas, realmente, válidos. Mas, lamentavelmen
te, três quartos do montante desse empréstimo destinar
se-ão a resolver problemas de favelas, hoje transforma
das em cidades satélites, pela imprevidência, pela omis
são dos Governadores pretéritos e- por que não dizer, 
Sr. Presidente? - desgraçadamente, pela omissão tam-
bém nossa, como congressistas e responsáveis. · 

Resta pois, Sr. Presidente, assinalar que um quarto 
desse empréstimo destinar-se-á ao abastecimento de á
gua, eventualmente, ao abastecimento de água de 
Brasília. Mas, na realidade, só eventualmente para a 
cidade-piloto, porque o abastecimento d~ á_gua, salvo 
melhor juízo, seria mais_que suficiente se se observasse o 
plano diretor, previamente estabelecido para a Capital 
Federal. 

Sr. Presidente, não é a representação p-olítica, que 
Brasília não pode ter; não pode ter, porque Brasília não 
tem autonomia eCõnômica, Brasília vive parasitanóo
toda a nacionalidade, do agricultor do Rio Grande do 
Sül ao seringueiro do Acre, e não poderia, pois, criando 
representação política, corria defendem bem intenciona
dameilte- o nobre Senador Itamar Franco e outros cole
gas desta Casa, não seria criando representação política
que nós -iríamos reSolver esses problemas, -por(jue tenho 
fundados receios que essa pressão política que já a tua de 
maneira a cominar o Executivo a esse tipo de providên
cia, providência a toque de caixa, e mais e mais faZerido 
Com que o Distrito Federal participe do orçaritento da 
União, gravando em p~ejufzo do res~ante do País, para 
faze:f investlmenfos- sociais que, ·sem dúvida alguma, te
riam muitO inaior repercussãO de alocados, se apliCa-dos 
naquelas regiõeS ef~tivamente produtoras. 

Mas, esses investimentos, Sr. Presidente, sabemos que 
serão multiplicadores de outros problemas, visto que 
não vejo co"mo dar emprego a essa mão-de-obra nãO 
qualificada que constantemente se desloca para Brasflia, 
sem nenhuma perspectiva de emprego, senão essas finais 
das construções civís, -porque Brasília, em verdade, é im
portadora até da energia elétrica que aqUI consome. 
Brasília não tem nenhum excedente no setor agroindus
trial que justificasse aqui, sequer, a agroindústria, e até 
mesn1:o porqu~ a implantação de um parque industrial 
en:l Brasília, como é idealizado por algun~. seria criar íil
dústrias se:m otimizãção de fatores porque eles não exis
tem para serem otimizados, seria ciiar indústrias para 
parasitar mais os cofres da União, para parisitar mais O 
Tesouro com subsídios e outros artificialismos. 

-Voto, pois, Sr. Presidente,_favoralmente, pedindo aos 
nobres pares que não faltemos com o voto para esse em
préstimo, visto que ele, a_esta altura, vai t~!Sõlver proble
mas__ realmente sérios. Entretanto, advertindo a Casa 
para que tomemos alguma providência, busquemos al
gum caminho e, sobretudo, que os homens dq Executivo 
atentem para esse problema <ille vai se agravando e que 
tende, sem dúvida alguma, a exigir de nós, num espaço 
de tempo que me parece não muito longe, não muíto lon
ge, dos dias atuais, termos que passar a vindicar uma 

- nova CaPitã.l F~eral, uma cidade efetivãmente adminis
trativa, que não venha a transformar o Presidente da Re-

-pi:íbiica seu hóspede, seu habitante-mar, um mero Prefei
to da Capital Feperãl, a exemplo do que ocorria no anti
go Rio de Janeiro. Eram estas pois, Srs. SenadoiCs; aS 
colocações que eu desejava fazer a respeito. 

O Sr. Gastão Müller - Permite V. Exf- um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREÍRA - Com prazer, 
nobre Senador Gastão MUller. 

O Sr. GastãoMüller- Ouvi com muita atenção a expo
sição do nobre Senador e amigo Benedito Ferreira e, la
mentavelmente, cheguei a unia conClusão IJlelancólica, a 
de que o Senador Benedito Ferreira é inimigo de 
Brasília. Ele só a analisou ·sob o prisma negativo, o que 
me surpreende, porque o Senador Benedito Ferreira-é de 
Goiãs, um dos grandes Estados brasileiros, que mais lu
tou_ pela construção de Brasília, porque veio beneficiar 
diretamente Goiás. Nós não podemos ver Brasília pelo 
que ela tem custado, mas pelo que ela tem dado de lucro 
ao Brasil, nós, do Brasil Central, portanto, não podemos 
fazer uma menção maiS desairosa a BraSflia poique so
mos os grandes beneficiários da sua construção. Brasília 
não é um fim, Brasília foi um meio que se implantou 
para conquistar esSe B"rasil interior: o Brasil Central, 
principalmente, e o Brasil Amazónico._ Goiânia é o 
exemplo típico do desenvolvimento em função de 
Brasília, como a minha Capital, Cuiabá, também O é,-e 
como toda a conquista do Centro-Oeste-, de modo que-_os 
ónus que ~rasília têm custado à Nação são vários. 
Gr_aças a Deus, Juscelino Kubitscheck cumpriu a deter
minação constituCiOrlãf que veiõ- desde oS tempos doses~ 
tadistas do Brasil, da Inconfidência Mineira, e transfor~ 
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mau -em tealidade aquilo a que já aspiravam os noSsos 
ancestrais. Lamentavelmente, eu não compreendo como 
6 Senador Benedito Ferreira e contra Brasilía. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - V. Ex• vai me per
mitir, V. Ex• está se alongando um pouco e eu estou um 
pouco angustiado, sobretudo, porque estou vendo que 
fui prôfundamente infeliz. Diante do que ouvi... 

O Sr. Gastão Müller- V. Ex• não é um infeliz. 

O Sít BENtDITÜ FERREIRA -V. Ex._ tenha pa
ciência, permita~me eu sou o dono do discurso. 

O Sr. Gastão Müller- Estou dizendo que V. Exf- não 
é um infeliz. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - V. Ex• me permi
ta, pelo amor de Deus! V. Ex• me coloca, ou eu me colo
quei, pelo mau alinhamento _das minhas palavras, numa 
posição real e profundamente infeliz. 

Em momento algum, falei aqui serião em defesa de 
Brasília. Agora, não estou aqui, nobre Senador - por
que essa tem sido a desgraça deste País - para cortejar 
eleitores, não estou aqui para bajular e ser agradável a 
ninguém. O que eu estou enxergando é uma realidade; O 
egoísmo, o oportunismo está levando este desgraçado 
deste paiS a ele, porque isso que V. Exf- está afirmando é 
o óbvio. Goiás não foi descoberto por Bartolomeu Bue
no da Silva, Gciíás foi explorado pelos bandeirantes da 
garimpagem predatória que por lá passaram. Goiás dor
miu 150 anos depois disso. Goiás só foi ac_õl-dado por 
Brasília. 

O Sr. Pedro-Simon- V. Ex• está mudindo o disCU!.so 
está bom! 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Logo, querer ne
gai isso é tapar o sol com a peneira. 

O Sr. Pedro Simon - Fo) bom o aparte do Senador 
Gastão MUller. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Darei um aparte a 
V. Ex~. Senador Pedro Simon, desde que V. Ex~ permita 
que eu me si(ue. 

Na verdade, quero confessar a minha infelicidade, 
porque se eu me postei aqui pelas colocações que fâzia, 
como homem do interior, sobretudo como homem de 
mãos calosas, homem que foi desbravar a Região- Ama
zónica levando mulher e seis filhos, à época em que os 
próprios amazônidas diziam que a região era inabitável. 
Eu tenho folha de serviços prestados, pessoalmente, jun
to com minha família, nobre Senador Gastão MUller, e 
V. Ex~ é .testemunha disso. 

O Sr. -Gastão MUller- Ninguém está negando isso. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- E ê investido desta 
autoridade, como homem do interior, que defendo 
Brasília, que Brasília seja preservada dentro dos seus 
postulados iniciais, mas que Brasília não seja, em nome 
desse a_lto interesse de interiorização do_ prpgresso, que é 
uma conseqUência de Brasília, em nome de si acobertado 
por esse pretexto que é realmente louvável, mas que não 
se acobertem ai as distorções para enriquecimento de 
meia dúzía de espertalhões, que estão especulando crimi
nosamente, com terras pertencentes à União, aqui na pe
riferia de Brasília, e mutilando aquilo pelo que todos os 
brasileiros, dos mais humildes aos mais abastados, paga
ram, estão pagando e vão continuar pagando, para que 
tenhamos em Brasília uma Capífar admin-istrativa. 

Reportei-me aqui à pressão, à urgência como são tra
tados os problemas de interesse do Governo do Distrito 
Federal, aludidqs, pelo Senador Itamar Franco. Essa 
pressa já é Uma característica, p-orque a ptessÂo social, a 

-pressão que Brasília já começa a mover contra o Poder 
Central, já está_a exigir soluções a toque de caixa. Imagi-

- neffios se continuarmos alimentando esse saco sem fun
do que são as favelas que vão sendo urbanizadas, vão 



Junho de 1983 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

trazendo para cá, a_traídos por esse conforto que vamos 
dando cada vez mais na periferia das grandes cidades; 
em vez de levarmos recursos para segurar o migrante Já 
no seu local de trabalho, vamos. tr~ndo-o aqui para a 
periferia. Cada vez que resolvemos um problema, cada 
vez qu_e damos centenas ou milhares de lote_s, quando 
vão se implantar as casas financiados pelo BN H, naque
les lotes doad_os, verifica-se que três qtiai'ios ou quatro 
quintos daqueles que receberam lote inicial ou, até mes
mo, ajuda para construírem os _barracos, jã lá não estão 
mais, já venderam e já foram para outra favela. 

Então, vê- V. Ex• que não temos o díreito de, para ser 
agradável aos meios de comunicação de Brasília, para 
ser agradável aos habituntes de Brasília, trair os compro
missos que temos com o interior. 

É, pois, por esta razão, Sr. Presidente, que peço a V. 
Ex• que tenha um pouquinho de paciência e que me per
mita ouvir o Senador Pedro Simon, 

O Sr. Pedro Simon- Acho que V. Ex•, em primeiro -
lugar, ao expor o seu raciocínio, faz t.imã. -iiijiiStiÇariluito 
grande aos que defendem pontos de vista contrários. V. 
Ex• diz que não tem por que ser agradável aos eleitores, e 
que não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Não 
me parece- e V, Ex• citou, textUalmente, o Senador Ita
mar Franco, como principal lutador pela autonomia de 
Brasflia- não me parece ·que o Senador_ Itamar Franco, 
reeleito com uma vasta votação para o· Senado da Re
públiC'd, tenha tido a sua vitória, acjuí, em BrasOia, e não 
me parece que ele seja candidato a qualquer cargo, aqui 
em Brasília; pelo menos até agora eu não fiquersabendo 
disso. Por outro lado, o que eu acho, e V. Ex• levanta 
muito bem os problemas que Brasília está enfrentando, e 
vai enfrentar, cada vez mais problemas maiores ou iguais 
a esse, exatamente pela falta de uma representação den-
tro de Brasília. O que há é uma comissão de Senadores, 
dos mais variados Estados, que estão tentando, nas ho-
ms vagas, resolver os problemas de Brasilia. No momen-
to em que Brasília tiver a sua representação, lutando pe-
los seus interesses e pelos seus problemas, parece-me 
que, ai sim, este questionamento-que V. Ex• está levan
tando terá muito mãiSC(iridições de ser efetuado, debati
do, analisado, estudado e solucionado num órgão especí
fico, seja ele Câmara de Vereadores, seja ele Assembléia 
Legislativa, aqui de Brasília. O que acontece, hoje, é que 
tem um Governador nomead_o_ pelo Presidente da Re~ 
pública, que faz o que bem entende, uma comissão do 
Senado Federal, que se reúne uma vez por semana, que 
não tem condições de torn_ar_a_s_decisões~ e não tem nem 
interesse direto, nem pre-ocupação di reta, porque tem os 
problemas dos seus Estados e das suas regiões. Enquanto _ 
a situação é esta que ai está, -Câm-u:m Governador fazen-
do o que bem entende, governando como bem entende, 
cargo de confiança do Presidente da República, sem uma 
fiscalização •. e sem uma ação, e sem uma participação da 
população de Brasília, é que nós vamos marchar para 
essa situação a que V. Ex• está se referindo. Não me pa
rece que é constituir o Poder Legislativo dentro de 
Brasília, no sentido de que, como acontece nos outros 
Estados, não representará mais do que t% -a mais do 
orçamento de Brasília, que haverá de implicar ou com
plicar a vida de Brasília.,Pelo contrário, é essa a -situação 
que está aí, com-u:m Governador que faz o que quer, e 
que tem uma autonomia absoluta que nos leva a uma si
tuação cada vez mais conflitante e cada vez mais difícil. 
O que não podemos é ver uma cidade. como Bra.sflia, 
com a população de Brasília, sem ter absolutamente nin~ 
guém, a não ser os sete membros dá Comissão dQ Distri-
to Federal, reunindo-se uma vez por mês, e o Govern_a
dor com plena, total e absoluta autonomia para fazer o 
que bem entende. Parece-me que dar representação ao 
Distrito Federal, no sentido de que ele tenha um órgão 
que o represente, e que debata e discuta os problemas de 
Brasília, faria Com que esses problemas que V, Ex• está 
referindo, e que realmente são sérios, e que realmente 
são graves, e que realmente são profundos, não seriam 
problemas a ser debatidos num fim de tarde, num pro~ 

nunciamento como esse que V. Ex• pronuncia, mas que
daqui a 10 minutos já estaremos discutiildo um outro as
sunto, mas seria um órgão que estaria a debater, a discu
tir e a aprofundar os problemas diretamente ligados a 
Brasília. Exatamente, o discurso de V. Ex•, a colocação 
que V. Ex• faz, na minha opinião leva a uma conclusão: 
da importância, do significado da representação de 
.'Brasília existir, para· que esses problemas sejam.discuti-_ 
dos no seu órgão eSpecífico, que é, ria minha opinião, o 
POdei-i.egiSTãfiVo, aqui de Br-asífía. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador 
Pedro Simon, realmente verifico que estou precisando de 
fazer um curso de impostação de voz, e tenho receio de 
que até de-um aprendizado novo no vernáculo; porque, 
ni vei-Oide, verif'ico que não consegui, em momento"al
gum, me fazer_ entender. 

Agora vem V. Ex•, também, indicando que não enten
deu a minha colocação, quando me reportei ao Senador 
Itamar Franco, e V. Ex• fez uma ponte de ligação com o 
cort~ar de eleitores. 

Sr. Senador Pedro Simon, quando fiz essa colocação 
de cortejar eleitores, foi porque entendo que há o politi
queiro, que anda -a reboque da opinião pública, que é in~ 
capaz de tomar -dedSões, _antecipando-se aos anseios dos 
seus representadOs; eSse sim, o politiqueiro. Mas consí
derando que estou numa casa áe políticos esfadistas; 
considerando que esta deve ser a nossa postura, de não 
COrtejar, de não fazer para o povo aquilo que ele momen
taneamente deseja, e sim, mesmo arrostando a impopu
laridade momentânea, com o prejuízo dos aplausos, que 
realmente fazem muito bem à nossa vaidade, mas temos 
o -dever, sobretudo como Senadores e representantes dos 
Estados_membros da Federação, no trato das coisas co
muns a todos nós, como é o Distrito FeP.eral. Nós não 
temos o direito, aqui, de agir como politiqueiros, de cor
tejar os aplaudas dos eleitores de BrasíJia, nem dos nos
sos representados, porque esta seria a postura de politi
queiros, e não_quero cometer a injúria, aos meus colegas, 
de imaginar que, nesta Casa, dentre eles estejam os poli
tiqueirOs. Daí porque usei a figura de que não nos cabe 
cortejar a vontade popular, mas sim nos antecipar aos 
anseios, e como lideres decidir aquilo que mais -convém 
aos nossos liderados; caso contrário, nâo teria razão de 
ser a nóssa presença. Tenho certeza de que todos aqui 
são homens ocupados, deixando seus interesses particu
lares, deixando muitas vezes até de dar atenção às suas 
famílias para dedicar-se à causa pública. Então tenho 
certeza de que aqui não estariam homens responsáveis 
para andar a reboque da opinião pública. 

Quanto à representação política, insisto: não vejo 
como falar-se em independência política que não tem in
dependência económica. E aí estão os Senhores fazendo 
até um "cavalo de batalha", que eu diria que está trazen
do até prejuízos maiores do que soluções para os nossos 
angustiantes problemas brasileiros, no que diz respeito 
às finanças nacionais. -

Aí estão os Senhores da Oposição preocupadíssimos, e 
a todo instan~e e cada vez mais, as figuras maís exPonen
ci:iis da Oposição injuriando as nossas autoridades do 
Executivo, como se eles estivessem abdicando da sobera
nia nacional, veDdendo o Brasil, no caso - usando uma 
linguagem maiS vulgar - porque pactuaram acordos 
com aqueles que no_s emprestam dinheiro; uma. insti
tuição da qual nós fazemos parte, como membros, no 
caso o Fundo Monetário Internacional., e no entanto a 
Oposiqão está a verberar diuturnamente, os homens do 
Exec!JtiVo, poique ãceitaram,- como fofum, para dirimir 
dúvicfas que, possivelmente, ou até de maneira imprová
vel, viessem a surgir- nos contratos de empréstimo, nós 
não exigimos que O fõro fosse o nosso. V. Ex•s acusaram 
os nossos Ministros de estar abdicando da soberania na
cional, porque aceitaram o foro dos banqueiros, ou o 
foro estabelecido pelo Fundo Monetário Internacional, 
para nos emprestar recursos. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte'? 
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O SR. BENEDITO FERREIRA - Com muito pra
zer. 

O Sr. Humberto LUcena- V. Ex• faz uma enoniiê in~ 
justiça à Oposição,- porque em ne-nhum momento a Opo
sição injuriOu as aUtorid_ades constituídas, notadamente 
os Ministros da área económica. O que a Oposição fez 
foi uma denúncia, no exercício legítimo de suas atri~ 
buições, de que Constituição Feçleral foi violada. Apenas 
isso. E o discurso que_ eu fiz aqui ficou sem resposta até 
hoje. Não é V. Ex• que estâ respondendo. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador 
J-:Iumberto Lucena,_ é o conceito de que V. Ex• vai permi
tir ao seu modestO colega o direito de emitir. Eu reputei 
como injurioso acusar os nossos Ministros de estar re
nunciando à soberania nacíonal, simplesmente pelo fato 
de terem aceitado o foro estabelecido pelo Fundo Mone
tário Internacional. E V. Ex• não vai negar, porque os 
Anais da Casa aí estão mais do~que povoados dessas acu~ 
~ações. 

O Sr. Humberto Lucena - Mas injúria é crime, nobre 
Senador, e não houve nenhum crime, aqui. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não! Eu conside
ro injuriosa essa afirmação ... 

O Sr. Humberto "Lucena - Então, V. Ex• considera 
criminosa. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - ... porque ele não 
corresponde à verdade. 

O Sr. Humberto Lucena - Então, é criminosa, E por 
que o Ministro não processa? Se é injuriosa, o Ministro 
pode processar, de acordo com a Constituição. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu não poderia 
adentrar por esse campo, com V. Ex•. porque nós iría
mos muito longe. 

O Sr. Humberto Lucena- Mas nós não podemos ou
vir calados é que V. Ex• injurie a OpoSição. Af, sim. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- O que eu não pos
so permitir é- que V. Ex' pense por mim. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' está distorcendo os 
nossos pontos de vista. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu pedi a V. Ex• 
que me permitisse expender o meu pensamento. V, Ex• 
não concorda com ele, mas sendo um democrata.u 

O Sr. Humberto Lucena - Mas, sem fazer injustiça à 
Oposição. Só isso. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Engraçado! Eu co
meto uiila injustiça quando reclamo contra uma injus
tiça. Nesse círculo vicioso, nós não vamos chegar a lugar 
nenhum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena
dor Benedito Ferreira, o tempo de V. Ex• estâ encerrado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Não sou pela 
aprovação do empréstimo. Sr. Presidente, mas peço aos 
Srs. Senadores, aos que possuem mais luzes, mas que 
têm a mesma parcela de responsabilidade que eu, que 
nos debrucemos sobre ~se problema e encontremos a 
solução, antes que tenhamos de possuir outra Brasflia 
porque, na realidade, esta aqui, sem dúvida alguma. já 
não estâ mais a atender aos postulados iniciais dos seus 
idealizadores. Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua 
em discussão a maté-riá. -(Pausa.) 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 
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O SR. JOSE LlNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERÁ PUBLICADO _POS-TERIORMENTE. 

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a pala
vra para disCutir. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -_Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, para discu
tir o- Projeto. 

O SR. ALEXANDRE COSTA PDS- MA. Para dis
cutir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr_esiden
te, Srs. Senadores, eu não digo que é lamentável porque, 
mais do que lamentável, ê triste assistir-se a um acordO 
de lideranças num Plenário sem número para votar tim 
projeto em regime de urgência, que díz respeito aO Di~
trito Federal. 

Como Presidente da Comissão do Distrito Feperal, se 
não chego há quinze minutos para designar um Relator, 
a pedido não das lideranças, mas da Secretaria das Co~ 
missões-,--ãmanhã, quer seja Senador, Deputado ou um 
popular qualquer de Brasília, não teria condições de di~ 
zer que foi aprovado um projeto do Distritõ Fe~eral, 
sem conhecimento da Comissão do Distrito Feperal. 

Ora, Sr. Presidente, nota~se - e por que não dizer a 
verdade? - uma prestação de serviços, porque ·num 
Congresso que luta e dâ como objetivo da sua luta a in~ 
dependência do Legislativci,-é o próprio Senado Fej:Ieral, 
através dos seus membros, quem procura desmoralizar, 
descredenciar as comissões constituídas para zelar pelas 
leis e pelos interesses do Distrito FejieraL 

Eu ouvi o qUe disse ali o Senador Pedro Simon, "os 
membros da Comissão lidam na Comissão nas horas va· 
gas, reúnem-se uma vez por mês". E me estristecetl mais 
por saber quanto estâ po{ fora o Senador Pedro Simon, 
porque se· quisesse ser-correto, se qUisesse ser coerente, 
diria, não assím, diria que para se iriãnter; para se reunir 
comissões nesta Casa, é preciso segui'aniO paletó ·e Jevar 
quase à força para as reuniões, quando não, fazer-se que· 
se reuniu e tomar as assinaturas noS corredores e dar as 
leis -como prontas. 

Leio, aquí; "Cncaminhado à Comissão do Distrito Fe~ 
dera!". Não foi encaminfi_ªdo, absolutamente não foi en
caminhado. Fo~ consultado, por acaso, o Presidente ou 
um membro sequer da Comissão do Distrito Fe~eral de 
que haveria um pedido de urgência para esSe projeto? 
Não, não foi pedido. E o que é isso, Sr. Presidente? Onde 
nós estamos? 

Como se exigir? Como diz o Senador Pedro Simon, o 
Governador faz o que quer, o Governador faz o que en
tende; eu não concor_do, eu acho que o Goverilador faz o 
que deve fazer e vem fazendo muito bem feito. Quein 
vem fazendo errado é o Senado da República, provado 
hoje, retirando dos seus Pares, as Lideranças, o direito; a 
obrigação de estudar e de discutir um projeto da mais 
alta valia. Se me perguntarem se esse projeto, que acabo 
de ler agora, é necessãrío- para o Distrito Federal, eu di· 
rei que sim, é necessáriO, maS, direi, também, que seria 
necessârio que a Comissão estudasse, porque para isso é 
que existe ComísSão-; então, para que Cofnissão?D retra:. 
to das Comissões-é o--retrato deste Plenãrio, lO ou 11, to· 
dos prontos para votar sem número, na ilegalidade, um 
projeto dessa valia .. E_tou nã_o_culpo os Srs. Sen_adores, eu 
me refiro às lideranças que, sem consultar o,s seus cole
gas, Presidente das ComiSsões, mandaram confeccionar, 
através das Assessorias, os- pareceres, que na:da maiS-São 
do que copiados -·se é um empréstimo p·ara~ó Rio de 
Janeiro, tira-se da pasta, copia-Se, sô -trócindo Rio de Ja
neiro por Brasília; se é paia o Maranhão, t1r.ii=-se 6 ilOine 
de Rio de Janeiro e bota-se_o do Maranhão. E, aqui, vêm 
pedir aos companheiros que leiam aquilo que eles não es
tudaram, aquilo que eles não viram, aqu1lo que eles não 
sabem. Deixa-me, sinceramente, mim gfande 3ilem·a, é 
um desrespeito, eu considero um desrespeito, porque a 
Comissão do Distritõ FCfieral não se reúne nas horas,va
gas, lã não existe um só projeto encostado, toda--e qu_al
quer matéria que entra var despachada e vai votada na 

DIARIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

primeira sessão.. Eu, como PreSidente, me entrego 8 ho· 
ras no dia e trabalho- a serviço da comunidade do Distri· 
t~ F~dcral.- orã rCciama-ndo -ao--Governador, ora solici
tando ao Governador, ora pedindo providências ao Go
vernador, sobre todas as reclamações que me chegam -
e são muitas as reclamações cjue me chegam diariamente 
dirigidas à Comissão do Distrito Fe~eral. Resta~me, 

agora, o grande dilema: impor a rninha_ autoridade, não 
permitindo que se vote ilegalmente, sem número, num 
acordo de liderança, um projeto votado sem número, eu 
que vi arrastar-se, dura_nte mais de ano, nesta Casa, a 
taxa do lixo, impedido pela própria liderança do PMDB? 
Qual é esse amor a_ B_ra_sflia, agora? Por que esse grande 
iil.teresse por Brasma, agora? Não! ~fruto de interesses 
que foram às comi_ssQes e das c.o_missõc;s às lideranças, 
sem que nenhum Senador ou membro da Comissão to· 
tffasse conhecimento. -

Devo pedir, mesmo reconhecendo o interesse dessa 
obra, verificação, como um protesto, como um protesto 
para com uma CQmissão que se integra diaria_mente ao 
trabalho pelos interesses de Brasília, ou devo concordar 
com a ilegalidade de aqui ser votado sem número? 
-1:: uma interrogação que, com o meu protesto, terei 

dois minutos para pensar, se manter minha autoridade 
ou se prejudicar a cidade de Brasília. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua 
em discussão a mensagem. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a pala
Yra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Con~o a 
palavra ao nobre Líder Senador Humberto Lucena, para 
discutíf a matéria. 

o SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) _- -Con~if!ua 

em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou 

encerrar a discussão. (Pausa_.) 
Encerrada. _ 
Em votação. 
O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para 

encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDDENTE (Moacyr Dalla) - V. Ex' 
pede a palavra para encaminhar- a vo-tação. MaS V. Ex' 
já havia discutido a mafêriá. 

O Sr~ José Lins -1! verdade, mas fofem outra fase da 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)-:-- V. Ex•, en
tão, tem a palavra para enet:minhar a votação. 

O SR. JOSl!: UNS- Eu vou encaminhar, se V. Ex• 
frfe permite. 

O SR. JOSÉ LINS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. 
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

OSR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o projeto. 

Os Srs. Senadores _que o aprovam permaneçam senta
- dos. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDEi'iTE (Moacyr Dalla)_- Item 2: 

Votação, em turno único, do RequerimentO n9 
7~2, de 1983, de autoria do Senador Marco Maciel, 
solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do 
Regimento IRterno, a criação de uma Comissão Es-
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pecial Mista, integrada por 7 Senadores e 7 Deputa
dos, para, no prazo de 360 dias, pmgramar come· 
m-c:ifação pela passagem dos centenãrios da Procla
m_açã_o da República e da Primeira Carta Republica
na do País~ 

(Dependendo de parecer oral da Comissão de 
Educação e Cultura, a ser proferido em plenário
art. 76, § 2Y, do Regimento Interno.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller 
para proferir o parecer da Comissão de Educação e Cul
tura. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (Para emitir parecer) -
Sr_ Presidente, Srs. Senadores. 

O eminente Senador Marco Maciel é o autor do Re
querimento i19 712, de 1983, que "'cria Comissão Especial 
Mista para os fins que especifica". 

O autor fundamenta sua iniciativa no dispostO no art. 
75~ letra "c", ln fine, do Regimento Interno do Senado, 
que prescreve, verbis: 

''Art. 75. As Comissões Especiais serão: 

c) Mistas - destinadas ao estudo de matéria 
em curso no Congresso Nacional, ou a preparo de 
proposição-que lhe deva ser submetida, na forma do 
disposto no Regimento Comum." 

Prescreve, ainda, o Regimento Interno do Senado que 
as comissões mistas poderão ser criadas por deliberação 
do Plenário, a- requerimento de qualquer Senador ou Co
missão (art. 76, caput) e que o requerimento deverá indi· 
ca_r o objetiv_Q da C_omissão, o número de seus membros 
e o prazo dentro do qual deverá concluir seu trabalho 
(art. 76, § l •). 

É evidente que, em se tratando de comissão mista, a 
integração do colegiado observará o preceituado no Re
gimento Comum, consoante, aliás, estabelece o item III 
do arL 87 do Regimento Interno do Senado. 

A proposição sob exame, pois, sugere a criação de co· 
missão mista, ínü:grada por 7 (sete) senadores e 7 (sete) 
deputados, para, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) 
dias, ""programar comemoração pela passagem docente
nãrio da Proclamação da República e da primeira Corte 
Republicana no Pais". 

Como roteiro aos trabalhos da Comissão, o requeri· 
Ifiento destaca que ela se dedicará a "promover amplos 
estudos, anâlises, avaliações e debates sobre o Cente
nário da República e instituíções coetâneas, bem assim 
sobre a evolução e estágio atual do processo de desenvol
vimento nacional, econômico e cultural, podendo, para 
tanto, articular-se com o Poder Executivo federal, o Su
premo Tribunal Federal, com os poderes Estaduais e 
muncipais, assocüiÇões e organizações não governamen
tais de cunho cultural, político, social, econômico e reli
gioso'~. 

O requerimento- assim amparado_ pelas normas regi
mentais -encontra também apoio nas finalidades alta
mente ree:omendâveis a· que se propõe, objetivando co
memorações relativas a efemérides de extraordinária sig
ri'ífícação para a nacionalidade. 

Neste ponto, aliás, vale destacar as seguintes obser
vaçõis apresentadas pelo ilustre autor do requerimento: 

"A ·reflexão que nos enseja a análise do Brasil republi
cano serâ fecunda na medida em que proporcione a com
preensão da nossa realidade S.ocial, econômica, política, 
cultural e instituc;ional, e projete as linhas básicas, os ru
mos a serem seguidos, para a construção_do nosso futu
ro. 

Estamos na década em que transcorrerâ o primeiro sé
culo da Proclamação da República e mais do que nunca 
se faz necessária a interação entre governo e nação -
pois esse era o sentido da Revolução Republicana, o ob· 
Jelivo dos ideais de 1889- e essa é, sem dúvida, a inspi· 
ração medular do projeto de aperfeiçoamento institucio
nal do Brasil, presidido pelo Presidente da República 
João -Baptista Figueiredo. 
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Além de comemorarmos convenientemente essa ím
portante efeméride - tão necessãria à cristalízação de 
nossos valores e ao florescímento de nosso civismo- eS~ 

taremos dando uma notãvel contribuição no sentido do 
melhor conhecimento de nosso ordenamento juridic_o
constitucional e do nosso processo de desenvolvimento, 
que desejamos crescentemente orgânico e integrado, rea
lizado sob a égide de uma ordem democrâtiça que asse
gure a liberdade, a ordem, a livre iniciativa e a presença 
internacional do País, conforme os valores que cultura 
ao longo de sua jornada histórica." 

Somos, dessarte, à vista da importância que caracteri
za a proposição_do eminente; Senador Marco Maciel, 
pela aprovação do Requerimento n'>' 712, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Moaçy_r __ Oallª}-= A Comiss.ão 
de Educação e Cultura conclui seu parecer pela apro
vação do requerimento. 

Em votação o_ requerimento. --
Os S_rs__ Senadores que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) 
Aprovado, 
Em conseqüência da deliberação do Plenãrio, a Presi

dência transmitirá à Câmara dos Deputados a proposta 
da criação da Comissão Especial Mista. 

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

Discussão, em turno útuco, da Redação Fir:tal (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n'>' 600, de 1983), do Projeto de Resolução n'>' 72, de 
1983, que autoriza o· Governo do Estado do __ Rio 
Grande do Norte a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 34.279.000,00 -(ti:-"inta e quatro mi
lhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do_ Regimento Interno. 

A matéria Vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 
Redação final do Projeto de Resolução n"' 72, de 

1983. 

Faço saber que o Senado_ Feperal aprovou, nos tennos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a se8uinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e se
tenta e nove mil cruzeiros). 

O Senado Feçieral resolve: 

Are l'>' ~o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte, nos termos do Art. 2'>'_ da Resolução n'>' 93, de ll 
de outubro de 1976, do Senado Feperal, autorizado a 
contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
34.279.000,00 (trinta e quatro mllflões, duzentOs e setc~n~ 
ta e nove mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Feçie
ral, mediante a utilização de __ recurs_QS do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - _F A,S, destinada ao 
reequipamento da Polícia Civil do EsJado, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil n__o __ 
respectivo processo. 

Art. 2'>' Esta Resoluç_ão entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 41, de 1983, de autoria do Senador 
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Aloysio Chaves, atribuindo. às entidades sindicais 
que integram a Confederação Nacional das Profis
sões Libçrais, o mesmo poder de representação dos 

__ .sindicatos -representativos das categorias profissio~ 
naiS..difel:eociadas, nas ações individuais e coletivas 
de competência da Justiça do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob nos 629 e630, de 1983, da Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorãvel, 

___ com emenda qi.te ãpresenta de n'>' 1-CCJ. 
-de Legisla<;ão Social, favorável. 

Em discussãQ o projeto e a emenda, em primeiro tur
no. (Pausa.) 

N_ã_p_ havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os-srs:-senadores que o aprovam permaneçam.Senta

dos. (Pausa~) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 41, DE I983 

"Atribui às entidades sindicais que integram a Confede
ração Nacional das Profissões Liberais, o mesmo poder 
de representação dos Sindicatos representativos das ca
tegorias profissionais diferenciadas, nas ações indivi
duais e coletivas de competência da Justiça do Traba
lho". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I'>' Nas ações individuais e coletivas_ de compe
tência da Justiça do Trabalho, as entidades sindicais que 
integram a Confederação Nacional das Profissões Libe
rais terão o mesmo poder de representação dos 
trabalhadores-empregados atribuído, pela legislação em 
vigor, aos Sindicatos representativos das categorias pro
fissionais dífereriCüidas. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
prublicaçãci; revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRE_SIDENTE_(Moacyr Dalla)- Em votação 
a emenda. 

Os Srs. Senãdores que a aprovam queiram conservar
se como estão. (Pausa.) Aprovada. 

A materia vai à Comissão de Redação. 

f: a seguinte a emenda aprovada 

Emenda n9 I·CCJ 

Desdobre-se o art. 2'>' nos dois seguintes artigos: 

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

Art. 3'>' Revogam~se as disposições em con
trãrio." 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redação final que vai ser lida pelo Sr.!'>'
SecretáriO. 

É-lida a seguinte 

PARECER No 640, DE 1983 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'>' 167, 
de 1983- DF. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta- a redação final do Projeto de 

Lei do Senado n"' 167, de 1983- DF, que autoriza o Go
verno do Distrito Federal "ã contratar operação de crédi-
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to no valor de CrS 8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezen
tos e quatro milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vin
te cruzeiros). 

Sala das Comissões, 28-dejunho de 1983. -Lomanto 
Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Jorge 
Kalume. 

ANEXO AO PARECER No 640, DE 1983 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n9 167, 
de 1983- DF. Autoriza o Governo do Distrito F~de
ral a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezentos e quatro mt~ 
lhões, oitenta e nofe mil, oitocentos e'vinte cruzeiroS). 

O Senado Federal decreta: 

Art. 1'>' E o..Governo do Distrito Federal autorizado 
a contratar uma operação de crédito no valor de Cr$ 
8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezentos e quatro mi
lhões, oitenta e nove mil, oitocentos e vinte cruzeiros), 
correspondentes a 2.314,000 UPCs, vigente em abrilf83, 
junto ao Banco Nacional da Habitação - BNH, desti
nada à construção de uma estação de tratamento de água 
do Sistema Rio Descoberto, à execução de redes coleto
ras, das ligações prediais de esgotos sanitãrios nos s_eto
res QNN, QNM e QNO, da Ceilândia, bem como a exe
cução do sistema de esgotos sanitãrios em Brazlândia. 

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

Art. 3'>' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se 
em regime de urgência a matéria cuja redação final acaba 
de.ser lida, deve esta ser imediatamente submetida à deli
beração do Plenãrio. 

Em discussão a redação final. (Pausa.)_ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

como se acham. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 

0- SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Tentarei ser o mais breve possível, embora não possa 
deixar de registrar que o trabalho que hoje trago ao de
bate, nesta Casa, significou algumas semanas e algumas 
noites indormidas. 

Dada a oportunidade do assunto e a urgência que ele 
está a reclamar, eu não poderia deixar de fazer este pro
nunciamento. Peço desculpas a V. Ex• e aos meus pares. 
Tendo em conta o avançado da hora, tentarei resumir o 
mais possível aquilo que hoje tr'azemos ao debate. 

Tanto é verdade, Sr. Presidente, que nessa abordagem 
que vínhamos fazendo, ligeiramente nos reportamos 
aqui à CEME- CENTRAL DE MEDICAMENTOS, 
cuja existência completou 12 ailos, no dia 25 próximo 
paSsado, e que foi crtada pelo patriota Presidente Médi
ci, em 25 _de junho de 1971, em atendimento aos clamores 
qu-e, de há muito, ressoavam pelo País todo contra os 
abusos nos preços, variedades e dosagens dos medica
merúos atas criminosoS e mais que abomináveis, praticaM 
dos aqui, especialmente Pelos Jaborat~ríos estrangeiros, 
ao arrepio total âs nossas leis. 
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Na verdade, Sr. Presidente, ante os absurdos pratica
dos pelos laboratóriQS e tendo-se em conta a bravura 
moral com que sempre se houve o Presidente Médici à 
frente dos altos interesses naCfonais, se examinarmos a 
estrutura jurídica da CEME, concluímos que foi uma 
medida tímida e incapaz de reSolver a contento: a -gigã.n: 
tesca tarefa que lhe estava reservada. 

Contudo, como veremos mais à frente, nesses 12 anos 
de existência, a CEM E prestou grandes serviços à popu
lação carente e economizou centenas de bilhões de cru
zeiros aos cofres públicos. 

Como sabemos todos; Sr. Presidente, e como vimos 
ressaltando nos últimos dias, tantos e tão inconfessáveis 
os interesses envolvidos e tão poderosos os tentáculos do 
insaciável, ''polvo-sanguessuga" das multi_nac_ionais dos 
medicamentos e tal seu enraizamento no nosso País e nos 
países em que conseguem dominar que, extirpar este ver
dadeiro. "câncer" não é tarefa para alguns homens ou 
mesmo um Governo; por mais patriótico que seja, mas 
um trabalho em que se mobilize o patriotismo de toda a 
Nação pelo tempo em que se fizer necessário. 

As denúncias documentadas, levada à Tribuna da Câ
mara dos Deputados, as conclusões, mais que terríveis 
da CPI alí instalada, nos idos de 1960, além de colocar a 
Nação e especialmente _o empres-ariado brasileiro em 
brios, indicou ao POde-r EXecuúvo, da época, os meios 
que, se colocados em prática, calcados, mais no patrio
tismo e menos no nacionalismo exaltado de então, não 
estaríamos na situação vexatória que nos encontramos 
diante do problema. 

Tivessem os nossos governantes de então, seguido as 
recomendações da CPI,-contido o avanço dos trusts e o 
conseqUente esmagamento e absorção dos me_lh_orçs e 
tradicionais laboratórios nacionais, th·-esSêm, enfim, im
pedido, de princípió--õ desrespeito as nossas leis, por cer
to, como é desejável_eaté mesmo mais que necessário ao 
nosso desenvolvimento, estariãffi, -aqui, OS laboratórios 
estrangeiros obtendo lucros, como seria justo, enquanto 
colaboravam com o nosso País. 

Seria exaustivo, extenuante mesmo, enumerar aqui 
todo o histórico, todõ-o coiolário de leis e DecretoS 'Go
vernamentais que, através dos _tempos, foram- atrOpela
dos, desrespeitados e tripudiados pelas multinacionais 
dos medicamentos entre nós. 

Considerando, Sr. Presidente, a exigüidade dÕ -tempo 
que me é destinado, incluo nesta fala de hoje, um estudo 
que espero seja ·objeto de reflexão dos_ Srs. Sen!!çlores du~ 
rante o recesso que se avizinha. 

Aqui está, Sr. Presidente. Era um estudo abrangente 
de tudo o que se perseguiu com esta legislação, até aqui 
decretada no Brasil, e as formas e os meios como essas 
leis e decretos foram sendo burlados e, atê mesmo, atro
pelados e pisados pelas multinacionaiS de medicamentos. 

Desse estudo, Sr. Presidente, destaco, para não alon
gar, e para não ser muito repetitivo, chamaria a atenção 
dos Srs. Senadores, menos-para a legislação citada e não 
cumprida e mais para os estUdoS do FIN EPE, qnde ficoU 
caracterizado, documentadamente, num exame de docu
mentos que transitaram pela CACEX, o superfatura
mento de sais farmacêuticos, das matrizes para as filiais 
aqui instaladas, quando, descarada e grosseiramente, na 
certeza da total impunidade, essas mesmas matrizeS, 
quando negociando com laboratórios nacionais, ao ven
der para esses laboratórios brasileiros, vendem e faturam 
pela metade do preço e, às vezes, menos um pouco do 
que o preço que remetem e debitam para suas filiais aqui 
instaladas. E não_ satisfeitos cõm eSsas remessas e com 
esta remessa antecipada de lucro, clandestina e obvia
mente sonegadora de imPostos, as multinacionais, natu
ralmente com a cumplicidade dos gangsters nacionais e 
estrangeiros, falsificam as emOalagens de sais medica
mentosos para burlar as alltoridades fazendárias, sc_:me-
gando trilhões de _cruzeiros. _____ _ 

Sr. Presidente, dói na gente. Nós, que representa-mo-s 
Estados pobres, Estados que têm uma receita tributária 
anual da ordem de 160, !50 bilhões de cruzeiros, quarido 
falamos em sonegação de trilhões de cruzeiros, realmen
te parece até que a gente está sonhando. Mas, a verdade 
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é-que trouxemos aqui uma denúncia do Jornal o Estado 
de S. Paulo e ela já foi objeto da apreciação da Casa. 
Como aqui realmente, então, ficou demoiistni.dõ; Oum 
s6 -apresamento de mercadoria que entrou camuflada 
por rótulos fictícios, em Sãó Pi:iulo, foi levantado, grosso 
mOdo, pelis ãUtoridades fazendárias, que só de ICM a 
sonegação ascendia a váriOs trilhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade, neste 129 
aniversáiíõ da CEM E, prestar uma homenagem justa e 
mais do que merecida, também, ao Pr~idente Figueire-
do, pela sua alta -sensibilidade para Com -oS problemas 
que afligem o nosso povo. Sobretudo - e esse aspecto 
precisa realmente ser ressaltado - pelo apoio que Su.a 
Excelência vem dando à CEME, através __ do corajoso, 
honrado e competente Ministro Hêlio Beltrão, que, ar
r'<:rstalldo a popularidade fácil, vem, pouco a pouco, re
solvendo o problema dos medicamentos para os menos 
favorecidos. 

Eu lembrava aqui, hoje, Sr. Presidente, essa figura do 
estadista, essa figura do político no sentido lato da pala
vra, que se submete muitas vezes à incompreensão mo· 
mentânea dos seus liderados, desgastar-se, às vezes, 
acentuadà:.ménté; maS cumpre com seu dever. Essa é a fi
gura do Ministro Hélio Beltrão. 

Pa_ra se ter a idéia do preço que o bravo Ministro 
Hélio Beltrão vem pagando em termos de popularidade, 
entre os "empresários" do Brasil a serviço das multina
cionais dos medicamentos, como também de muitO~ "la
boratórios brasileiros", vejamos, Sr. Presidente, a série 
de. telex que passo a ler. Esses telex, Sr. Presidente, jâ fo
ram aqui salientados pelo ilustre Senador Itamar Fr"ln
co.~Agora, o que ê importante, na leitura dos mesmos, ê 
que nós vemos como essa gente faz causa comum, quan
do se trata de espoliar os interesses brasileiros. E numa 
irreverência_ extraordinária, num desrespeito total às 
nossas autoridades, à nossa autodeterminação, partindo 
dessa tal Câmara de Comér~io American-ã para o [!rasil, 
a_exemplo da Câmara Britânica do Comércio pàra o 

__ }3r,asil, como também da Càm<ira do Comérçio e Ind!J.s
tria Brasil-Alemanha, parecendo que usam até o mesmo 
tedator, sem maior preocupação de diferenciar a lingua
iem tOdos eles. E- bastaria, Sr. PreSidente, que eu lesse 
um dos telex, trouxesse eu s6 um desses telex e dissesse 
que- o rOeSm.õ tinha sido subscrito pelas três Câmaras do 
Com.êtcio, alemã, americana e inglesa; eu não estaria, 
realmente, mutilando a verdade, porque a linguagem é a 
mesma, a irreverência ê- a mesma, a substância e os obje
tivoS são os mesmos, todoS eles nUmil"-S6-linguagem, dí
zendo que o Programa Nacional de Indústria Químico
Farmacêutica, que está sendo elaborado nas áreas dos 
Ministérios do Planejamento, Indústria e do Comércio, 
Fazenda, Saúde e Previdência Social, é inconstítucional, 
em váriOs aspectos, altamente -discriminat6rio contra a 
indústria químico-farmacêutica estrangeira, às técnicas 
instaladas no País, e continua;, "Se implantada com a 
a tua! concepção, constituir-Se-á num Constante Obstácu
lo às relações económicas internacionais, principalmente 
com os Estados Unidos da América'' - num, está 
América, no outro está Alemanha, e no outro a Inglater
ra. 

Ora, Sr. Presidente, é profundamente infeliz esse Presi
dente, dessas Câmaras do Comércio, a defender esse 
grande histerismo, e defender esse segmento do capital 
estrangeiro que realmente não merece, de nossa parte, 
senão o repúdio. É uma gente que, n6s sabemos, deveria 
ser tratada, não pelos códigos comerciais, Il.ão pelas Câ
maras do Comércio, mas exclusivamente no âmbito do 
nosso Código Penal. naquilo que tem de mais enérgico, e 
em alguns aspectos, até pela nossa legislação de Segu
rança Nacional, tais os alentados, tais os abusos que essa 
gente vem cometendo, quanto à saúde de nossa gente. 

Põr outro lado; Sr. Presidente, resta-nos o pi'õnuncia
ffiento da Câmara da Indústria Químico-Farmacêutica 
Nacional, em que eles verberam, de certa forma, indire
tamente, o comportamento de suas congêneres estrangei
ras, e hipotecam literalmente todo_ Q_seu apoio aõ prõpó
sito governamental de estimular e amparar efetivamente
a empresa nacional do setor, para nos retirar dessa de-
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pendência que, cada vez mais, mais que dependência 
econômica,jâ passa ser, até, uma dependência deprecia
tiVa e humilhante Pãra os brios e para o patriotismo da 
nossa gente. 

sr.- Presidente, para se ter uma idéia da causa de tanta 
apreenSã_õ_, revolta i:: autoritarismo deSse telex- que en~ 
caminho à Taquigrafia para que V. Ex•, Sr. Presidente, 
considere-o como lido -que contém, enfim, tanta falta 
de respeito e irreverência desses nossos. "aliados" e gene
rosos amig_os,, "mui amigos" estrangeiros, vejamos o que 
vem realizando a CEME, sob orientação de seu extraor
dinário dirigente imediato, que ê o patriota Professor 
João Felício. -

Aqui está, Sr. Presidente, o quanto pode realizar, mes
mo no anonimato, na modéstia que caracteriza os ho
mens verdadeiramente grandes. Neste primeiro semestre, 
pude fazer um levantamento nas faturas da CEM E, nas 
aquisiçÕes de medicamentos, realizadas nos laboratórios 
oficiais, patrocinados por ela, adquiridos também nos la
boratórios privadOs nacionais, e parte nos laboratórios -
estrangeiros. 

Sr. Presidente, se eu fosse nomear todos os itens, eu 
me alongaria demasiadamente. Mas, chamaria a atenção 
para o diferencial de preço nos mesmos meses de aqui
sição, e nós tomaríamos, por exemplo,- a Vitamina C, de 
500 Mg, o preço pago pela CEME, que ê de Cr$ 9,24 
para cada comprimido, estão nos cobrando, nas farmá
cias CrS 65,30. A Vitamina C injetável, a Cr$ 16,80, se 
C(lr;nprarmos no mercado comum, a CEME teria pago 
C~$ l03,95. O Complexo- B, drágeas, a CrS 3,15, Cr$ 
32,,20, _segundo o BRASINDICE. O poli vitaminas oral, 
CrS 108,00, no BRASINDICE, Cr$ 1.014,45, E assim, 
s~cessivamente, ~c Presidente, Nós iríamoS longe, mas 
V. Ex•s poderão, honrando-me com sua atenção, através 
do Diário do Congresso, inteirarem-se da substância, do 
conteúdo desse diferencial de preço, e concluirão comigo 
que, numa compra de pouco mais de t5 bilhões de cru
zeiros, foram economizados, pela CEME, 45 bilhões de 
cruzeiros. 

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

O SR. BENEDITO FERREIRA - Ouço o nobre Se
nador José Lins. 

O Sr. José Lins - Senador Benedito Ferreira, desejo 
apenas congratular-me com V. Ex• pelo esforço que fez 
para coligir esses dados e mostrar o verdadeiro desca
labro em que anda o mercado de medicamentos. A de
nú-ncia que V. Ex' faz é da maior gravidade, não é a pri
meira vez_ que se fala nisso, mas é talvez a primeira veZ 
que se apresenta dados tão escandalosos como esse que 
V. Ex' nos traz hoje. Eu atenderei V. Ex~e procurarei co
nhecer melhor o documento que y. Ex' apresenta. E 
queria aproveitar essa oportunidade para juntar a minha 
palav_ra à de y. Ex• nas congratulações que apresenta à 
CEME no seuaniversãrio. Tenho acompanhado o traba
lho da CEME durante todos esses anos, desde quando 
foi criada pelo Presidente Médici, em 1971, e sei, pelo 
que assisto, da sua atuação em todos os Estados brasilei
ros, o extraordinário trabalho que ela tem feito em prol 
das camadas ~ais pobres da população. Todos os ser
viÇos de saúde: dos Estados, hoje recebem o· apoio da 
CEME que leva aos mais longfnquos rincões, às popu
lações mais pobres, os remédios que necessitam. O bem 
que a CEME tem feito a esse povo mais pobre é extraor
dinário, ela merece os nossos parabéns e praza a Deus 
que ela possa cumprir a segunda etapa, ou a outra face 
de seu objetivo que é apoiar a instalação de uma iildús
tria nacional de medicamentos à altura de nossas necessi
dades e capaz de fazer face à atuação das multinacionais 
que, segundo V. Ex•, vem causando tantos prejuízos à 
economia brasileira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - É verdade, Sena~ 
dor. Aqui estã, por exemplo, 6 nosso colega, Senador 
Mauro B_orges, que teve, quando Governador do Esta
do, vivendo essa angústia, a oportunidade de dar um 
passo que marcou, não tivesse dado outros passos acer
tados- e sabe V. Ex• que sou insuspeito porque sempre 
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fomos adversários, eu e S. Ex• o Senador Mauro Bor!ies 
-e tomado outras medidas positivas durante o Seu Go
verno, bastaria a IQUEGO - Indústria Químico
Farmacêutica do Estado de Goiás - para ser o indica
dor dos propósitos desse nosso colega -quando geriu o 
Estado, sobretudo, de tornar possível a nossa população 
carente, a nossa população pobre ter acesso aos medica
mentos. Tanto é verdade que, hoje, a IQUEGO, e aí, no
vamente, falo com muita tranqüilidade porque ela está 
sendo dirigida por nossos adversárioS pOlíticos, a )'QUE- -
GO hoje, foi supridora, pelo menos nesse primeiro se
mestre, de quase 20% do total das compras realizadas 
pela CEME. 

Em Goiás, está sendo restaurada a Escola de Farmá
cia, atravéS da IQUEGO, V. Ex' percebe, pois, que nós, 
os goianos, que até há bem pouco tempo, vimos a nossa 
gente, sobretudo os mais pobres, os menos favorecidos, 
absolutamente não terem acesso aos remédios, hoje, 
graças aos convênios que veffi~Se celebrando com a CE
ME, seji para fabricação ou--para aquiSição do medica
mento da linha CEME para distribuição aos postos de 
saúde, tem sido possível, com nossos modestíssimos re
cursos, levar medicamentos àqueles no Estado, princi
palmente, naqueles municípios mais longínquos do meu 
sofrido Norte de Goiás, medicamentos distribuídos gra
tuitamente e, o que é_ mais importante, em dosagens ho
nestas, em dosagens capazes de resolver o problema da 
doença dos nossos pacientes, sem os resíduos, sem as se
qUelas muito comuns, lamentavelmente, dessas dosagens 
crímínOsas que -nóS verificamos, comõ ainda pouco aqui 
falávamos. Lembrávamos a vitamiria-C em dosagens de 
SOO ml, que é uma dosagem ainda exagerada. Porque se 
V. Ex~ a beberasse, como eu, das anotações dos terapeu
tas honestos deste País, V. Ex~ iria concluir que o orga
nismo adulto não tem possibilidade de assimilar mais do 
que 150 microgramas de vitamina C. E, no entanto, a 
própria CEME, talvez por dificuldade até de embala
gem, aplica a dosagem de 500 mi. Mas a realidade é que 
o comum, o normal, sobretudo, através dos mei_os de co
municação de massa, é vermos propagar-se vitamina C 
em dosagem de 2 gramas, vale dizer, q doses, ou seria 
melhor dizendo, dose _cavalar, com -a rec~me~da-ção, via 
propaganda de massa, de que se tomando 4 ou 5 por-dia 
se estaria resolvendo o problema de um resfriado ou de 
uma gripe. 

Mas, a verdade é que essa falta de escrúpulo, esse aten
tado à saúde_ de nossa gente, não se verifica mais rias do
sagens dos medicamentos produzidos e distribuídÕs pela 
CEME. E o outro aspecto é esse do preço, que os torna 
efetivamente acessíveis à bolsa do brasileiro. 

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

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com prazer. 

O Sr. José Lins- Eu não sou, Senador Benedito Fer
reira, xenófobo, eu não sou daqueles que admitem que 
nós podemos nos isolar do resto do mundo, nos isolar 
dentro do nosso território, e ieCOristruir a História do 
mundo, do desenvolvimento tecnológico. Porque ainda 
que nós conseguíssemos isso, certamente, no momento 
em que se conseguisse estaríamos muito atrasado em re
lação à tecnologia lá fora. Mas o que eu não põsso admi
tir, o que não posso entender, é essa exploração relativa 
ao preço, porque avilta até as regras do mercado interna
cional. Essa a verdade. E V. Ex~ ainda se.refere aQ crime 
de burla da própria composição do produto. Aí já ê um 
caso de poHcia; não se admite um país Civilizado, com 
um mínimo de condições de controle dos produtos do 
seu mercado, que não possa, realmente, punir a quem as
sim procede. E eu reconheço que um dos grandes benefí
cios da CEME é exatamente esse:Agofa, vê V. Ex• como 
esse problema é complexo. A CEME lem ajudado, por
que num sem-número de produtos, naqueles que são es
senciais, ela tem conseguido fazer uma distribuição ra
zoável, a preços módicos, para-essas populações. E veja 
V. Ex• a dificUldade em que nós estamos de ultrapassar 
essa segunda etapa do estabelecimento de uma indústria 

- r6al1Ílente consistei:lte, na área de medicamentos. 1:: o 
meSrito ·problema que foi há poucos dias tão bem estuda
do, da indústria de informática. Outra área tremenda
mente difícil, em que a pesquisa tem uma profunda in
fluência, e tlós, ila realidade, não temos condições de re
solver essas questões com um pouco mais ou nada. 
Parece-me que a solução, a sugestão de política adotada, 
nesse campo, foi inteligente. QUer dizer, nem o isolacio
nismo total e nem a entrega indicriffiiilada de todo o 
mercado brasilêiro às multinacionais. Há -que -hã:vei um 
ponto de equilíbrio, a partir do qual, o Governo, com 
suas reservas de mercado, possa ir incentivando a for
mação de indústria, até que tenhamos alguma indepen
dência nesse campo, ou pelo menos algum poder de bar
ganha, para apresentarmos diante dos mercados interna
cioanais em condições de diálogo. Eu parebenizo mais 
uma vez V. Ex' pela importância do tema que hoje versa. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Eu não poderia es
perar de V. Ex• outra postura, nobre Senador José Lins. 

O Sr. Mauro Borges- V. Exf me permite um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com muito pra
zer, nobre Senador, apenas gostaria de fazer umas colo
cações ao Senador José Lins, e logo em seguida ouvirei 
V. Ex•, com Inuito prazer. Aliás eu provoquei V. Ex• ao 
debate. 

O Sr: Mauro Borges - Muito obri~ado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Mas, Senador José 
Lins, eu não poderia esperar, e a Casa esperaria de V. 
Ex• outra postura. Porque a xenofobia, o nacionalismo 
eX3hado, não bastasse a nossa eXperiência parã saciar os 
adoradores do -Estado patrão, do Estado proprietário, e 
a postura raâícar do chamado nacionalismo exaltado, 
nós temos lá, ainda, as seqUelas hoje visíveis, na parte da 
Alemanha Oriental, mas sabemos todos, através da His
tória, como contemporâneos dela, o que significou para 
a Alemanha o nacionalismo exaltado de Hitler. 

Logo não será com o nacionalismo exaltado, mas com 
o -patriotismo ài::endrado, e atê porque não seria o caso 
de transplantarmos, para aqui, as leis que a Inglaterra 
aplica lá, na proteção da sua indústria. Seria curioso que 
essa_Câmara_do_Comércio da Inglaterra pedisse à Câma

. ra dos Comuns que revogasse, primeiro, a legislação de 
proteção que eles praticam na Inglaterra; que a Câmara 
do Comércio amerícanO conSeguisse que o Congresso 
dos Estados Unidos revogasse a Lei de 1933, que já tem 
no caso 50 anos, e que protege as indústrias norte
americanas, nos setores prioritários e básicos; e usando, 
no caso, -o chitmado comPre americano, como tem o com
pre mexicano, como tem o argentino e O japonês. O fato 
é Que essas- Câmaras do Comércio querem nos aplicar, 
aqui, aquela regra do faço o que falo e não o que eU faÇõ. 
Não se trata, pois, de sermos xenófobos; não se trata, 
realmente, de queremos obstacular; pelo contrário, sabe
mos o quanto é necessário a tecnologia e o capital estran
geirõ_ para o noss-o desenvolvimento, e queremos esse ca
pital remunerado, queremos que a nossa economia res
-ponda de maneira tal a que eles obtenham, aqui, uma re
muneração justa. Mas entre remuneração justa e o ver
dadeiro assalto que vem cometendo contra a nossa com
balida economia, é que é, realmente, intolerável. Como é 
intolerável esses telex que V. Ex• poderá tê-los, no seu in
teiro teor, através do Diário do Congresso Nacional, e ali 
poder avaliar até onde vai a ousadia daqueles que, aco
lhidos de braços abertos por nós, como parceiros, mas 
qu!! não querem ser parceiros, querem ser patrões, e até 
nos ditar normas de maneira até groSse{ra, não são sem 
sequer sutis, como deveriam ser, como hábeis comer
ciantes, _como têm realmente obrigação de ser os Presi
dentes das Câmaras de Comércio. 

O Sr. Mauro Borges- Permita V. Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Ouço V. Ex•, 
nobre Senador Mauro Borges. 
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O Sr. Mauro Borges- Nobre Senador Benedito Fer
reira, quero cumprimentá-lo pela abordagem de um as
sunto do maior interesse para o povo brasileiro, que é a 
sua saúde, V. Ex• fez um trabalho de fôlego e que repre
senta uma contribuição excelente, para quem estuda es
ses problemas ligados à medicação no Brasil. ~ verdade 
que esse setor está quase to-do concentrado na mão de ca
pitais estrangeiros,- em gi'ande parte multinacionais, e 
que dominam completamente o mercado, creio eu com 
mais de 80% do domfnio do mercado nacional de medi
camento. Na: Vetdade, isso leva a abusos, e com toda 
uma sêrie de deficiências I:J.O problema não só de preço 
como até mesmo na qualidade do produto. V. Ex• sere
feriu à mínha iriieiãfiVàCriando a Indústria Qufmica Far
macêutica do Estado de Goiás- IQUEGO. Fico muito 
agradecido por essa lembrança, mas isso foi feito real
mente sem nenhum outro propósito que não o de aten
der melhor ao povo goiano. Fizemos um grande plano 
de saúde baseado em saneamento básico e medicina de 
massa, mas quando equipamos os postos com médicos, 
que davam as receitas de graça aos que consultavam, os 
pacientes as levavam às farmácias mais próximas para 
comprar os medicamentos receitados e, tristemente, 
saíam das farmácias sem poder pagá-los- rasgavam as 
receitas e as jogavam no chão. Nós tivemos, por necessi
dade, de partir para a solução do medicamento barato e 
construímos essa Tiidústria que, até hoje, tem sido mode· 
lo d~ eficiência e de operosidade; se não me engano, ela 
nunca me deu prejuízo, tem sido sempre autosuficiente. 
Mais aiilda: quando nós criamos a Organização de Saú
de do Estado de Goiás, essa Organização comprava da 
indústria estatal os remédios necessários para a distri
buição em seus postos. Lembro-me que eram vendidos 
pela IQUEGO às OSEGO - Organização de Saúde, a 
um preço geralmente 60% abaixo do custo normal da 
praça. Veja V. Ex' a diferença enorme, a vantagem que 
existia para o Estado ter feito essa indústria, e o quanto 
isso contribuiu realmente para a saúde do nosso povo, 
sobretu_do fazendo remédios ~senciais contra os parasi
tas, os vermífugos, contra a malária e uma série de ou
tros remédios e vitamínaS, que são essenciais. 1:. evidente 
que a IQUEGO cresceu nos últimos tempos, mas precisa 
crescer mais ainda. Mas, devido ao alto preço dos medi
camento, não só humanos como veterinários, talvez fos
se conveniente um estudo para que se fizesse também, 
nos mesmos termos da IQUEGO, um setor ligado aos 
remédios veterinários. Agradeço, portanto, a sua 
lembrança e o excelente trabalho que V. Ex• está fazen
dO:, 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu é que agradeço 
o aparte de V. Ex', que vem enriquecer o meu modesto 
pronunciamento. 

Eu diria mais, Sr. Presidente: que nesse trabalho onde 
alinhávamos os preços obtidos pela CEME e os ofereci
dos pelos laboratórios, Verificamos uma diferença de até 
1.000%. Nobre Senador Mauro Borges, veja V. Ex• 
como as coisas evoluíram de lá para cá. Nesses vinte e 
poucos anos a que nós nos reportamos, que foi o período 
de governo de V. Ex•, àquela época não estavam tão ar
raigados, não estavam tão seguros, porque chegantes 
ainda no Brasil. 

Sabe V. Ex' que foi após a II Grande Guerra que tive
mos essa revolução extraordinária da indústria químico
farmacêutica: foi a substituição do biológico pelo sintéti· 
co. E, sem dúvida _alguma, temos que louvar e aplaudir 
os empresários norte-americanos, porque, sem dúvida 
alguma, eles financiaram a pesquisa neste setor; revolu
cionaram o setor de medicamentos e colocaram esta pes
quisa a serviço da sua indústria, a ponto de terem hoje a 
ascendência quase que total, no mundo todo. 

Mas como os legisladores, como os governantes, atra
vés de providências enérgicas, calcadas no patriotismo 
-- como ·eu-vinha ressaltando - não lhes coíbem, não 
lhes cominam a um comportamento mais consentâneo 
com as realidades, eles praticam - como vêm pratican
-do aqui no Brasil - um tipo de comércio, como conse
gui demonstrar em pronunciamentos anteriores, des
graçadamente do tipo .. marreteiro de calçada", cujo cri-
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tériá-de fixação de preços não é o Custo e nem timá rilar-=.
gem de lucro adrede estabelecida, como é normal em 
qualquer empreendimento, mas um critério 5xa_d_o única_ 
e exclusivamente na urgência com que o paciente vai à 
farmãcia bus_car o remédio, é- caracferizado mais pelo 
tipo da doença. 

No caso dos reidratantes, por exemplo - e ressalto 
isso aqui novamente, nessas faturas de aquisiçãõ da 
CEME - é notãvel o percentual acima do absurdo que 
se verifica exatamente nesse tipOâe medicamentos carac
terizados como de u_rgência. Por exemplo, na Dipirona, 
vulgarmente conhecida como Novalgina, nós sabemos o 
que significa uma dor_ de cabeça e a forma comovamos à 
farmâcia adquirir um medicamento para nos aliviar de 
uma dor de cabeça, de uma dor de dente ou de uma ne
vralgia qualquer, nós não queremos sequer que se delon
gue no atendimento, quanto mais saber de preÇO, riós 
queremos é tomar o medicamento. 

Dentro desse critério de, "marreteiro de calçada" des
cuidista, parece-me que é: esse Sistema que vem nortean
do os preços. O caso dos antibióticos, na ârea dos cortí
cóides, por exemplo -isso V. Ex's vão poder verificar 
- o diferencial de preços chega às raias do hilariante. 

Tenho_ certeza que alguns dos Srs. vão poder até ima
ginar que o Senador Benedito Ferreira não atentou bem 
para os números e andou colocando zeros a mais na ~-
tória. Mas V. Ex.'s tenham certeza de que não hâ erros 
sequer datilográficos, porque eu aprendi aqui no Sena
do, por já ter pago um preço muito alto por confiar em 
assessoria.. Já fui profundamente injustiçado por um 
emérito professor e jurista da-nossa querida Bahia, por 
não ter feito remissão do nome de S. Ex•, num trabalho 
- aliás, um discurso laudatório, até- em que eu feste
java a Maçonélria brasileira, numa data realmente signi
ficativa para essa instituição e, buscando todos os histo
riadores que a ela tinham se referido, esqueci de fazer re
missão d_e um desses, embora citasse o trechQ "desse U_us
tre professor baiano". Eu fui realmente flagelado pela 
pecha de plagiador e ele foi realmente de uma lisura ex
traordinária: antes de me eftVlafa Carta, ele a mandou 
para todos os jornais do Brasil. E só depois, através dos 
jornais, é que fui tomar conhe_çimento dessa cartã que te
ria sido dirigida a mim, e qtie não chegou até hoje. 

Mas a verdade é que eu aprendi, com todo o apreço 
que tenho por aqueles que me ajudam no meu gabinete, 
a não confiar demasiado __ em ~rtQS_f-ª--t9.S_,_ 09Ji trabalhos 
que realizo e trago à apreciação do Senado. Paguei mui
to caro: feriu muito, machucou muito a minha vaidade. 

Sabe V. Ex• que se não fôssemos vaidosos como sQ~ 
mos, nós não nos sujeitaríamos jamais a ser homens 
públicos, principalmente neste País onde o hom_em 
público é-mais das vezes menos considerado que as mu
lheres públicas. Só por essa razão é que nós nos submete
mos - por sermos vaidosos - à condição de represen
tantes do povo. Então, confessando a nossa vaidade e_o 
tanto que fomos feridos, podemos lhes asseverar que esse 
trabalho não tem sequer erros datilográficos, porque são 
elaborados e conferidos por nós. 

O Sr.JoséLins- Permite V. Ex' um aparte? (Assenti
mento do orador.) Senador Benedito Ferreira, há poucos 
dias, lendo uma revista americana, vi uma frase-mUito 
interessante, que dizia o seguinte;, "Não confie em pro
paganda de remédio; você pode morrer de um erro de 
imprensa". (Risos.) Esta era a frase. Mas o que quero 
chamar a atenção é_ para o fato de que isso tem-que Ver 
com V. Ex', quando diz que seu trabalho está escoimado 
de erros até de datilografia. O fato é que o consumidor, a 
família brasileira é muitO desprotegida nessa área de me
dicamentos. V. Ex' está mostrando que é desprotegida 
quanto ao preço, mas ainda somos desprotegidos tam
bém quanto à propaganda que grassa aí, como se _riós 
fôssemos médicos para interpretá-la. Qualquer pessoa 
pode comprar na farmácia a droga que quiser. Não há lei 
nenhuma que proíba isso. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - O pior é a des
graça da bula. A bula_ é a maior inimiga da saúde do 
povo brasileiro. O dia em que proibirmos a colocação da 
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ó-u:ranosmedicamentos, que é muito mais uma artima
nha para vender remédios para os leigos, para a autome
dicação, do que mesmo o intuito científico de informa-r, 
isSô só trará benefícios ao povo. Então, veja V. Ex•, se 
nós conseguíssemos, via legislação, proibir a bula, nós 
diminuiríamos acentuadamente o número de hipo
condríacos, que está crescendo de maneira geométrica, 
neste País. A Mesa já nos adverte, nobre Sen<idor José 
Uns, e eu gostaria que V. Ex~ concluísse o seu aparte, 
porque eu tenho aind~ as última$ consider~ções. 

O sr. José I,.ins - Eu praticamente já concluí. V. Ex' 
tem razão, pol-que há pessoas até tomando chá de bula, 
mas o que eu quero chamar a atenção é p-ara essa- despro
teção- do j:loVo brasileiro, qúanto a medicamentos, por
que realmente todo mundo se medica diretamente e isso 
evidentemente aumenta a demanda de remédio, e facilita 
essa exploração atrav~s do preço. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Perfeito. Eu cha
mava a atenção aqui no Senado, como fiz n-a Câmara 
dos Deputados, quando chegamos, desembocamos na 
CPI, e de lá para cá houve realmente acentu_adas melho
ras. As dosagens que hoje denunciamOS-Co-mo a~surdas, 
eram dez vezes maiores. No caso da Vitamina 812, por 
exemplo, era freqUente a pessoa tomar uma ampOla de 
Vin-te e cinco mil unidades de Vitaminas Bl2. É verdade 
que os terapeutas honestos e conscientes jamais prescre
veriam essa dosagem cavalar, que eu não sei se faria mal 
até para cavalo, ou até diria eu para uma baleia ou para 
um outro marnifero qualquer que possa necessitar de Vi
tamina Bl2. 

Na verdade, hoje, já não se verifica mais,-pelo menos 
no BRASINDICE atual nós não vemos seqUer preço de 
vitamina Bl2 em ampolas de 25 mil unidades. 

Sr. Presidente, se V. Ex•s, durante o recesso - e eu 
quero lhes alertar, porque ainda vou lhes infringir, daqui 
até o dia 30, mais um trabalho sobre essa questão, vou 
penalizar· o Senado e a paciência de V. Ex's com as con
clusões dessa etapa dos trabalhos que vimos copilando, 
tabulando para denunciar à Nação, mas se V. Ex•s, du
rante o recesso, nos m-omentos de folga, se debruçassem 
sobre eSses dados, esses- n-úmeros, essa·- documentação 
que nós temos trazido no bojo dos noss_os pronuncia
mentos, eu tenho a certeza de que seríamos 69 soldados, 
nesta Casa, para combater esse bom combate e darmos 
à nossa gente, sem cor partidária, sem senofobia; sem ne
nhuma questão- menor, mas tendo em vista o ·alto e 
maior interesse da nossa gente, Sem dúvida alguma, num 
curto espaço de tempo, instrumentalizarfamos o Executi
vo, criaríamos uma cons-ciência nacional, que eu disse 
que é imprescindível para a extirpação desse câncer já 
instalado entre nós, em todo o organismo nacional. Por
tanto, seriá necessário uma mobilização naciáilal. 

Sr. Presidente, para concluir, insisto em um número, 
em um dado: com 15 bilhões, 654 milhões de dispêndio, 
a CEME adquiriu medicamentos, que, a preço de merca
do, teriam lhe custado no atacado 60 bilhões, 333 mi
lhões, o que corresponde a um difereO.ciãllíquido quase 
três vezes sobre o montante. No entanto, e esse é um fato 
curioso, conforme demonstra o quadro, e lá eu grifo esse 
aspecto, a listagem dos medicamentos, se nós tirarmos 
dali os mediCamentos rião convenCionais, ou melhor, 
aqueles que são fabricados exclusivamente sob fórmula e 
prescrições da CEME, aí nesse caso, se excluirmos esses 
do montante, a diferença alcançada a bagatela de 
413,50% em relação aos preços do chamado BRASIN
DICE. 

Esgotado o meu tempo, Sr. Presidente, eu encerro 
aqui mais essa etapa da campanha, que espero em Deus 
cada vez mais seja -de todos nós, especialmente dos pro
fissionais junimentados dOS-Setores médicos e farmacêU
tico, que sejam eles, a exemplo do que vimos fazendo 
nós, os Senadores, -caPazes de coiocaT OS interesses da 
Pátria acima de qualquer conveniência pessoal. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex' que considere como lido 
o inteiro teor do meu dis_curso, cuja leitura i~tegr~l não 
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me fo~ possfvel fa_zer, dada a exigüidade do tempo de que 
eu dispunha. 

Era o que tinfza- a dizer. (Muíto bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O NOBRE 
SENADOR BENEDITO FERREIRA.-

Sr. Pr_~idente, Srs. Senadores: Na abordagem que vi
mos fazendo nesta Casa, quanto ao mais que censurável 
compo_rtamento dos laboratórios farmacêuticos no Bra
sil, lembramos _de passagem, a existência da CEME
CENTRAL DE MEDICAMENTOS- criada pelo Pre
sidente Médici em junho de 1971, em atendimento aos 
_clamores, que de há muito ressoavam pelo pa[s todo, 
contra os_ abusos nos preços, variedades e dosagens dos 
medicamentos atas crimin9sos e mais que abomináveis, 
praticãdos aqui especialmente pelos laboratórios estran~ 
geiros, em- arrepio total às nossas leis. 

Na verdade, Senhor Presidente, ante os absurdos pra
ticados pelos laboratórios, e tendo-se em conta a bravura 
moral com que sempre se houve o Presidente Médici, à 
frente dos altos interesses nacionais, se examinarmos a 
estrutura jurídica da CEME; temos que concluir que, foi 
uma medida tímida e incapaz de resolver a con_te_nto agi~ 
gantesca tarefa que lhe estava reservada. 

Contudo, como veremos mais a frente, nestes 12 anos 
_de existência a_ CEM E, prestou grandes serviços à popu
lação carente e economizou centenas de bilhões de cru~ 

-zeiros. aos cofres públicos. 

Como, sabemos todos, Senhor President~. e como vi
mos r:essaltando nos últimos dias, tantos e tã-o inconfes
sãveis os interesses envolvidos e tão poderosos os tentá
culos do_ insaciãvel ''Polvo-Sanguassuga" das multina
cionais- dos medicamentos e tal o seu enraizamento nos 
pa[ses em que conseguem dominar que, extirpar este ver
dadeiro "câncer" não é tarefa para alguns homens ou 
mesmo um Governo, por mais patriótico que seja, mas 
um trabalho em que se mobilize o patriotismo de toda a 
Nação -pelo tempo em que se fizer necessârío. 

As denúncias documentadas, levadas à Tribuna da 
Câmara dos Deputados, as conclusões, mais que terrí
veis da CPI ali ínsialada nos idos de 1960, além de colo
car a Nação e especialmente o empresariado brasileiro 
em brios, indicou ao Poder Executivo, a época, os meios 
que, se colocados em prâtica, calcados, mais no patrio
tismo e menos no nacionalismo exaltado de então, não 
estaríamos na situação vexatória que nos encontramos. 

Tivessem os nossos governantes de então, seguido as 
recomendações da CPI, contido o avanço dos .. trusts" e 
o consequente esmagamento e absorção dos melhores e 
trãd1do-naiS labOratórios nacionais, tivessem, enfim; im
pedido, de princípiO o desrespeito de nossas leis, por cer
to; como é desejável e até mesmo mais que necessário ao 
nosso desenvolvimento estariam aqui, os laboratórios es
trangeiros obtendo lucros, como seria justo, enquanto 
colaboravam com o nosso país. 

Seria exaustivo, extenuante mesmo, enumerar aqui 
todo o histórico todo o corolário de leis e Decretos Go
vernamentais que, através dos tempos foram atropela
dos, desrespeitados e tripudiados pelas multinacionais 
dos medicamentos entre nós. 

Considerando, Senhor Presidente, a exiguidade do 
tempo -que me_é destinado, incluo nesta fala de hoje, um 
estudo que, espero seja, objeto de reflexão dos Senhores 
Senadores durante o recesso que se av:izinha. 

1 - A_ Evolucão da Indústria Farmacêutica no Brasil 

Até_ meados do século XIX, a atividade farmacêutica 
era puramente artesanal, concentrandoMse a produção de 
remédios nas cliaffiadã.s boticas, onde se manipulavam 
fórmulas magistrais e oficinais, a partir de substâncias 
naturais, vegetais e aniriiais. 



Junho de 1983 DIÁRIO DO CDNG~RESSO NACIONAL (Seção II) 

No Brasil, se bem quejã se rCgistreem 1833_a extração 
do alcolóide pereirina, da casca da pau-pereira, por Exe
quiel dos Santos, a produção de extratos vegetais só se 
desenvolveu a partir da 2egunda metade do século XIX. 

Assim, até o final da I• Guerra Mundial predomina
vam os medicamentos obtidos de extratos vegetais, já eri
tão obtidos em estabelecimentos que poderiam ser classi
ficados de industriais. 

A influência então exercida pela França e Alemanha 
sobre a cultura médica brasileira determinou o in[cio da 
elaboração no Brasil de remêdios segundo fórmulas de 
produtos estrangeiros que, com as dificuldades de im
portação criadas pela I' Guerra Mundial, determinou o 
começo da fabricação loc;al de alguns produtos químicos 
básicos necessários, aínda que em pequena parte e esca
la. 

Alguns industriais desse período, como Granado, Sil
va Araújo, Orlando Rangel, Moura Brasil, tornar-se-iam 
mais tarde nomes e proprietários de grandes laboratórios 
farmacêuticos naciofi3is. 

De ac_ordo com recenseamentos realizados, o Brasil 
contava com as seguintes empresas industriaís farmacêu
ticas, nesse período: 

Ano Quantidade 

1889 35 
1907 60 
1920 186 
1940 360 

As descobertas realizadas por Pasteur e Koch, na Eu
ropa, no campo da produção de soros e va.cin!.ll> e a ne
cessidade de combater certas epidemias, como a da peste 
que irrompeu em Santos em 1899, incentivou a criação, 
por parte do Governo Federal, de laboratórios capacita
dos para a produção de produtos biológicos, ou sejani, 
vacinas, soros, extratos Opoterápicos e_vitaminas nãtU- -
rais. 

São exemplos dessa evolução, as instituições atual
mente conhecidas como Fundação Osvaldo Cruz, no 
Rio de Janeiro (criada em 1902), e o Instituto Butantã, 
em São Paulo (criado em 1899), que foram centros im
portantes no desenvolvimento da tecnologia dos produ
tos biológicos. Este parece ter sido o perfodo em que a 
indústria brasileira cresceu significativamente corii. base 
na produção de medicamentos biológicOs-. 

A quimioterapia moderna teve em Paul Ehrlich o seu 
fundador. Ehrlich, que foi o responsável pelo primeiro 
tratamento efetivo da sífilis, deterninou os principias da 
açào seletiva das drogas, possibilitando o estabelecimen
to de uma base lógica para a pesquisa de novas substân
cias químicas. 

Começam as grandes descobertas, inicialmente com a 
sulfanilamída, identificada Pela primeira vez mi Alema-

nha (1932), pelo cientista G. Domagk, e lançada em 1935 
no mercado, pela Bayef. As drogas na base de sulfa mar
caram O iillcio da indústria quimioterãpica moderna, e as 
pesquisas sobre a sulfanilamida e seus derivados tiveram 
um rãpido desenvolvimento, originando numerosos 
compostos. 

Tais descobertas deteiiriinaram -a atrofia das linhas de 
produção de produtos biológicos (as vadnas curtivas 
vão cedendo lugar às sulfas, cada vez mais eficazes e me
nos tóxicas; as vitaminas naturais vão sendo substituídas 
pelas sintéticas, e as preparações opoterápicas pelos hor
mônios puros), agravada pela concorrência oficial no 
preparo e distribuição gratuita de vacinas. 

A 2• Guerra Mundial v'eio, entretanto, a retardar esse 1 

processo, pela natural dificuldade de importação dos no
vos produtos quimioterápicos, causando mesmo um 
grande desenvolvimento dos laboratórios aqui instala
dos. Assim é que, em 1947, apenas cerca de 11% dos me
dicamentOs consLimiàos no Brasil eram importados, sen
do os restantes 89% produzidos por 611 JaboraJórios re
gistrados. 

O grande passo Veio em seguida, com os antibióticos 
-sendo o primeiro deles, a penicilina, isolada em 1938, 
por Howard Florey, ®mplementando os trabalhos de 
seu descobridor, em 1929, Sir Alexander Fleming- de
senvolvidos nos centros técnico-científicos estrangeiros 
durante a 2• Guerra e que começavam a infliiii--SObre a 
conduta terapêutica da classe médica brasileira. · 

Assim, enquanto os nossos laboratórios não realiza
vam pesquisas científicas de maior significado, os gover
nos e as grandes empresas, na Europa e nos Estados Uni
dos, passaram a patrocinar, com muitos recursos, a in
vestigação científica no campo dos produtos químico
farmacêuticos. 

Deu~se então uma verdadeira revolução tecnológica 
no campo da pesquisa e da fabricação de medicamentos. 
A produção, a nível industrial, proveniente de processos 
farmacêuticOs e sínteses orgânicas, impôs a formação de 
uma estrututa totalmente nova no plano técnico, com tó
das as implicaÇões económicas dela decorrentes para a 
industrialização e comercialização dos-produtos que sur
giram. 

CoUbe aos Estados Unidos a liderança na introdução 
dos novos produtos, bastando dizer que 64% das novas 
drogas introduzidas no mercado mundial, na época, se 
originaram nos·EstadoS UnidOs, ê foi daí que se 'difUndi
ram a maiOria dos novos fármacos, inclusive os antibió
ticos. 

O notável progresso havido no campo tlllf:nológiCo 
produziu reflexos em todo o mundo e, logicamente, tam
bém no Brasil. A partir dele surgiu um verdadeiro. "hiato 
tecnológico" entre a indústria farmacêutica brasileira e a 
dos países mais avanç<idos, sendo inclusive uma das cau
sas da desnacionalização do setor no País. 
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A radical transformação tecnológica ocorrida na 
fahrícação de medicamentos obrigou a indústria naciO
nal a rima completa readaptação de sua linha de pro
dução para enfrentar a rePentina obsolescência da quase 
totalidade do que, até então, produzia. 

Em paralelo, a expansão internacional das empresas 
americanas do setor, impulsionada pela introdução de 
nOvas drogas e movida pela necessidade da conquista de 
novos mercados, acelerou a instalação de subsidiárias no 
Brasil, sobretudo a partir do fim da 2f Guerra Mundial, 
tendência seguida também por grandes laboratórios eu
ropeus. 

Registramos que o fato se _deu principalmente após o 
término da 2f G,uerra Mundial, porque, muito embora o 
"hiato tecnológico" já se fizesse sentir antes dela, duran
te o conflito, a .iildúStríàlarmacêutica brasileira viveu 
momentos de grande progresso, tendo sido mesmo o seu 
mais áureo período. 

Para isso contribi.úram, como vimos, as dificuldades 
de importação, determinadas pela guerra, que obrigaram 
as empresas nacionais à busca de alternativas próprias 
para o atendimento do consumo interno. Os caminhos 
foram encontrados, pelo menos para o principal, permi
tindo até mesmo a exportação de produtos farmacêuti
cos para outros países da América Latina. 

Porém, a partir do final da guerra, a instalação das flr
mas estrangeiras foi grande e as empresas nacionais de 
maior porte, pfincipalnúmte as que tinham por linha bá
sica de produção os produtos biológicos, postos em che
que pelos sintéticos e pelOs antibióticos, progressivamen
te foram sucumbindo à concorrência ou se consorciaram 
com empresas estrangeiras ou se licenciaram, através do 
pagamento de:;, "royalties", os produtos novos sintéticos, 
ou ainda foram absorvidas pelos laboratórios estrangei
ros que aqui se instalavam. 

Além do fato r tecnológico, outro aspecto que influen
ciou na maiorpa_rt_idpação do capital externo no setor 
foram as Instruções n• 70 (1953/61) e n• 113 (1955/61) 
da antiga SUMOC. Já no final de 1962, as empresas es

-trangeiras controlavam cerca de 85% da produção e ven
da de medicamentos no País. Esta participação continua 
até os dias de hoje, sem nenhuma perspectiva de inversão 
de tendência. ·-

Para se avaliar o efeito dessa legislação sobre a desna
ciona1ização da indústria farmacêutica brasileira, basta 
dizer que o capital invesTido no setor atingia, em 1947, a 
US$ 48 milhões e que, somente no período_ de 1950" a 
1963, o investimento estrangeiro na indústria farmacêu
tica atingiu a perto deUS$ 100 milhões. 

O Quadro n\' I historia a instalação das firmas estran
geiras no Brasil e sua participação no mercado em 1980. 
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2.1 --Introdução 
No Brasil, desde 1941, sempre houve um organismo 

oficial incumbido da fiscalização dos setores que interes
savam-à saúde pública. Inicialmente, apenas a Medicina 
foi o_bjeto da atenção, pois na êpoca a produção de medi
camentos ainda era ativídade artesanal, criou-se, então 
pelo Decreto-lei n'i' 3.171/41, o Serviço Nacional de Fi~
caiiza·ção de Medicina, subordinado ao Departame-nto 
Nacional de Saúde. Em seguida, pela Lei nl' 3.062/56, 
suas funções foram amj:>liã:ô.ãs--;--passando a chamar-se 
Serviço Nacional de Fi&calização de Medicina e Farmá
cia (SNFMF), subordinado ao Ministério da Saú_de. 

Pelo Decreto n9 79.056, de 30-12-76, foi criado o Ser
viço Nacional de Vigilância Sanitária, o SNVS, que suce
deu ao antigo SNFMF, tendo como finalidade, de acor
do com a Lei n9 6.36o, de 23-9-76, e esta regulamentada 
pelo Decreto n'l' 79.094, de S-1-77, promover, elaborar, 
controlar, aplicar e fiscalizar as nQrmas e padrões de vi
gilância sanitãria. 

Posteriormente, pela Portaria n9 270-BSB, de 19 deju- . 
nho de 1978, do Ministério da Saúde aprovou-se o Regi
mento Interno da SNVS, em cuja estrutura encontra-se a 
Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de MediCamen
tos, a DIMED. 

À DIMED compete, entre suas diversas atribuições, 
dentro do segmento farmacêutico: 

-conceder ou cancelar a autorização de funciOna
mento da empresa no setor; 

-registrar, cancelar e praticar controle de drogas, 
medicamentos, insumoS farinacéuticciS, produtos dietêti
cos e correlatas; 

- elaborar normas e padrões relativos à Vigilância 
Sanitária nã: ái'eã: de sua competência; 

-autorizar a importação e expOrtação dos produtos 
sob vigilância sãnitária na área di sua competência; 

-elaborar e manter atualizada a relação de matérias-~ 
primas para efeito de dispensa de autorização para im
portação; 

-baixar normas gerais sobre propaganda de medica
mentos, drogas, ínsumos farmacêuticoS, pro-dUtos dietê
ticos, nos casos indicados pela legislação pertinente; 

-suspender, à vista de razões fundamentadas, a 
fabricação e venda de produtos sob vigilância sanitária, 
embora, registrados, se se tornarem _supeitos à saúde; 

-articular com órgãos congêneres da adminstração 
federal, estadual, municipal, dos territórios e do Distrito 

~eçleral, para exercício das funções decorrentes de S!Ja 
competência, etc. 

Dentre essas competências deste órgão, o Registro de 
Medicamentos, o Controle de Importação e Exportação 
e Fiscalização merecem maiores esclarecimentos, pois 

- taiS assuntos interferem diretamente na formulação de 
uma política industrial na produção de insumos farma~ 
cêuticoS. Enquanto o Registro e Coritrole são atribuiÇões 
exclusivas da DIMED, a fiscalização está sob responsa
bílidade tanto a nível federal como estadual. 

A partir de 1981, a DIMED começou a se organizar 
objetivando a atender as suas múltiplas atribuições a 
pãrtir de 1981 através do início de cadastramento de to
das as informações necessárias ao desempenho de suas 
funções. Porl::m. a compilação de uma enormidade de 
dados,_ associada a indisponibilidade de recursos huma
nos e materiaiS, dificUlta sobremaneira o alcance das me
tas pretendidas, retardando o processo de dinamização e 
efiCiência que o setor exige. Mesmo assim, já se pode co
nhecer os primeiros -resultadQ.S deste trabalho, principal
mente, com referência aos registras de medicamentos. 

2.1 Registro de medicamentos 
A extração, produção, formulação, embalagem ou 

- -reembalagem, importação, exportação, armazenagem de 
medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, produtos 
dietéticas e correlatas só podem ser feitos mediante os 
seus registras junto à DIMED do Ministério da Saúde. 

_ c.Mesmo os produtos que a legislação desobriga do regis
tro, como por exemplo, as fórmulas homeopáticas e pro
dutos naturais, devem obter junto à DIMED, o Certifi
cado de Isenção de Registro. 

Normalmente, o registro dos medicamentos, drogas e 
insumos farmacêuticos devem atender a determinadas 
condições e no descumprimento ou falta de inobservân

- cia-de qualquer dos itens previstos pela lei, o registro po-
--derá ser cancelado. 

No Brasil, o número de especialidades farmacêuticas 
--licenciadas, nas suas diversas formas de apresentação, 

em oferta no mercado brasileiro, tem sido objeto de 
gr_aodes preocupações junto aos técnicos do setor. Se
gundo a DrM:ED, hoje, este número, 6em Cõmo -suas for
maS de apresentação, encontra-se por volta de 24.000 e 
47.000, respectívamente. Comparando-se com outros 
países, como a França, Bélgicã, Inglaterra e Espanha, ve
-mo~qtn~'"em mêdia tais valores giram em torno de 3.500 e 
I 1.000, respectivamente, mostrando que grandes quanti-
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dades não refletem necessariamente que um país mantém 
um padrão de atendlffiento satisfatório. 

A Organização Mundial de Saúde considera que pou
co mais de 300 nledicamentos atenderiam à exigência bá~ 
sica de qualquer país, bem como recomendou aos países 
filiados a sua adoção. No Brasil, a CEME elaborou a 
Relação de Medicamentos Básicos que passou a chamar
se Relação de Medicamentos Essenciais - RENAME. 
_Esta H'sta vem sendo constantemente aperfeiçoada e hoje 
é c'omposta de 314 fármacos, sob 567 fórmulas de apre
sentação, atendendo perfeitamente às necessidades dos 
programas governamentais espeCíficoS do Ministério da 
Saúde (Tuberculose, Saúde Mental, Hanseníase, Câncer, 
Imunização e Campanha de Saúde Pública) e a clientela 
pl-evidenciária asSistida pelo INAMPS. 

A grande prolife-ração de remédios no mercado brasi
leiro ~Cai conseqíiêitcia di!-pelo menos dois fatores. O pri
meiro fof do interesSe dos laboratórios lança_rem novos 
produtos com intuito puramente comerciaL Esse interes
se pode ser explicado, porque os medicamentos tradicio
nais do setor estavam fortelll:ente cot:t~iolados pelo CIP. 
A forma de obter melhores preços era a introdução de 
novos produtos. Deve-se acrescentar ainda que a disputa 
do mercado_ pelos laboratórios e a possibilidade da simi
laridade permitiu, principalmente às empresas nacionais 
sobreviverem, mediante o lançamento do produto corre
lato. 

Sobre este assunto, embora se considere excessiva a 
quantidade de medicamentos registrados, não se reco
menda a limitação pura e simples, pois grande parte dos 
laboratórios nacionais, através da simila-ridãde, oferece 
produtos semelhantes e assim_ garantem a sua partici
pação no mercado, Por outro ladO, é consenso geral que 
a redução natural ou a restrição a novos registras, prati
_cida atualmente pela DIMED, propiciará uma maior 
organização, facilitando o planejamento setorial, sem 
entretanto, prejudicar a maioria das empresas nacionaiS.. 

A DIMED, com o auxílio de computador, já se encon
tra em condições de atuar mais eficientemente neste se
ter. Hoje, o Orgão por exemplo, conhece quantos labo
ratórios atuam no setor, se reembalãm e/ou fonUulam 
medicamentos, quais são estes e suas matérias-Prini.as;
quais os remédios que atualmente estão sendo comercia
lizados, quantos utilizam determinada matéria-prima, as 
matérias-primas -empregadas em cada remédio ou vice
versa, etc. Através deste sistema, sabe-se que dos 47.0CIO 
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medicamentos registrados, somente 23.UOO são comer
cializados ou, que existem cerca de 3.500 princípios ati:.. 
vos utilizados nestes medicamentos. 

Durante o ano de 198"1, a DIMED, praticamente não 
registrou novos medicamentos, bem como, pretende coi
bir remédios que contenham associação de dois ou mais 
fármacos. Hoje, esta restrição só atinge aos antibióticos, 
devendo se estender às demais classes terapêuticas. 

Porém, outro assunto que deveria ser reestudado é a 
eventual comercialização no Brasil de certos medicamen
tos cuja venda a ser proibida ou restringida em seus paí
ses de origem. 

Na verdade, nos países em questão, estes medicamen
tos têm o seu emprego, além de condicfonido à pres
crição médica, limitado_ ao tratamento especifico de cer
tas doenças, para as quais não existe um outro produto 
de igual poder terapêutico. Em outras palavras, muitas 
vezes determinado remédio é, por exemplo, analgésico e 
antipirético, além de servir especificamente para--o com
bate de determinada doença. Porém, este medicamento 
apresenta grandes riscos na sua utilização, pelos efeitos 
colaterais que é capaz de produzir. Ora, uma vez que 
existem muitos outros rCmédíOS; OOrii. igual poder analgé
sico e antipirético Cujo- uso não implica nos mesmos ris
cos, é lógico que o emprego do medicamento potencial
mente perigoso deve ficar restrito aos casOs em- que ele 
não tenha sucedâneo de igual valor. 

2.3 - Fisc3Jização de Medicamentos 
A fiscalização do setor, de competência da DIMED e 

das Secretarias Estaduais de Saúde, interfere também no 
planejamento setorial, pois, além da grande quantidade 
de medicamentos a controlar, os interesses comerciaís le
vam os laboratórios a lançarem ou retirarem produtos 
do mercado, refletindo no consumo de suas matérias
primas e, díficultando a viabilização técnico-ecOllômiCa 
de projetas de fabricação de fármacos, por não a!f_ança
rem a economicidade de escala recomendada. 

A eficácia da fiscalização exige que os Órgãos compe
tentes detenham condições mínimas de trabalho na con
secução de suas tarefas e mesmo considerando o traba
lho conjunto entre a OIMED e os organismos estaduais, 
seguramente a fiscalização não iem conseguido um de
sempenho satisfatóilo, -o-seu uil.iverso é composto--de 
uma quantidade de laboratórios, farmácias, m:edicamen
tos, fârmacos e inSumos farmacêuticos, além de atuar no 
campo das importaçõeS e exportações e no controle de 
qualidade destes produtos. Deve-se acrescentar a tudo is
to, o volume de trabalho na análise de solicitações ou 
reavaliação de registras, chegando estes pedidos a uma 
médía de 250 semanais. 

Cofno exemplo da falta de recursos da DIMED, pode
se citar que a OrgariízaçãCi Mundial de Saúde-prãpõS que 
cada País destinasse para ã fiscalização pelo menos l% 
do faturamento total do setor. Posteriormente, a Organi
zação Pan Americana de Saúde, OPAS, veio ·reforçar a 
sugestão, adriiitindo até um míriimo de 0~5%~ Entretanto, 
em 1979, a DIMED recebeu apenas Cr$ 206m.ilhões des
tinados ao funcionamento de todas as atividades do Ór
gão, inclusive fiscalização, o que representou 0,5% do fa
turamento global do selar, da ordem de CrS 41.243 bi
lhões. Deve-se __ destacar que no levantamento realizado 
pela OPAS, dos 23_ países americanos consultados, so
mente o Paraguai e a Guatemala alocaram menos recur
sos em fiscalização do que o Brasil. 

Dos diversos mecanismos que atuam na diversificação 
artificial do setor, pod~mos citar a propaganda dos re
médios é.ticos e populares, a automedicação, a .. empur
roterapia", as bulas, etc,_como forma de incrementar as 
vendas e, conseqüentemente o consumo de fármacQs. Es
tes instrumentos também corroboram em prejuízOs ma:
teriais e colocam_em risc:o a saúde da popul~ção. 

Para exemplificar os efeitos junto ao consumidor des
tas técnicas, vamos tentar comentar brevemente estes 
mecanismos. 

A automedicação é uma característica singular do 
mercado brasileiro, não existindo em qualquer Ol!tro de 
iguaLprute,_Em_nosso_ Pa_ís_,__o_ _in_d_i\li<fuº- se::__ al!t()_~re:ç_eit!l_, 
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adquirindo medicamentos sem consultar um especialiSta. 
11 óbvio que estamos nos referindo à compra de pro

dutos "éticos", isto é, aqueles que não poderiam ser ad
quli'idcis sem a prescrição médica, pois existem também 
os produtos "populares", de venda livre ao consumidor. 

Entre nós, apenas os psicotrópicos, entorpecentes e 
certos produtos dietétiCas têm a sua venda realmeD.te 
controlada, sendo obedecida para a sua aquisição a exi
gência legal de apresentação da receita-médica. A Lei n9 
6.360,_de 23-9-76, que se encontra em vigência, classifica 
e, inclusive, identifica nas embalagens, aqueles medica
mentos que apenas poderiam ser vendidos com a pres
crição de um médico. Entretanto, na prática, a situação 
atual continua a mesma que havia antes da Lei. Basta 
que se observe a relação dos medicamentos mais vendi
dos, para verificar que entre os 10 primeiros estão 6 anti
biótiCos, todos eles com a sua venda legalmente condi
cionada à apresentação da receita médica. 

A automedicaçào traz como conseqüência natural a 
oportunidade do farmacêutico ou do balconista, a não 
só receitar remédios, como tambéffi,-substituir o medica
mento prescrito pelo médico. 

Esta prática, conhecida por "empurroterapia", traz no 
seu bojo, a·mecanismo de trocar urii. -medicamento--mais 
barato e de eficiência comprovada por um remédio mais 
caro, por vezes até de baixa qualidade, chegando a ser re
comendado tipos de remédios que não atendem especifi
camente às necessidades terapêuticas do paciente. 

A "empurroterapia" reveste em maiores lucros na co
mercialização para as farmácias e laboratórios, pois, a 
técnica é vender um produto mais caro, permitindo ao 
laboratório conceder maiores bo_mific<lções às farmácias 
e em contrapartida, reduzir sensivelmente seus gastos 
com propaganda. 

No Brasil, a questão da propaganda de remédios tem 
conotações mais sérias, país sendo um mercado em que a 
automedicação representa mais de _50% na aquisição de 
medicamentos, a publicidade, de uma forma ou de outra, 
é também dirigida aQ farmacêutico, ao balconista da 
drogaria e, ainda que de forma disfarçada, ao consumi
dor. 

Em termos de "marketing", a indústria farmacêutica 
__ em atividade no País se utiliza da mais avançada técnica 

de propaganda, sendo isto válido tanto para os labora
tórios estrangeiros como para os nacionais. 

Além de Revistas Médicas e Serviços de Mala Direta, 
são utilizados outros meios de comunicação que vão des
de cursos, simpósios, conferências, até formas mais sofis
ticadas, com o emprego de cassetes, discos, filmes e 
"video-tapes". 

Todavia, o maior investimento feito pelas empresas na 
promoção de seus produtos localiza-se nos gastos com o 
propagandista, também chamado de "visitador
médico", mais c_onhecido no interior do País como ''via
jantes _de laboratórios". O visitador é sempre uma pessoa 
que recebe treinamento altamente especializado para o 
cumprim~nto de sua missão. 

Na verdade, chega-se à conclusão de que o sentido co
mercial predomina sempre na chamada "propaganda 
científica" de medicamentos. Tem muito mais da ••ciên
cia de vendas" do que daquela outra que deveria verda
deiramente orientá-la. 

É preciso portanto coibir a publicidade de medica
mentes éticos, e restringir a publicidade especializada em 
meios-hospitalares, feita de maneira indiscriminada e in
dividual. 

O incremento alarmante da propaganda junto aos 
meios de comunicações tem sido objeto de preocupação, 
pois Os medicamentos anunciados são em muitos casos 
questionados com referência a sua eficiência terãpêutica. 

Além disso, a propaganda de "produtos populares" 
foi uma forma de alguns laboratóríos aumentarem os 
seus lucros, mesmo com os gastos altíssimos na publici
dade que natU:ralmente sãQ pagos pelo consumidor. 
Deve-se ressaltar que o remédio virou Produto de consu
mo, perdendo as suas finalidades básicas, expondo a saú
~e: _di!_ ~il4~_re_s __ d_e __ p_~~~~s: 
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Outro instrumento de criação do grande mercado de 
medicamentos, baseado na automedicação está no uso 
de bulas que falseiam as propriedades e inconvenientes 
dos prOdutos em oferta. Dados colhidos mostram a 
adaptação sisremática de bulas e mesmo da literatura 
dita científica; esta distribuíâ<i diretamente aos médicos, 
de modõ â ir:iduzir ao consumo intensivo de medicamen~ 
tos, sem consulta aos m"édicos. 

Entretanto o uso sistemático no Brasil de bulas com 
excesso de indicações terapêuticas para cada produto, e 
minimizando, ao mesmo tempo, se não omissão comple
ta, as referências e efeitoS colaterais ou contra
indiCaçêíes~ Ciia uma imagem -benlgila do medicamento e 
amplia sua faixa de uso, desprezando cuidados com a se
gurança e a saúde do consumidor. Grande parte dos me
dicamentos, por esse sistema, são oferecidos com tantas 
indicações terapêuticas, que mal se diferenciam das anti
gas "panacêias" que curam qualquer e todo mal. 

Comparando-se a diferença entre -aS- bulas dos mesmos 
medicamentos nos Estados Uriidos e em nosso País, lá, 
as bulas contém todas as indicações e, também, as preo
cupaÇões com que o remédio deve ser utilizado, enquan~ 
to- aqUi, os seus beneficias são descritos em linguagem 
simples, reservando-se para as contra-indicações uma 
terminologia hermética, com a omissão de elementos 
fundamentais em vista dos seus efeitos colaterais. 

Segundo o Decreto n9 79.094/77, que regulamentou a 
Lei n9 6.360(76, os termos das precauções e das contra
indicações d_as bulas deverão ser impressos em tipos dife
rentes dos que são utilizados nas demais indicações, e em 
linguagem acessível ao público. · 

Com relação a fiscalização propriamente dita dos la
boratórios farmacêuticos, a DIMED juntamente com as 
Secretarias Estaduais de Saúde procuram estudar alter
nativas mais eficazes no sentido de aprimorar este con· 
trole. 

Podemos citar como principais problemas experimen
tados, principalmente nos pequenos laboratórios, a falta 
de equipamento e aparelhagem adequados ao seu bom 
funcionamento, o deficiente controle de qualidade e a 
ocorrência de fraudes na formulação dos medicamentos. 

Com referência ao primeiro problema, este assunto 
merece um maior cuidado, não só dos Orgãos Fi~caliza
dores, bem como, de todos os organismos env_olvidos no 
Selo r. A necessidade de modernização, reaparelhamento 
e a eficiência dessas indústrias são fatores críticos à sua 
sobrevivência, cõmo também uma forma de oferecer 
:Produtos de melhor qualidade à população. 

Sobre o deficiente coritrole de qualidade, inserido no 
problema acima, o assunto se reveste de maiores estudos, 
pois a legislação em vigor exige que todos os labora
tórios tenham -os seus próprios Controle de Qualidade 
ejou mantenham convênio com Instituições Oficiais re
conhecidas pelo Ministério da Saúde, para realização de 
exame e testes especiais que requerem técnicaS e apare
lhagem destinada a este controle. Porém, a maior parte 
dos laboratórios não dispõem de recursoS para mante
rem o seu próprio Controle de Qualidade, e recorrem a 
Convênios no Sentido de suprir esta lacuna. Entretanto, 
este procedimento não tem alcançado os resultados espe
rados, tendo em vista a não conciliação entre as óticas 
empresariais e -destes organismos oficiais. Assim, a DI· 
MED estuda soluções que modifiquem a legislação, no 
sentido de criar laboratórios privados de controle de 
qualidade que atendam ao mesmo tempo a esses diversos 
produtores farmacêuti~os. 

Sobre as fraudes em medicamentos, hoje, o MiniStério 
da Saúde já dispõe de um Laboratório de Controle de 
Qualidade equipado para fazer qualquer tipo de análise, 
reduzindo cada vez mais as ocorrências de fraude de me
dicamentos. 

Finalmente, com respeito ao Controle de Importação 
e Expoitação de produtos farmacêuticos exercido pela 
DIMED, este tópico serã abordado em outro item. 

2.3 - Plano Diretor de Medicamentos 
A Central de Medicamentos elaborou o Plano Diretor 

d~ M_c::diç:aro~ntO_$,_apro_vadQ_p_ç:Jp __ D~c;r~t9_ny __ 7_2.5_32---t d!: 
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30 d_e julho de 1973, onde foram definid~s as seguintes 
Políticas Gerais para o setor: 
I- Adoção de medid_:;ts de racionalização do Sistema_ 

Oficial de Produção_ de Medicamentos, mediante: 
a} dinamização do des~nvolvitPento industrial pela 

realização de investimentos ~m modernização de equipa~ 
mentos, complementação de obras, capacitação iriteiiSi=- · 
va de recursos humanos e melhoria dos processos de ges
tão administrativa, necessários e adequados à transfor
mação tecno_iôgica e ao crescimento _da produção e pro
dutividade do sistema; 

b) dinamização das atividades reguladora e de coor
denação da Central de Medicamentas, vjsando a regia-_ 
nalização e especiatização do sistema produtor oficial e 
ao desenvolvimento de projetas de fusão, pela captação e 
aplicação de recut:sos__d_edy_ados _de incentivos fiscais.. 

c) estabelecimento e oficiaiízação da Relação Nacio
nal de Medi-camentos Essenciais, ·orientada em função 
dos problemas sanitários de maior vulto e dos grupos 
populacionais mais vulneráveis ou susceptfveis:·conside
radas as diferenças de desenvolvimento _regional; 

d) uniformizaçãO-de procedimentos farmacótécnicos 
e de análise e controle de qualidade dirigidos em função 
de melhor.facilidade de aplicação, eficácia terapêutica ou 
profilática e atendimento aos estratos populacionais vul
neráveis. 
II- Adoção de medidas de racionalização do Sistema 

Oficial de Controle Técnícó da Produção e Comerciali
zação Farmacêutica, mediante: _ 

a) estabelecimento e dinamização de sistema nacio
nal integrado de vigilânciã farmacologia pela realização 
de investimentos em modernização de equipamentos, ca
pacitação de mão-de-obra técnico-cient_ífiCa--e melhoria 
dos processos de planejamento e gestão administrativa, 
necessários ao aprimoramento tecnológico e··exercícki 
eficiente de suas atividades; 

b) estabelecimento _e_ oficialização de padrões de 
análises e controle de qualidade de produtos industriais 
farmacêuticos visando o desempenho das atividades ·de 
licenciamento e fiscalização; 

c) estabelecimento de sistemática de avaliação per
manente de ação rnutagênica e de eficácia d_os medica
mentos em função de sua utilização terapêutica, profilâ
tica ou auxiliar; 

d) definição de mecanism_os_~speciais de controle da 
produção e càmercialização d~ antibióticos, hormônicos 
e corticosteróides, visando a sua adequada dispensação 
ao consumidor, na escala d_o comércio varejista, 

III -Aumento e Diversificação da Oferta Oficial de 
Medicamentos, mediante: 

a) dinamização do suprimento de agentes imunizan~ 
tes e de controle das doenças transmissíveis; 

b) dinamização do suprimento de medicamentos aos 
menores de 5 anos, gestantes e puérperes, e ãos extraias 
populacionais de r.enda familiar médiª mensal não exce~ 
dente ao valor do maior salârio minirno vigente no País; 

c) manutençã-o de estoque de medicamentos de difí
cil aquisição, no País, utilizados na terepêutica de 
doenças de rara incidência, porém de grande transcedên~ 
cia em saúde; 

d) desenvolvimento de estudos para distribuiÇão; 
pela Central de Medicamentos, de produtos farmacêuti~ 
cos da "Relação Nacional de Medicamentos Essenciais" 
através de credenciamento do sistema varejista privado; 

e) estabelecimento do consumo e prescrição obriga~ 
tória dos medicamentos da "Relação Nacional de Medi~. 
camentos Essenciais" nas instituições oficíais- de atendi~ 
mento comunitário, de administração direta ou índíreta 
e fundáções, proibindo-se a aquisição de similares tera~ 
pêuticas; 

f) participação de empresas industriais quíriliCO~ -
farmac_êuticas de capital exclusivamente brasileiro no sis~ 
tema de produção da Central de Medicamentos, median~ 
te credenciamento, baseado nos estudos de seu potencial 
tecnológico-industrial e de seu custo de [abr~cação; 

g) participação das instituições federais de adminis~ 
tração direta, índíreta ou fundações no rmancram_enroaa ---

distribuiçã_o d~ m~_dicamenios- aos seus SeglJ.rãdos e ben
ficiãi"ios; 

h) dlrlarniZação" de atividades de divulgação da "Re
lação Nacional de M~dicamentos Essenciais", junto às 
classes profissionais de saúde e, do sistema de distri· 
buição ao público em geral; 

fV- Adoção de Medidas de Apoio ao Desenvolvi
mento da_ Pesquisa Científica e T~nol~gica_ Aplicada, 
mediante: 

a) dinamização do sistema_ oficial de pesquisa pela 
realização de investimentos em moderniZãcão-de equipa
mentos e capacitação de mão-de~_obra técnico·cient_ifica, 
necessários ao desenvolvimento tecnológico d_9 País e à 
produtividade do sistema; 

b) firianciamento da ni.elh()ria e desen.volvimento de 
processos de obtenção de_substâncias de uso farm.acoló- . 
gico, visando a dinamização do conhecimento tecnológi
co e sua aplicação; 

c) financiamento de pesquisas de obtenção de novas 
substâncias de uso terapêutico, profilático ou diagnóSti
co, que contemplem na sua realização: 

--.O--desenvolvimento da farmacologia molecular; 
-eSTudos da toxidez, teratogênese e eficácia medica· 

mentosa; 
-o desenvolvimento de técnicas de estudo do meta· 

bÔlismo de produtos farmacêuticos; 
- análise de viabilidade técnica e econômica de pro· 

cessamento de drogas, em fase piloto; 
_ -o desenvolvimento de tecnologia de fabric:ação i:m 
escala industrial. 

d) realização de estudos para implantação desiste-. 
mática que Obrigue a aplicação de percentual, calculado 
sobre o faturamento das grandes empresas farmacêuti
cas, "ná realização de pesquisa química e farmacológica, 
no País. 

- v·-:-_-Adoção sJe Medidas_ ~e Apoio à" CapaCitaÇãO" e
Aperfeiçoamento de Recursos Humanos, mediante: 

a)- _-estabelecimento de estudos de pós-graduação em 
t~cnicas de síntes.e química e fennentação bioquímica; 

b) finanCiamento de estudos de pós-graduação em 
metodologia de pesquisas farmacológicas e farrnacodi
nâmicas; 

c) fi~~~ciaffiento de estudos de extensão e pós
graduação em _técnicas de _engenharia qufmico
farmacêutica: 

d) financiamento de estudos de extensão em técnicaS 
d_e administração da _produção industrial. 

Vl- Adoção de Medidas de Apoio à Indústria 
Químico-Farmacêutica genuinamente brasileira, me

-diante: 
a) estabelecimento de controle governam~ntal dos 

investim~ntos estrangeiros substitutivoS do nacionaf; __ _ 
b) definição de relação de medicamentos de _elabo· 

ração tecnológica pouco refinada, visando identificai 
--âreas especiais de crescimento da pequena e média em
presas; 

c) desenvolvimento de estudos visando a eliminação 
de práticas oligopolísticas na oferta de matérias-primas, 
exercidas com base nos instrumentos oficiais dispon[veis 
de proteçãÚ ú·ibutária; 

d) estabelecimento de mecanismos de preferenciabi· 
!idade na concessão de créditos públicos e na execução 
das políticas de incentivos à modernização e desenvolvi
mento industrial; 

e) estaJ?elecimento de mecanismos de apoio ao de-. 
senvolvimento de sistema integrado- indústria química 
e de transformação farmacêutíca- associando recursos 
públicos e privados, visando: 
- -o aproveitamento índustríal do desenvolvimento de 
pesquisas de obtenção de _matérias~ primas e princípios 
ativos farmacológícos; 
-a substituição da importação- de matérias--primas 

para atendimento à "Relação Nacional de Medicamen
tos Essenciais"; 
-a transferência de tecnologia, adequada ao desen-

--voivímentQ naci!?nal. 
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f) aquisiç-ão de_ matéri3.s-:Qrirnas químico
farmacêuticas neCe~sârias à elaboração de produtos da 
"Relação Nacíollal de Medicamentos Essenciais". 

VII-:- Adoção_de Medidas Técnico·Administrativas_e 
Institucionais de ImplantaÇão do Plano Diretor de Me-__ 
dicamento, mediante: 

-a) instituição de órgão colegiado normativo e de 
coordenação setorial; 

b)- -racionalização jurídico.organizacional da Centr-al 
de Medicamentos como órgão da Administraçã-o lndire~ 
ta; 

c) institucionalização de planejamento para permitir 
a continuidade e aprofundamento dos estudos setoriais 
voltadoS a um ~forço permanente de avaliação emoder-
ni_7:ação; . 

d) -desenvolvimentO-de estratégia de jntegração seta
ria!_ do Governo ii a aplicação das políticas recomenda
das. 

3 - O Mer~do de Medicamentos, Distribuição e Co
mercialização 

3.1 - Dimensão e Repartição do Mercado 
O Brasil se constituí hoje em um dos maiores merca

dos do mundo para os produtos farmacêuticos, onde o 
faturamento evoluiu de USS 446 milhões em 1971 para 
USS I ,846 bilhões em 1981, 

Estes números conferem ao País a condição de maior 
mercado da América Latina e o 7' lugar no mundo, ex
cluídos os países de economia socialista, atrás dos Esta
dos Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália e Reino 
Unido, respectivamente. 

Entretanto, o consumo percápita de medicamentos em 
1981 foi da ordem de Uss 14,52, colocando o País em 
IS~' lugar no mundo capitalista, demonstrando_ que, mes
mo com a presença da CEM Ena distribuição de medica
ment!)S, grande pi:ute da população ainda não tem acesso 
aos remédios industrializados. 

o· mercado farmacêutico nacional em 1981 _foi disPu
tado por 568 laborat6rios, onde 460 formulam medica
meriloS, enquanto os demais apenas mantém atividades 
de reembalagem e distribuição. Desses 568 laboratórios, 
469 são nacionais inclusive 22 oficiais e-sendo 99 estra,n
geiràs:- Porém a análise do faturamento dos 50 maiores 
laboratórios, onde apenas 5 são nacionais, observamos 
qui esteS laboratórios representaram, em 1981, 82,6% do 
tota_l das vendas no setor. Do total das vendas, 78,88% 
foram realizadas por empresas e~trangeiras e o restante 
pelas nacionais, segundo a ABIFARMA. 

-E-stima-se que o consumo de medicamentos atravês do 
sistema governamental representa cerca de 60% do fatu
ramentp setorial ficando os restantes 40% para serem co
mercializados atravês das farmácias e hospitais particu-

- - lares, mercado este, exclusivo dos laboratórios piivados. 
Cqm relação ao mercado governamental, comparti

lhado pelos laboratórios privados, os estaduais e os fede
rais, a fatia dos privados atingiu a 92,6%, enquanto os 
ofiCiais apenas 7 ,4%. 

Sob essa ótíca, verifica~se que os laboratórios privados 
detém cerca de_ 96% do faturamento total do setor, en~ 
quanto os 22laboratórios oficiais dividem os 4% restan~ 
tes. 

Com relação a distribuiçãO -espacial das empresas do 
setor, em recente estudo realizado pela USP para o CD I, 
verificou-se-que de 145iaboratóri--os pesquisados, 112 de
les estavam instalados na Região Sudeste, I na Região 
Norte, 16 na Região Nordeste, 4 na RegiãO Centro· 
Oeste e 12 na Região Sul, demonstrando a alta concen
tração de empresas da primeira região citada. 

3.2- Produção Nadoil3.1, Importação e Exportação 
A produção interna de fármacos é compartilhada por 

27 empresas nacionais e_42 laboratórios estrangeiros, 
nUffi total d-e-69. Por outro lado, enquant_o que os labOra
tórios nacionais fabricam 39 fármacos, os estrangeiros 
produzem 161, sendo que 26 outros são comuns a ambos 
os tipos de laboratórios, totalizando cerca de 226 fârma
cos. (ver tabela I) 

Dentre estes 226 fármacos fabricados no Pafs, apenas 
Sl deles_ C!>tão listados na RENAME, sendo que as em-
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presas nacionais, produzem 9, as estrangeiras 60, comum 
a ambas, 12. 

Mesmo assim, a maior parte desseS fármacos produzi
dos no País não atende à demanda nacional, sendo ne-
cessário recorrer à importações complementares para su
prir o mercado internó_. Alêm do mais, deve-se conside
rar que a fabricação dos referidos fármacos apresenta 
um grau de integração vertical bastante baixo. 

Esta situação tem como causas principais o interesse 
estratêgico das empresas controladoras do m__e_r_c_a_dQ_çm_ __ 
manterem com suas matrizes uma política de marketing, 
onde os primeiros servem d~. "ponte" para a colocação 
dos produtos intermediários da segunda, as dificuldades 
de acesso aos insumos farmacêuticos e de tecnologia no 
mercado internacional pelos laboratórios nacionais e, o 
rfgido controle de preços praticado pelo CIP tem desesti
mulado a produção local, ocorrendo que muitos destes 
insumos tiveram recentemente a fabricação paralisada 
no País. 

Assim, de um total de cerca de 3.000 produtos tera~ 
pêuticos quimicamente distintos registradoS ho País, 
apenas 226 constam CO_IDO sendo fabricados internamen
te. 

O Brasil importou cerca de 1.915 insumos farmacêilti~ 
cos no valor de USS 376 milhões FOB em 1981. Cerca ae 
1.336 foram fármacos, nõ vãlor de USS 292 milhões, 285 
adjuvantes no valor de USS 27 milhões; 87 medicamen
tos no valor de USS 17 milhões; 164 intermediários no 
valor de 37 milhõ_es e _45 .OIJ.tros produtos no valor de 
USS 2 milhões. Esta estatfstica confirma o l;:laixo nfyel de 
integração do setor, onde os produtos interm_~.diários re
presentam apenas 9,8 do total das importações. (ver ta
bela II) 

Os insumos farmacêuticos integrantes da RENAME 
representam deste total, apenas 357 produtos, no valor 
de USS 139 milhões, participando assim com 37% das 
importações. Foram importados eerca de 307 fârmacQs, 
no valor de USS 128 milhões, 25 adjuvantes no valor de 
USS 5 milhões e 25 medicamentos no valor de USS 5 mi
lhões, (ver tabela III) 

Os grandes laboratódQS nagon~is realizaram suas im
portações quase sempre de forma direta, sobretudo na 
Itália e pa"íses do leste Europeu. A CEME, valendo-se da 
INTERBRÃS, compra dos mais diversos países, os 
quais são entregues aos laboratórios oficiais para a prO
dução dos medicamentos, retornando-os a C..EM_E para 
sua distribuição nO sistema oficial de saúde. Todavia, o 
maior volume das importações do setor é representado 
por transações realizadas e:iltre as matrizes com suas sub
sidiárias instaladaS no País, 

O Brasil exportou cerca de 563 insumos farmacêuticos 
no valor total de USS 115 milhões em 1981. Fo,ram ex
portados cerca de 240 fármacos-no valor de USS 84 mi~ 
lhões,J4 adjuvantes no valor de USS 13 milhões,_ 8 inter
mediários no valor de USS 4 milhões. Dentro das expor
tações, os produtos da RENAME tiveram 72 fármaCos, 
6 adjuvantes e 108 medicamentos exportados com valo
res de USS 44 milhões, USS 10 milhões e USS 6 milhões, 
respectivamente. (Ver tabela IV) 

Assim o quadro abaixo demonstra a evolução do ba
lanço comercíal do setor farmacêutico nOS últimos anos; 

Valores Correntes 1977 1978 1979 1980 1981 

Importação 
Exportação 

Valores Constantes 
Base: 1981 

Importação 
Exportação 

1956 2)5 334 280 376.(1) 
40 40 54 6<. 115 (I)_ 

289,3 295,1 406,1 310,8 376(1) 
59,3 54,9 65,7 68,8 115 (1) 

Balanço do Setor (230,0)(240,2)(340,4 )(242,0)(261 ,0) 

Fonte: Abifarma 
(1)-CDI(GS·III 

Com relação à importação e exportação de fármacos, 
medicamentos e insumos farmacêuticc;>st é de competên
cia da DIMED autorizã-Ias. Porêm esse órgão não vem 

exercendo esta prerrogativa, deixando de utilizar de um 
instrumento Poderoso nO controle e organização do se-
to r. 

3.3"-:::.... CEME- Central de Medicamentos 
A ·cEM E foi crlada-pelo Decreto n~' 68-.806~ de 26-6-

71, como órgão diretamente subordinado à Presidência 
da República, objetivando adquirir remêdios dos labora
tórios 9ficiais e privados e distribuí-los às camadas mais 
carentes -aa· pOpulaÇão brasileira. A massa previden
ciãria, que hoje também é atendida pela CEME, em 
princípio não se encontrava entre os seus beneficiários, 
por -ser considerada população economicamente ativa. 

Em seguida, veio o Decreto n"' 69.451, de l~'-11-71, que 
operacionalizou a Central de Medicamentos, e passava a 
ter a CEME tambêm a função de coordenar a iniciativa 
da área de pesquisa no País. 

Pelo Decreto n~' 71.205, de 4-10-72, foram consolida
das as disposições contidas nos Decretos n"' 68.806/71 e 
n"' 69.451(71, destacando-se como competência da 
CEME as seguintes atribuições: 

..;.... supervisionar a aq-uisição e o suprimento de medi
camentos para todos os Orgãos da Administração Fede
ral Direta ou lndireta e Fundações, estabelecendo linhas 
de produtos básicos a serem adquiridos, bem como 
níveis de preço; 

-incentivar a instalação no território nacional de 
fábrica de matérias-primas necessárias à confecção de 
medicamentos essenciais. 

Posteriormente, o Decreto n~' 73.077 (73 estabeleceu a 
estrutura financeira do órgão para o cumprimento de 
seus objetivos. Delineava-se, assim, a CEME um orga
Ot"smo com duas finalidades priti.cipais, sendo uma de ca
râter assistencial e outra de natureza técnico-econômica, 
que consistia em servir de instrumento para viabilizar 
uma política de desenvolvimento tecnológico do setor, 
pois o Estado, dono de um grande mercado cativo, tinha 
condições de pesquisar e produzir fármacos, verticali
zando a indústria farmacêutica nacional. 

Entretanto pelo Decreto n"' 74.000, de l~'-5-74, a 
CEME foi transferida, como órgão dâ Presidência da 
Repllblica, para o Ministério da Previdência e Assistên
cia Social. Em seguida, pelo Decreto n~' 75.561,_ de 4-4-
75, aS a!ribuições de pesquisas foram para a Secretaria 
de Tecnologia Industrial do Ministêrio da Indústria e do 
Comércio; 

Finalmente, pelo Decreto n"' 75.985, de 17-7~75, foi 
formalizada a estrutura básica atual da CEME, sendo, 
pois, revogados os Dêcretos n~' 68.806, de 25-6-71, n"' 
69.451, de 1':1 1-71, e no 71.205, de 4-10-72. 

Hoje, a Central de MedicamentOs vem desenvolvendo 
atividades prioritárias no campo da pi-Oirogação da pro~ 
dução pelos laboratórios oficiais e distribuição de medi
camentos, voltados principalmente para a saúde básica 
da população. 

Constitui-se, tambêm, atividade da Central de Medi
camentos a definição e atualização do elenco de fárma
cos que compõem a sua linha padronizada, consubstan
ciada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
-- RENAME. 

A RENAME, aprovada para utilização nas áreas de 
atuação dos MiniStêrios da Previdência e Assistência-So
cial e da Saúde, atravês da Portaria nl' 6, de 18 de março 
de 1980, teve a sua elaboração determinada pela necessi

_dade.de.se..corrigirem as múltiplas divergências encontra
da_s no mercado de medicamentos. Busca-se, com a pa
dronização, viabilizar a execução do programa de assis
tência farmaCêutica a cargo da Celltral de Medicamen
tos. 

O trabalho da CEME manifesta-se no cumprimento 
· das mais diversas tarefas, tais como: a seleção de medica

mentos básicos, a coordenação dos 21 laboratórios gO
vernamentais, a aquisição centralizada de produtos da 
indóstria Pí-ivada, o controle da qualidade dos medica
mentos de sua linha padronizada, a distribuição sistemá
tica de medicamentos à clientela governamental, a pes
quisa de prioridades para a produção interna de insumos 
bãsicos e a participação em programas voltados para o 
incentivo à implantação das redes distribuidoras e pro
dutoras de medicamentos. Após consolidar, a nível na-
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cional, as necessidades dos laboratórios oficiais, a 
CEME importa ou adquire, nos mercados interno e ex
terno, produtos acabados e 260 matérias-primas, qüC 
são, tam!?êm, subJ!ietidas ao seu sisterna de distribuição 
e controle de qualidade, -

Por força da Portaria n"' 233, de 8-7-75, do Ministério 
da Previdência e Assistência Social, entre outras provi~ 
dências, coube à CEME promover a aquisição e ·distri
buição dos medicamentos utilizados pelas instituições 
vinculadas ao MPAS e pelas entidades, públicas ou pri
vadas, que com elas mantinham convênio, sob qualquer 
forma. 

Entretanto, o cumprimento da portaria ainda não 
pode ser efetivado totalmente,_ tendo em vista a gigantes
ca dimensão do atendimento do INAMPS, principal
mente das entidades de serviço por convênio, bem como 
por não dispor a CEM E de estrutura suficientemente 
adequada para cumprir essas finalidades. Mesmo assim, 
a CEME tem -procUrado, na medida de suas possibilida
des ou impostas limitações, a largar o seU atendimento 
num esforço de desenvolvimento. No entanto, tal desen
volvimento tem sido demasiadamente lento, tendendo à 
estagnação, se medidas efetivas não foren{ tomadas para 
alterar tal tendência. Isto pode ser constatado porque, 
desde a criação do órgão, não foi possível aumentar a 
sUt;t particiPação _efetfva na distribuição para o SiStema 
Governamental, atualmente em torno de 12%, o que cor
responde a apenas 6,6% do faturamento total do setor 
farmacêutico. 

Além do atendimento ao MPAS, que representa 70% 
em valor da sua distribuição de medicamentos, a CEME, 
por ofertá-los a preços bem reduzidos, firmou convênio 
coffi o MiÕistério da Saúde, Secretarias Estaduais de 
Saúde, Forças Armadas e outros órgãos de assistência: 
médica. Em conseqílência, foi possível agregar parte da 
população brasileira sem recursos, situada em regiões 
mais longínquas, ao atendimento básico de saúde. 

Este atendimen_to básico tem sido possível porque, 
além dos principais canais de distribuição, do INAMPS 
e das Unidades_das Secretarias Estaduais de Saúde, cuja 
rede já alcanÇa 13,000 pontos de distribuição, a- CEME 
mantêm convênio com instituições diversas, como a FU
NAl, Forças Armadas, SUCAM, Hospitais de Pneumo
togia do Ministério da Saúde, Fundação SESP, GETAF, 
Hospitais Universitários, FUNRURAL e outros que 
criaram uma In.alha razoável de atendimento a quase 
toda a população brasileira. 

Como exemplo da grande validade da CEME no pro
cesso de reQução dos preços dos medicamentos, temos a 

_ c_<?tp.~~tar _que, no último ano, a aquisição de medica
mentos da cEME foi da ordem de Cr$ 10,5 bilhões. Se 
todo_s estes remêdios fossem adquiridos a preço- de mer
cado, o valor seria em torn9 de Cr$ 19,6 bilhões, para a 
mesma quantidade. Pela valiosa intermediação da CE
ME, foi possível uma economia aos cofres públicos de 
cerca de Cr$ 9,1 bilhões. 

3.4- Comercialização e Distribuição de Medicamen-
tos 

O sistema de distribuição de medicamentos ao consu
midor é realizado por diversos canais de comerciali
zação. As 30.000 farmácias no País, os hospitaiS particu
lares, conveniados ou não com o Sistema Previdenciário, 
e parte dos hospitais governamentais adquirem, em ge
ral, os remêdios diretamento dos laboratórios privados. 
Esta distribuição direta representa pouco mais de 93% 
do tOtfll do faturamento da indústria farmacêutica. O
restante da distribuição é feita pela CEME, obtendo os 
remédios dos laboratórios oficiais e privados, e por uma 
fatia insignificante de importações. Cerca de 70% dos 
medicamentos distribufdos pela CEME ê absorvido pelo 
INAMPS, e o restante ê vendido aos diversos órgãos de 
saúde pública federais e estaduais. 

b processo de comt!rcialização de medicamentos no 
Brasil se caracteriza pelo uso de estratégias de marketing, 
como se o remêdio fosse produto de consumo, não se 
considerando_o_.s.eu objetivo maior que é de atender às 
necessidades de_ saúde da população. 

Entre os diversos instrumentos empregados para o au
mento das vendas, podemos destacar a diversificação da 
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linha de medicamentOS: dos laboratórios, a propaganda 
maciça aos médicos, farmácias e consumídOres e as boni
ficaçõe..c;. concedidas às. drogas. 

Estes instrumentos são intensã.nieiit~ usados, pois o 
quadro brasileiro de medicamentos propicia ã automedí
cação e a .. empurroterapia" pela falta de fiscalização na 
comercializaçào, príncipalmente dos remédios éticos. 

A automedicação, por exemplo, responsável por mais 
de 50% das vendas do setor, tem como uma das suas ori
gens a necessidade do homem compensar as suas frus
trações e ansiedades da vida moderna, através do uso de 
medicamentos. Estas doenças psicossomáticas, segundo 
os médicos, representam quase 40% do total. 

Outro fator responsável pela automedicaçào residem 
no baixo nível cultural e nas condições Sócio-económicaS 
da maior parte da população brasileira, mesmo aquelas 
que estejam normalmente doentes. 

Com relação a "empurroterapia", o crescimento indis
criminado do número de farmácias, o baixo salário e o 
despreparo do balconista fomentam tal prática. O Brasil 
detém o maior índice relativo ao çonsumo de medica
mentos por habitante." na América Latina. Estes índices 
fazem com que a maioria das farmácias "atuein com baixa 
rentabilidade, incentivando assim a "empurroterapia", 
como forma de sobrevivência. Assim jâ-e:dS-te propo
sição neste sentido de controlar e reduzir o número de 
farmádas. 

Dentro desta ótica, a diversificação da linha de medi
camentos introduz o conceito da novidade terapêutica 
que é um apelo a automedicação e a "empurroterapia". 
Além disso, o processo de similaridade que estende ainda 
mais o leque de oft.-rtas de remédios, a princípio, seria 
uma forma de se ter um mercado mais competitivo, nem 
sempre se processa da maneira esperada. Grande parte 
dos laboratórios, através do mecanismo da "empurrote
rapia", direcionam o consumidor para a alternativa do 
remédiO mais caro. 

Em suporte à diversificaçãO, a propaganda atua de 
forma efic-az e poderosa, forçando a diferenciação artifi
cial entre os diversos medicamentos similares. 

Tendo em vista a enorme quantidade de remédios, 
questiona-se como é posslvel o médico assimilar tantos 
medicamentos ao seu receituário, mesmo considerando 
grupos de classes terapêuticas de sua especialidade, O 
bom senso indica que o médico escolhe uma certa quan-

tidade de medicamentos para o seu receituário e a exclu
sãO ou inclusão de determinados remédios se processa a 
medida .de suas necessidades e_o maior conhecimento do 
novo remédio. Assim a propaganda maciça ao médico 
funciona como forma de_ forçar a absorção do novo me
dicamento ao seu receituário. 

Com referência à propaganda dos produtos éticos jun· 
to às farmácias, ele parte quase das mesmas premissas e 
objetivos, quando realizada junto à r.::lasse médica. Entre
tanto,o sUjeito é normã:lmente o balconista, pessoa quase 
sempre leiga, que sofre maior influência do propagandis
ta do laboratório, Sendo Pois o intermediário efetivo_en·
tre o primeiro e o consumidor. Assim a bonificação será 
um forte argumento para que o balconista direcione as 
vendas àqueles medicamentos que dêem maior lucro. 

Finalmente, a propaganda ao consumidor está ligada 
aos produtos populares, onde a televisão se destaca 
como- o meio de cqm_unicação mais usado para alcançar 
as metas dos laboratórios de aumentar as suas vendas. 

Esta forma de comercialização, como veremos ffiais 
tarde, será responsável em grand_e parte pelo encareci
mento d_o remédioJ<izendo com que boa ·parte da popU
lação não tenha condições de ad(j_uirí-loS. 

4- Estrutura de Custos e Preços de Medicamentos 

Os preços dos medicamentos, na sua grande maioria, 
estão sob o controle do Conselho Interministerial de 
Preços, CIP. 

Para o cálculo do preço de venda ao consumidor no 
caso de novos medicamentos, o CIP adota o segu,intl! 
mecanism-o: ãtravé{ do controle do custo industrial, sub

-divididos em mào~de-obra, matérias-primas, material de 
embalagem e gastos gerais de fabricação, o laboratório 
pleiteante deverá comprovar as despesas a serem realiza
das neslas rubricas. 

O cus.lo industrial coinprovado é então dividido por 
um coeficiente constante igual e equivalente a 0,35%, 
obtendo-se assim o preço-fábrica. Ao preço-fábrica 
adiciona-se mais 35% como margem bruta de comerciali~ 
zação, chegando-se ao preço do medicamento ao consu
midor. 

A ABIFARMA elaborou a tabela baixo, de forma de 
ilustrar os percentuais médicos alocados nos diversos 
itens da estrutura de custo. 

FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DO MEDICAMENTO 

Preço do medicamento a nível do consumidor 

I) PREÇO CONSUMIDOR ....... . 
(ResoluÇão CIP n~> 152/81) 
Margem bruta de Comercialização 
(Portaria CIP n"'4/81 

li) Preço Fábrica ................... . 
(Resolução CIP n"' 152/Bn 
11.1-Custoli!_dustrial ..... _ .. , .... 

11.1.1 - Mão-de-obra (direta e indireta inclusive encargos sociais) , . , ........ , , , .. . 
11.1.2- Matérias-primas .... ··~·· ......... , ..•..................... , , ...... , .. 
11.1.3- Material de embalagem ........................ ·-·~-·~· .... -.. _ ......... ., .. _ ....... . 
11.1.4- Gastos gerais-de Fabricação 

11.2- Despesas AdministratiVas .......... ~ ..•.. -•.•..•. ·~· ............................. . 
{salários, inclusive encargos sociais, demais despesas-de administração) 

11.3- Despesas Financeiras ......... . -•.. :., .. . __ ......... · ...• ~·,.,... . ........... , ... . 
üuros, despesas bancãiiils, diferenças de câmbio, etc.) 
11.4- Despesas Comerciais Fixas ............... ·-·--·~·.·- ... -...... -... . ......• _ ... ·~· 
(remuneração fixa de pessoal de vendas, impostos e taxas (exceto Imposto de Renda, etc.) 
11.5- Despesas Comerciais Proporcionais .......... -.,,_,~ .... , .. ,, .. ,,,,, .... ,.,.,,,, ... ,. 

11.5.1- (ComiSSões e vendedores e propagandistas, inclusive encargos sociais; ICM; descontos 
aos canais de distribuição, etc.) . , ............ , . , , , .. , .-rr•,, •• ,.,,,,,.,, .-.-~-••.• ,.,, ..• 

11.5.2- Frete e Seguro .... ·~-·-· ............ _ .. _. ~· ·~-~ .......... _ ............ -....... ···-·. 
ll.5.3- Amostras Gratis ........ ~· .... , ............ ~.-'>="~·-·--~· ....... , . , ...........•... 
11.5.4- Promoção e divulgação científica . , .. , , .. , , , , , , .•. , .... . 

11.6- Total dos custos ....•..................... , ..o.._ •• ~--~~~·~·--·-

11.7-Lucro ............ ~-· ... _, ... ,, .... , , ... _ ...... _ •........... 

% sjPreço 
Fábrica 

135,00 

'35,0 

100,0 

35,0 
4,0 

19,0 
9,0 

10,0 

A. O 

.10,0 

36,0 

_?5,0 
3.5 
3;8 
3,7 

9j,O 
5,0 
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Por este sistema praticado, verifica-se que aquele me
dicamento qUe utiliza matérias~primas mais caras tem 
uma maior lucratividade tanto a nível absoluto como re
lativo. 

Considerando-se que os itens do custo industrial para 
cada formulação do remédio, exceto as matérias-primas, 
têm despesas semelhantes, a diferenciação no preço~ 
fábrica está diretamente ligada ao menor ou maior custo 
de suas matérias-primas empregadas. 

Para exemplificar, suponhamos ·que dois medicamen
tos A e B, similares terapêuticos equivalentes, tenham 
custos industriais de Cr$ 200,00 (Cr$100,00 de matérias~ 
primas e mais Cr$ 100,00 de demais custos) e Cr$ 300,00 
(Cr$ 200,00 de matGriaS~-j:)rimas e Cr$ 100,00 de demais 
custos), respectivamente. Assim, tais remédios terão os 
seus preços-fábrica de Cr$ 571,43 (Cr$ 200,00- 0,35) e 
Cr$ 857,14 (Cr$ 300,00- 0,35}, respectivamente. Em con
S"eqüêncTa, as disponíbilidades na aplicação em despesas 
de comercialização para cada medicamento seriam de 
CrS 371,43 (CrS 571,43- Cr$ 200,00) e Cr$ 557,14 (Cr$ 
857;14 • Cr$ 300,00), respectivamente. 

Considerando-se que as despesas de propaganda para 
ambos _os medicamentos a proncípio sejam semelhantes, 
e tal sistema proporciona maior lucro para o Medica
mento B. 

Como o mercado farmacêutico pela stia natureza é al
tamente dirigido, a opção do consumidor em comprar 
um remédio mais caro ou mais barato é praticamente nu
la. Desta forma, cria-se a oportunidade dos laboratórios 
optarem pela venda de medicamentos mais onerosos e 
por conseguinte mais rentáveis. 

Quando o preço do medicamento já se encontra fixa
do, o CIP adota o sistema de aumento setoriaL Entretan
to, os aumentos setoriais têm sido nos últimos anos bem 
menores que o lndice Geral de Preços, IGP. 

Para se ter uma idéia, no período de76J81, o IGP foi 
da ordem de I .983%, enquanto o aumento concedido 
pelo CIP, no mesmo período, foi em torno de 1.203%. 

Esta defasagem propiciou uma grande perda de renta
bilidade do setor, onde os medicamentos mais tradicio
nais e baratos forain--Os i:iiãíS atingidos. Quanto aos re
médios mais sofisticados e caros, embora sofressem tam· 
bém com a perda da lucratividade, puderam de uma for
ma ou de Outra manter uma rentabilidade mínima, con
forme explicado anteriormente. 

Como forma de conseguir melhores preços, a saída en
contrada foi o lançamento de novos medicamentos, 
ocorrendo, assim, a proliferação indiscrimTri.ada de no
vos produtos na maioria similares terapêuticos de produ
~os já co-~ercializados. Hoje, grande _parte dos remédios 
trad1cíOriaiS-e baratos foram retirados de linha ou têm a 
sua comercialização irregular. 

Deve-se destacar que a sobrevivência dos laboratórios 
de controle nacional foi possível graças à legislação em 
vigor, q~e determina a não privilegiabilidade dos produ
tos químicO~farm"acêuticos e medicamentos. Isto possibi· 
litou que os referidos laboratórios lançassem medica
mentõs similares aos dos laboratórios estrangeiros. 

Hoje, o CIP tentando reduzir o desnível entre os 
preços atuais e a inflação, adotou uma política, onde os 
aumentos concedidos sejam substancialmente superiores 
ao I GP. Desta forma, no ano passado, este aumento foi 
d~ ordem de 155~ para um IGP de 95%. 

O preço dos medicamentos encontra-se estreitamente 
ligado à pofítica de apuração dos custos. Uma avaliação 
ínoorreta destes, sem levar em consideração aspectos 
particulares da questão, pode determinar dificuldades a 
uma ou mais empresas, bem como a substituição de cer
tos medicamentos no mercado, em prejuízo da saúde 
pública e dos interesses do consumidor. 

A ABIFARMA e os laboratórios consideram que o 
remédio é barato em nosso País. E culpam o baixo preço 
pela situação defichâria ou de lucratividade mínima- da 
indústria. o argumento que os laboratórios usam é de 
que os aumentos de preços setoriais, concedidos à indús~ 
tria farmacêutica, sempre se situam abaixo da inflação e 
se tornam insufi_çientes para cobrir os aumentos do custo 
dos produtos. 
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Reconhece-se que a política seguida pelo CIP tem 
forçado os laboratórios a operarem com nível de lucrati
vidade bastante baixo, e conseqüentemente, repassa à 
população carantes os eventuais benefícios dessa ativida
de e que dentre todos os setores que estão sob o seu con
trole, o setor farmacêuticO-ê õ--de menor rentabilid<!,de, 
embora o CIP jâ tenha liberado cerca_de 150 medícamen-
tos. 

Porém, a liberação total dos medk:unentos pelo CIP 
prejudicará ainda mais o atendimento da população _bra
sileira que, mesmo com controle rigoroso, quase 2/3 da 
sociedade não tem poder aquisitivo na compra de remé-
dios. 

No intuitO-de adequar uma rentabilidade aceitável à 
um preço compatível do medicamento para a população, 
devido ao caráter social do setor, o CIP deverá _reformu
lar o seu sistema de preços, tanto para novos como os re
médios já Comei"ci"alizados, dando melhores condições de 
rentabilidade àqueles medicamentos mais baratos e tra
dicionais, principalmente aqueles integrantes da lista da 
RENAME. 

O aspecto lucro decorre, ou deveria pelo menos decor
rer, da relação custo-preço. Nesta linha de raciocínio, 
podemos constatar que á política de controle de preços é 
adotada para limitar ao mínimO aceitável a rentãbilidade 
do setor, tendo em vista o valor social de seus produtos. 
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E a totalidade do.s Iabo.ra_t.órios protestam com relação a 
essa política adotada pelo Conselho Interministerial de 
Preços. 

Entretanto, não se pode deixar de estranhar a lucrati
vidade, embora muito pequena, mas real, dos labora~ 
tórios nacionais e compará-Ia com os grandes prejuízos 
das empresas estrangeiras que atuam na prodUção de 
medicamentos no Brasil, sobretudo daqueles que mais 
importam matérias-primas- de -suas matrizes. 

Quanto ao baixo lucro da empresa nacional no setor, 
apesar das expressivas excessões registradas, não hã 
como questioná-lo. Por outro lado, quando observamos 
oS enollneS prejuízos das empresas estrangeíras; tat cir
cunstância torna-se duvidosa, pois seus acionistas inves
tem com total observância da lógica empresarial, isto é, 
uma lucratividade aceitável do seu investimento. 

Assim, mesmo com altos prejuízos, e apesar disso, os 
laboratórios estrangeiros prosseguem e, inclusive, au
mentam a sua atividade no Pais, adquirindo o controle 
acionârio dos laboratórios nacionais bem sucedidos. 

A FINEP, estudando dados obtidos em 18 firmas es
trangeiras e 8 nacionais, estabeleceu a tabela de custos 
constantes do quadro abaixo, no qual se pode observar 
diferenças em alguns itens, c-onforme se trate ~e firmas 
nacionais ou estrangeiras. 

ESTRUTURA DE CUSTOS 

(1975) 

Discriminação 

1 - Custo dos Prod_utos Vendidos 
I. 1 - Matérias-Primas 
1.2-0utros 

2 - Despesas de Distribuição e Vendas 
3- Royalties e Assistência-Técnica 
4 - Despesas GeraíS da Administração 
5 - Desenvolvimento da Pesquisa 
6- Lucro Antes de Imposto e Juros 

Receita da Produção Própria 

Fonte: Pesquisa FINEP 

Partindo _do estudo da FINEP e do alto nível de im
portação do setor, verifica-se que o pr'eço- da matéria
prima, importada pelos laboratórios estrangeiros de suas 
matrizes é o dobro do que é pago pelas nacionais no mer
cado internacional, caracterizando superfaturamento. 

Assim, pode-se concluir que o diferenciamento entre 
os dois custos de_ matérias-primas significaria um lucro 
puro das multinacionais, lucro este que, se devidamente 
recolocado no resultado operacional das empresas, ele
varia brutalmente os seus resultados, transformando, in
clusive, significatíVos prejuízõs em números expressiva
mente positivos, juStificando a continuidade. das ativida
des de tais empresas no País. 

Outra conclusão define que o tabelamento do CIP, em 
tais circunstâncias, seria altamente lesivo aos interesses 
da empresa nacional, cujos custos seriam reais, não ten
do como remeter lucros através do preço de transferên
cia, estando a sua expressão contá bit muito ma._i_s_ próxi
ma da verdade comercial. 

De qualquer forma, o assunt_o exige a maiOr atenção 
do CIP e da CACEX, pois a empresa estrangeira, mesmo 
sem ter lucros na produção e venda de medicamentos, já 
os conquista no fornecimento das matérias-primas que 
produz, independentemente de qualquer consideração 
sobre o preço de transferência. 

5- Aspectos Tecnológicos 
Como vimos anteriormente, após a 2• Guerra Mun

dial, deu-se uma verdadeira revolução tecnológica no 
campo da produção farmacêutica. Este prcrcesso evoluiu 
continuamente até os nossoS diéis, podendo se identificar 

Firmas 
nacionais 

27,4 
11,71 
15,33 
34,89 
0,22 
7,28 
0,02 

30,55 
100,00 

Firmas 
estrangeiras 

34,37 
22,06 
12,37 
27,17 
0,01 
9,79 
0,38 

28,28 
100,00 

no setor farmacêutico o que chamamos de 4 estágios de 
atividades que são praticamente independentes entre si. 

Segundo a FIN EP, os estágios são os seguintes: 
- ESTAGIO I- Pesquisa e desenvolvimento de novos 
fármacos. 

ESTÁGIO II- A produção de novos fármacos. 
ESTÁGIO III- A produção de especialidades far

macêuticas ou medicamentos. 
ESTÁGIO IV- "niarketing" e a comercialização dos 

remédios. 
Por fármacos ou drogas entende-se as substâncias te-

rapêuticas ativas que uma vez processadas, através de 
operações físicas, transformam-se em medicamentos que 
são produtos na forma final de apresentação, encontra
dos no mercado pelo consumidor. 

Enquanto que nos Países mais pobres, o setor concen
tra suas ativid_ades no Estágio IV, as nações desenvolvi
das todos os estágios são pratiCados intensamente. 

O Brasil, de um modo geral, apresenta os Estágios III 
e IV bem desenvolvidos, o nv II em fase bem modesta e o 
nv I quase inexiste. 

As atividades do Estágio I concernente ao desenvolvi
mento de novas sínteses, requerem do País uma infra
es!ruturã tecnológica bastante complexa já consOlidada. 
Estima-se que a introdução de um novo fármaco necessi
ta um tempo médio de pesquisa em torno de 10 anos a 
um custo da ordem deUS$ 40 milhões. Este binômio in
viabiliza a empresa nacional privada dentro deste está
-gio. 

A legislação brasileira que através da Lei nv 5.772, de 
21-12-71, estabeleceu o Código de Propriedade Indus-
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trial que determinou o regime de não privilegialidade de 
produtos químico-farmacêuticos e medicamentos de 
qual_quer espécie e seus respectivos processos de ob
tenção, se constituiu no mais importante instrumento 
disponíVel da política de desenvolvimento tecnológico e 
que atualmente, integralmente o interesse nacional. Este 
diploma legal foi em grande parte responsável peta 
sobrevivência da indústria nacional, principalmente no 
Estágiõ III e IV. 

Foi graças a esse tipo de instrumento, que não é adota
do pelos países mais desenvolvidos, que têm o que prote
ger, que a indústria nacional pôde reformular a sua linha 
de produtos e adaptá-las às inovações surgidas, em de
corrência do progiesso tecnológico havido nQ set_or, após 
a 2~ Guerra Mundial. 

A não privilegialidade possibilitou ao empresário bra
sileiro, adquirindo matérias-primas no exterior, a fabri
caçãD de produtos similares aos produzidos pelos gran
des laboratórios estrangeiros. Neste período, foi a simi
laridade, o mecanismo através do qual as firmas nacio
nais conseguiram formar as suas linhas de especialidades 
químicas. 

Um excelente instrumento para a implantação doEs
tágio II poderia ser a "cópia", pois a difusão internacio
nal da tecnologia, tornou possível a "cópia" dos fárma
cos já descobertos e a imediata utilização industrial, 
sobretudo em países que não reconhecessem patentes, 
como o Brasil. Estima-se, em média, que o projeto de 
"cópia" teria um custo em torno de US$ 250 mil a um 
prazo de maturação de dois anos. Este mecanismo foi 
muito empregado pelo Japão e Itália que hoje em dia já 
reconhecem a patente, mas foi a grande arma de agre
gação de tecnologia em ambos os Países. 
.. Conforme estudo realizado pela FINEP, embora o 
processo de "cópia" fosse economicamente viável para a 
grande maioria dos maiores laboratórios nacionais e 
existência de bagagem tecnológica já fosse disponíVel 
para esta finalidade, praticamente não se realizou qual
quer topo de pesquisa. A falta de outras condições, im
pediram que o Brasil caminhasse firmemente na consoli
dação do Estágio II, frustrando os esforços desenvolvi
dos na época, pois a grande maioria dos empresários do
setor não compreenderam a importância de atuar neste 
Estágio, sofrendo hije, as conseqUências de sua decisão. 

A mesma disposição tem orientado as autoridades 
brasileiras no que diz respeito ao pagamento de .. royal
ties" e assistência técnica, principalmente por parte das 
subsidiárias das firmas estrangeiras em atividades no 
País às matrizes, pelo uso de miucas e patentes, pois 
qualquer contrato de assistência técnica, depende de 
aprovação do Instituto Nacional de Propriedade Indus
trial (INPI), onde o controle tem sido bastante eficaz. 

Com relação à pesquisa, verifica-se um relativo entro
samento entre os Órgãos envolvidos, através de financia
mentos, em conjunto, de projetas de pesquisa e desenvol
vimento. Sua eficácia, entretanto, ainda não apresentou 
resultados concretos, devido ao discreto interesse empre
sarial, fatos retacionados com outros fatores-de inibição 
ao investimento industrial, tais como: concorrência pre
datória, ausência de gãrantiS de mercado, custo elevado 
do dinheiro, etc. 

Mesmo assim, devemos destacar os seguintes projetas 
que iniciaram as primeiras pesquisas no setor, intituladas 
"Implantação de um Programa de Apoio Tecnológico 
ao Desenvolvimento da Indústria Farmacêutica; Ârvore 
Químico-FarmaCêutica; Desenvolvimento de Tecnologia 
de Produção de Fármacos e seus Intermediários; Síntese 
de Mat.éfias-Priinas Farmacêuticas; Programa de Im
plantação de Indústrias Química Fina no Brasil; Manual 
Econômico da Indústria Farmacêutica; Desenvolvimen
to de Tecnologia de Produtos de Fármacos e seus Inter
mediários Integrados aos demais Setores da Química Fi
na, Anilinas Substituídas e seUs Derivados". 

Em resumo, hoje a tecnologia empregada no País ê em 
-sua C}üãSe-tOtalidade de origem externa, com reduzido 
índice de verticalização, principalmente dos produtos 
sintéticos, m1EiíiniZando o agregado tecnológico e econô-
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mico do produto. Além disso, ê inexpressivo o esforço de 
pesquisa e desenvolvimento para a assimilação de_tecno
logía pela empresas que atendem no setor. Os poucos 
produtores de fármacos e seus iilterfuediârios, geralmeri
te de controle externo, são os pi"ópriOs detentOreS da tec
nologia, cuja a negociação Sõse Verificá quando os inte-
resses de mercado não são afetados. · 

6 - A Questão da não Patenteabilidade na Indústria 
Farmacêutica Brasileira 

l) Em 1969, pelo Decreto-lei nl' 1.005, foram ·abolidas 
todas as formas de patentes relacionadas com os produ
tos farmacêuticos. A legislação anterior baseada no 
Decreto-lei nl' 7.903 (28/08"/1945) permitia o patentea
mento de processos de obtenção, mas não privilegiava o 
de produtos. 

Nos últimos anos tem crescido a pressão sobre órgãos 
governamentais por parte das prinCipais firmas detento
ras de patentes na indústria farmacêutica, geralmente fir
mas multinacionais, para a eliminação da não patentea
bilidade, alegando inúmeros fatores- desde aspectos le
gais, passando por argumentos da manutenção do ritmo 
de inovações, e enfatizando, principalmente, as dificul
dades que a ausência da proteção de patentes coloca à 
transferência de tecnologia por parte das firmas inova
doras para os outros países através das subsidiárias. 

Acreditamos que uma discussão sobre os pontos le
vantados pelas grandes empresas devam ser discutidos, 
mas não cremos que seja este documento o local ideaL 
Este documento é a base de argumento para uma política 
industrial e tecnológica de fortalecimento da indústria 
nacional e para tanto os argumentos a respeito da manu
tenção da não patenteabilidade deve ser colocado dentro 
desta visão: qual é a posição frente a questão da não pa
tenteabilidade que permitirá um fortalecimento empre
sarial e tecnológico das firmas genuinamente nacionais; e 
conseqiientemente um maior grau de independência e 
controle do País na produção de produtos estratégicos 
para a segurança nacional: como são os medicamentos e 
os fármacos que os compõem? 

A nossa linha de argumento se baseará na compreen
são do papel que a teconologia de produção de fármacos 
têm no processo de competição, e qual deve ser a política 
tecnológica explícita para fortalecer as empresas nacio
nais neste processo, como veremos esta política passar 
necessariamente pela manutenção do não patenteamen
to. 

Para não alongar muito, Sr. Presidente, e até mesmo 
para não ser muito repetitivO, chamaria a atenção dos 
Srs. Senadores menos para a legislação citada e não cum
prida e mais para os eStudos do FINEP, onde ficõu carc
terizado o superfaturamento de sais farmacêUtiCos das -
matrizes para as filiais aquilnstaladas. Quando, descara
da e grosseiramente, na certeza da total impunidade, es
tas mesmas matrizes, ao venderem para os laboratórios 
nacionais, vendem e faturam pela metade do preço que 
remetem e debitam para as suas filiais brasileiras, e não 
satisfeitas, com esta remessa antecipada, clandestina e 
sonegadora de impostos, as multinacionais, .com a cum
plicidade dt;. "gangsters" nacionais e estrangeiros falsifi
cam embalagens de sais medicamentosos para burlar as 
autoridades fazendárias, s-onegando trilhões de cruzei
ros, como aqui demonstrado na semana passada. 

Mas, Sr. Presidente, quero, nesta oportunidade, neste 
129 aniversário da CEME, prestar uma homenagem justa 
e mais que merecida ao Presidente Fiqueiredo pela sua 
alta sensibilidade para com os problemas que afligem o 
nosso povo, sobretudo pelo apoio que vem prestando à 
CEME, através do corajoso, do honrado e competente 
Ministro Hélio Beltrão que, a popularidade fácil, vem 
pouco a pouco, resolvendo os problemas dos medica
mentos_ para os menos favorecidos. 

Para se ter uma idéia do preço que o bravo Ministro 
Hélio Beltrão vem pagando em termos de popularidade 
entre os. ~·empresários" do Brasil a serviços das multina
cionais dos medicamentos, como tambéni de muitos ... la
boratórios brasileiros", vejamos a segui{iiffia-série de te
legramas que passo a ler. 

CÚPIA DO TELEX DE 26-5-83, DA CÂMARA DE 
COMERCIO AMERICANA PARA O BRASIL, EN
VIApO AO MINISTRO HÊLIO BELTRÃO. 

Exmo Sr. 
Dr. Hélio Beltrão 
Ministro da -Previdência e Assistência Social 
Brasília - DF. 

A Câmara de Comércio Americana para o Brasil -
São Paulo_, tem como objetivos, entre outros, os seguin
tes: 

- Promover o conceito da livre iriiCiiitiVa. -
- Encorajãr e promover condições que facilitem o in-

tercâmbio tecnológico ·entfe o Br'iãs11 e os EUA. 
- ·Acompanhar os processos decisórios públicos 

quanto ao assunto que afetem os negócios e a iniciativa 
privada em geral, com o objetiVo de representar os legíti
mos interesses de seus associados. 

Assim esta Câmara dirige-se a Vossa Excelência para 
expressar sua mais veemente discordância ao Projeto de 
Decreto que institui o Programa Nacional da Indústria 
Químico-Farmacêutica, elaborado pelo Gifar e divulga
do pelos principais jornais do País. 

Inconstitucional em vários aspectos e altamente discri
minatório contra a indústria químico-farmac_êutica es
trangeira há décadas instalada no País, o referido Pro
grama, se implantado com a atual concepção, constitiur
se-á num constante obstáculo às relações econômicas in
ternacionais, principalmente com os Estadc;ts Uni~os da 
América. Não só criaria um clima de grande descon
fiança e dúvidas para novos investimentos, mas os diver
sos mecanismos do Programa causariam uma desapro
priação pura e simples, inclusive desapropriação dos in
vestimentos já feitos pelas empresas estrangeiras do se
tor. Estas jamais foram chamadas a sugerir, a opinar ou 

- a definir ·sua posição, durante toda fase de elaboração do 
Programa. Por certo teriam e ainda têm contri_b_uição 
não desprezível a oferecer. 

Esta Câmara expressando especialmente a posição de 
suas associadas_ empresas norte-americanas do setor, 
confia na atuação esclarecida de Vossa Excelência junto 
aos demais Ministros interessados, no sentido para que 
seja aberta uma ampla discussão a respeito do Programa 
com participação ativa da indústria estrangeira, antes de 
sua adoção definitiva. Com este o bjetivo, coloca-se à dis
posição de V. Ex~ e dos Srs Ministros e, neste oportuni
dade, reiteram seus elevados votos de estima e apreço.
Joseph W. O'Nelli, Presidente da Câmara do Comércio 
Americana para o Brasil - São Paulo. 

CÚPIA DO TELEX DATADO DE 25-5,83, DA 
CÂMARA BRITÂNICA DE 

COMt!RCIO DO BRASIL ENVIADO AO MINIS
TRO HlõLIO BELTRÃO. 

Exm~ Sr. Ministro 
Hélio Marcos Beltrão 
Ministério da Previdência e Assistência Social 
Brasília -DF 

O_ Programa Nacional da Indústria Químico
Farmacêutica. 

A Câmara Britànica de Comércio-no Brasil, dirige-se a 
V. Ex• par<i-expiessar suas sérias preocupações a respeito 
do Projeto de Decreto supracitado. As propqstas do Pro
jeto são fortemente prejudiciais e discriminatórias contra 
as empresas estrangeiras neste setor da indústria. A 
maioria-das quais está instalada no País há muitos anos. 
t lamentável que estas empresas jamais tenham sido 
chamadas a sugerir, a opinar ou a definir sua posição du
rante toda fase de elaboração do Programa. 

'J'!a opinião da Câmara Britânicã., a legislação aluai
mente em vigor regulamenta adequadament~ a indústria 
químico-farmacêutica e, por isso, o ProjetO de Decreto é 
desnecessário e até contrário aos interesses do País. 

Enfatiza-se, ademais, que as medidas protecionistas 
~o Projeto ferem a Constituição Federal ao conferir às 
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empresas nacionais vantagens que não são extensivas às 
estrangeiras, resultando também em restrição ao princí
pio que assegura liberdade de iniciativa. 

Neste perfodo de crise e _incerteza, qu~ndo a com
preensãO e a cooperação entre o Brasil e os países indus
trializados- destacando-se entre eles a Grã-Bretanha e 
mais importante que nunca, a Câmara Britânica, vem ex
temar ao Exmo. Sr. Ministro sua preocupação quanto 
ao conteúdo do Projeto, já que o mesino é danoso aos in
teresses nacionais pelos seguintes motivos: 

I -O Programa de pesquisa e desenvolvimento pro
posto ou ainda o financiamento preferencial para em
preendimentos eventualmente nele enquadrados deverão 
resultar em sensível aumento de custos para os consumi
dores. 
2-Servirá para aumentar_ as incertezas atualmente 

enfrentadas pelas empresas estrangeiras, que ainda têm 
significativas· contribuições a oferecer, através de novos 
investimentos e produtos, para atender as reais necessi
dades do País. 

3- Aumentar a burocracia, inevitavelmente, em ra
zão das diretrizes traçadas pelo Decreto sob exame. 

As condições estáveis para investimentos estrangeiros 
que perdurará no Brasil, no decurso destes últimos vinte 
anos, estimulam a confiança no País para o futuro, tal 
confiança, porém, ver·se-á seriamente comprometida no 
caso de implantação do Programa. 

A Câmara Britânica, portanto, confia na atuação de 
V. Ex~ junto aos demais Ministros de áreas interessadas, 
para que o Projeto, seja submetido a amplo debate antes 
de sua adoção, com a efetiva participação dos represen
tantes das indústrias químíco-farmacêuticas instaladas 
no País. 

Assim sendo, esta entidade vem colocar-se ao inteiro 
dispor de V. Ex• e dos demais Ministros interessados e 
aproveita ó ensejo para tefterar os protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, Jona Matthem. Presidente Interino 
- Câmara Britânica de ~omércio no Brasil. 

CÚPIA DO TELEX N• 6.I28j83. - CÂMARA DE 
COMI'.RCIO E INDÚSTRIA BRASIL - ALEMA
NHA 

São Paulo - 27 de maio de 1983 
Tx. n• 6.128/83 
Ministro- João -canino- Pena 
Ministério da Indústria e do Comércio 
Brasília- DF 

A Câmara de Comércio e Indústria Brasil - Alema
nha- São Paulo, no esforço de coibir tendências ou in
tenções que possam prejudicar o bom relacionamento 
existente entre o Brasil e a República Federal da Alema
nha, vem, através deste, à presença de Vossa Senhoria no 
intuito de proclamar sua mais veemente discordância ao 
Projeto de Decreto que institui o Programa Nacional da 
lridÓstria Químico-Farmacêutica, elaborado pelo GI
F AR e divulgado pelos principais jornais do País. Este 
projeto nos parece inconstitucional em vários aspectos e 
altamente discriminatório contra a indústria química e 
farmacêutica estrangeira há décadas instalada no País. O 
Programa, se implantado conforme sua atual concepção, 
constituir-se-à, sem dúvida, em permanente óbice às re
iações económicas internacionais do Brasil, particular
mente com a República Federal da Alemanha. Além de 
ci·lar um clima de grande desconfiança _e incerteza para 
novos investimentos. Os âiversos mecanismos do Pro
grama conduzirão, na prática, a desapropriação pura e 
simples, embora gradual, dos vultosos investimentos já 
feitos pelas empresas estrangeiras do setÕr. Estas jamais 
foram chamadas a sugerir, a opinar ou a definir sua po
sição, durante toda fase de elaboração do Programa. Por 
certo, teriam e ainda têm contribuição não desprezível a 
oferecer. 

Esta Câmara, expressandO especialmente a posição de 
suas empresas alemães associadas do setor, confia na 
atuação esclarecida de Vossa Excelência junto aos de-
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mais Ministérios intereSsados, no-sentido que seja aberta 
uma ampla discussão a respeito do Programa, com a 
participação ativa de iOda a índústria, il-tcfusive estran
geira, antes de sua adOção definitiva. Com este -objetiVo, 
coloca-se ã disposição de Vossa Excelência e dos Senho
res Ministros e nesta oportunidade reitera seUs elevados 
protestos de apreço. Saudações. 

M.D. Ministro de Estado da Previdência· e-Assistência 
Social 
Dr. Hélio Marcos Penna Beltrão 

Levamos ao conhecimento de V. Ex" o teor de telex 
enviado aos MiniStroS Antonio Delfim Netto e Emane 
Galvêas, referente ao programa da indústria químico
farmacêutica nacional. 

A câmara da indústria quiriüco-farm-:iCêutíca riaci01lal 
- CIQUIFAN e o·grupo empresarial farmacêutico-na
cional independente- GEFAR, entidades agora reuni
das na associação de laboratórios nacionais - ALA
NAC que congrega laboratórios de capital e gerência es-

sencialmente nacionais, responsáveis por 25 por cento do 
faturamento da indústria farmacêutica, vem respeitosa
mente à presença de vossa excelência informar: 

1 ..:.__ fomos constantemente- conSultados e tivem_os ati
va· participação na elaboração do programa da indústria 
químico-farmacêutica naCional, estruturadO pelos minis
tros Hélio Marcos Penna Beltrão, João Glinilo Penna e 
Waldyr Mendes Arcoverde e preparado por técnicos de 
orgãos da Secretaria de Pla.nejamento da Presidência da 
República, Ministérios da Fazenda, Previdência e Assis
tênda Socíal, Indústria e do Comércio e Saúde. 

2- O absoluto domínio do mercado farmacêutico 
por empteSas multinacionaiS; demonstram, por si só, a 
inadiâvel necesSidade de fortalecer a indústria de capital 
nacional do setor. 
3- nàssi- cateS;oda industrial considera imprescindí-

vel co!ltar com endosso de V. Ex' ao referido programa. 
-Parãa ALANAC, o programa da indústriã CjUírrlico

farmacêutica, nacional é perfeitamente adequado às ne
cessidades atuais da indústria farmacêutica- genuinamen
te nacional que se quer fortalecer. Por isso, respeitosa-

mente, vimos· instar junto a V. Ex• para que providencie 
a rápida tramitação do processo decisório de forma que 
mais cedo se possa fazer sentir seus efe1tosjunto à popu
lação brasileira, à comunidade médica e farmacêutica e 
ao própriO Universo empresarial. Entretanto, como sem
pre tem acontecido, a ALANAC permanece à disposição 
das autoridades para fornecer novos subsídioS- que forta
leçam ainda mais os propósitos do governo de substitutir 
import~ções de farmacos e fo~talecer a tecnologia nacio
nal O o se to r. 

Atenciosam_ente- CIQUIFAN/GEFARfALANAC 
- Joilo Marques de Paulo, Presidente. 

Para se ter uma idéia da causa de tanta apreensão, re· 
volta e autoritarismo, enfim, tanta falta de respeito e ir
reverência destes. "nossos aliados" e ... generosos amigos" 
estrangeiros, vejamos o que realizando a CEME, so_b a 
orientação do seu extraordinário dirigente imedíato que 
ê o patriota Professor João Felício, aqui está, Sr. -Presi
dente, o quanto se pode realizar, mesmo no anonimato 
da modéstia qui-caracteriza os homens verdadeiramente 
grandes. 

VARJl',Ç'rJC'S DE rn.r~_'OS DOS W.:DICIV~GlTOS Com; rllEI!ADOS ESSENCIAIS 

1'\S ~:ECES~;TDJ\DES -Ql\ POl•ULl\Ç1i.O BRASILEIRA 

DENOMINAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEliTICOS/SIMILARES 

ll.RGIROJ. 

TI:TRAC.b.INA 

FE=--OBARBITAL 

FJ:::NOBARBITAL 

DTAZEPAN 

FENITOl}JA 

ACIDO ACETILSALICILICO 

ACIDO ACETILSALICILI_CÔ 

DEXTRO!•:ET.Il.RFANO 

FENILEFRINA 

DIPIRONA 

DIPIRONA 

CLORPROHAZ !NA 

CLORPRO~tl\ZINA 

HALOPERIDOL 

HALOPERIDOL 

I~IPR.MIINA 

EPINEFRINA 

.1\.TE?OPINA 

Pr.o:-:r:rr.zlNA 
PRmiETAZINA Fra. 60m1 

ESPECIFICAÇÃO 

FORMA 
Farmaceut.-ica 

SOL.nl:'ITALMICA 

Sol. OFITALMICA 

Comp. SULC 

Sol. Inj. 200mg 

ComP. 

Comp.Sulc 

Comp. 

Comp. 

Sol.Ora1 0,5% 

So1.0ral 0,51 

Comp. SOO ,mg 
So1.Qr-al 500m'J 

ml 
Comp. lOOmg 

Sol.Inj.5mg/ml 

Sol. Inj. 5mg/m1 

Comp. 1 mg 

Drag. 25rng 

Sol. Inj. 1mg 

Sol. Inj ~O 1 25mg 

Dr<l. 25mg 

So'l. Inj. 25ffi1/ 

'UNID. 
conteUdo 

ra. 
rra. 

OMP 100 
mg 

p. 

omp. 5mg 

omp 1~~ · 
omp.1g~ 
o~p. sg~ 

ra. 

·ra. 

·ompSOOmg 

·r a. 10m1 

omp 100 
mg 

·ra. lOml 

mp. 

omp 1mg 

Draq.~§ 

' lrn1 

An!p. 1m1 

:·Dr a. 25mg 

~p. 2m1 

A0UISIÇ1\0 CEMR ::::J~"''P,"{A OFICIJ\L·'- ·JUNHO BMS!NDICE - JUliH0/1. 933 
1 983 (Ind. Privndo.) -

· Ounnti dades cr:.t; Totais Cr$ Crf, Totais Cr$ 
Unit. Unit 

--- .15 
~ 4 

24.47 

4 

27.52 

s. soo 48,30 • .. .::..:.. ~1~?10.650~00 1:15.0,0 23~325.000,00 

4. 78 

36.08 

48.03 

62 

60 

i 7. 63 
2. 62 

4. 900 

4. 300 

7. 250 

o .646 

1.920 

7. 706 

9. ao-o 

6. 450 

9.7QO 

l.SOO 
4. 550 

5.213 • 600 

27 

46 

12-.787 

4. 320 

• 300 

• 300 

• 400 

.800 

.550 

14,70 

3,15 

14,18 

1,05 

2, 73 

1,371 

3,151 
15,50 

34,65 

7,981 
78,751 

6, 51 I 
' 

4, 70 

I 

1, 00 

1,45 

2,63 

8,40 

.450 1 8,40 1 

.000 ,1,89 i 
.700 9,45 f, 

i I 

~ ~ ~ . .c:..li.P_~ 14,7 fifi'! QJ:Q Q!J 
77.094.045,00 11,3 2.77T.833.050,00 

1570.005,00 72,1 3.408.615,0( 

28.896.678,00 21,6 594.445.9531('10 

13.054.641,0{) 12,5 60.204.372,00 

49.4.1f'I.157,00 10,3 372.425.125,92 

121.322.8S0-4oo 14,8 714 o 820 • 320100 

72.354.975,00 430,5 269.686.725 roo 
21.126.105,00 156,0 95.113.200,00 

140.699.370,00 45,6 804.349.030,00 

2o6.683.3l2,o'o 508,0 1.333.271.400,00 

33.940.536,00 18,60 96.972.960,00 

401.310,00 40,32 1.100.736,00 

509.300,00 ~3, 08 4.309.604,00 

18.541.730,0-0 i 7' 22 220.199.020,00 

11.363.704,00 21,25 91.817.000,00 

3.406.620,00 25,66 10.406.413,00"' 

2.691. 780,00 14,81 4.745.864,50 

1-5.879.780,00 9,55 80.239.100,00 

4.523.715!00 4.523.715,00 

830.771.293,00 7.55_9.333.518,42 I 
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VARil'~ÇOI:S DE 1U.:ÇOS DOS MEDICMIENTOS CONSIDEPI\DOS ESSENCIAIS 

ÂS NEC~::SSIDADES I;lA POl?UJ .. AÇ/\0 BRASILEIRA 

DENQ}tiNAÇAO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO A.0UISIÇJI.O CEMI:: f:IS'~"Er.m OFICIAL_-- JUNHO ! BRASlNDICE - .Jur;U0/1.933 

GRUPO t---:::=--"'r-c----1--------,-1.983 _____ {Ind.:.~~iva~_al __ _ 
FORMA UNID. Cr.t c $ 

__,_TE.,RAP=-"E-"UT"'I"C"'O"'S'-'/!S.,;rn=r.,LA"'RE=S'-t--'F'-'a'-"r"ma"'c'-'e'-'u'-"t"'Lc:!a"-f"C"on'"t'-'e"'Ú"-do~-Qu-a_n~t-id~a-d_e-s+'é.!jn'.:i;!:t.:_j. Tra'it~~a:..i~3~~~71. 25~ o U~it Tra~~~~~: 5~~~ 332. 518,4 2 

DIGITOXINA 

PAPAVERINA 

PAPAVERINA 

RESERPINA 

VITANINA Bl2 

SULFATO FERROSO 

FUROSEMIDA 

FOROS EM IDA 

.HETILERGOMETRINA 

METILERGOMETRINA 

IODETO DE POTÂSSIO 

A..'-!UWFILINA 

A:>iiNOFILINA 

HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 

HIDRÓXIDO DE ALOM1NIO 

HETOCLORPRAMIDA 

'-omp. Su1c. 0,1 .omp.0,~9 
Comp. lOOmg- mg orn~ÓOmg 

Sol. Inj. 50mg/ml Amp. 2m1 

ornp. 0,25rng Comp. 
. 0,25mg 

Sol. Inj.l'OOmcg Amp. lm1 

omp.Rev.200mg Com~ÕOmg 

omp. 4 Omg Comp 4 Orng 

Sol.Inj.lOmg/ml Arnp. 2rn1 

lorag. 0,25rng Drag. 
0,25rng 

~o1.Inj.-0-,."2ingí Amp. lml 
ml 

Xpe. 2~ 

CO'Il!J .lOOng _ 

Sol. Inj. 

cornp. 3 O Orng--

Fra. 150 
ml 

Comp;-100 
mo 

Amp. 2m1 

Comp. 300 
mg 

Susp.Ora1 6,195 Fra 100 

8.004.500 0,63 

1.321.500 6,72 

97.100 18,90 

9.167 .o-o o 1, 74 

2.171.900 7,35 

81.914.000 2,10 

5.042.835,00 7,50 

8.880.48ú,Otf 18,76 

l.8-35.190,0d 44,57 

15.950.580,00 14,30 

15.963.465,00 43,20 
17:2.019.400,00 14,18 

25.644.856 4,20) I07.708.395,2o n,as 

952.6501 8,401 8.002.260,00 48,80 

1.485.500 7,35 10.918.425,00 31,60 

518.450 16,80! 8. 709.960,00 132,10 

' 4.400.250 26,001 554.431.500,00 704,7 

' 15.550.500 2,94: 45.718.470,00 10,1 

876.800 14,70! 12.888.960,00 73,ZO 

11.845.000 1,891 22.387.050,00 7,32 

!=omp. lOrng 

1.071.000 05,001 112.445.000,00 S89,20 

i 7.603.5001 '·"! 18.400.470,00 31,4 

% ml 

j Comp.10 
mg 

~lETOCLORPRA."fiDA Sol. 0r"!l.0,4% :Fr'a.lOml 888.100131,501 27.975.150,00 199,0 

!-lETOCLORPRAMIDA Sol.Inj. 5mg/m1
1
Amp. 2rn1 1,156.450,13,65/ 15,785.542,00 72,2 

___ c_L_o_•E_T_o_oE_s_o_o_Jo ____ +so_l_ .. _I_n_J _· _o_,_9'-t'-F_ra_,_s_omo"t---1 o 9 . 20 o 6 9 , 30 j 7 • 56 7 • s 6 o , o o 2 3 9 , 7 

SOB-TOTAIS ) 1.172. G31J. 692,20 1 
A transportar ••••••••• 2.003.401.985,20 •• 

1
, •••• 

VARIAÇ0ES" DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSID.t..ctADOS ESSENCIAIS 

ÂS NECI::SSIDADES DA POPULAÇÂO BRASILEIRA 

37.821~2-62,00 

24.791.340,00 

4.327.747,00 

131.088.100,00 

93.826.080,00 
1.161.540.500,0"0 

868.070.375,00 

46.489.320-00 

46.941.800,00 

68.487.245,00 

3.100. 856.175,00 

157.837.575,00 

64.181.760.00 

86.705.400,00 

631.033.200,00 

'239 .130:070.00 

176.731.900,00 

83.495.690,00 

26.181.792,~0 

, . .. d:Ro'!.lN:W:~g 

DENOMINAÇÂO 00 PRODUTO ESPECIFICAÇÃO At:"!UIS!\-l\0 CEMF. f:I::::'T'8MA OFICIAL_- Jtl_NHQ. _ ! BRAgtNDICF. JUi:!l0/1. 933 
1.983 _____ (_Ind. Privadal 

GRUPO FORMA UNID. r. ~ C $ 
TERAPEUTICOS/SIMILARES Farmaceut_ica Conteúdo ("lunntid~des \;~it. Tran~~\a"~~3~~~1. 985 .. 2 U~it Tra~~~i~: 6~~~ 87P. 849,42 
~~~~~~~~~~~~~~~~-------+~~ 

GLICOSE 

VITAHINA C 

VITA.."fiNA C 

VITAMINA DO COMPL_EXO "B" 

VITAMINA E. S. MINERAIS 

POLIVITAMINAS . 

DEXAHETAWNA 

DEXAMETAZONA 

AMPICILINA 

CLOP.ANFENICQL 

CLORANFENICOL 

ERITROMICINA 

ERI'l'ROMICINA 

ESTREPTOMICINA 

RIFAMPICINA 

TETRACICLINA 

StfLFADIAZINA 

ISJNIAZIDA 

TALIDOMIDA 

Sol. Inj. 5% 

CQmp. 50011\g 

Fra .-soo 
ml 

comp. soo 
mg 

Sol. Inj. SOOrng :;rnp, 2ml 

Drágea 

Cápsula 

sol. Oral 

Drágea 

cápsul, 

Fra .15g
1 

Cornp. O,Srnq omp.0,~9 
Sol. Oftalmica Fra.Sml 

ornp. 500rng 

rag. 250mg 

ol. Oftãlniica 

rag. 250 mg 

Amp. 5og
9 

Drag. 250 
mg 

Fra. 5m1 

Drag 2~~ 

usp. Oral 2, 5% Fra. 60ml 

Õ Sol. Inj. lg FA + DIL 

96.100 66,15 

35.575.592 9,24 

1.135, 750 16T80 

54.795.000 3,15 

67.020 .s 00 7 '77 

3.727.5.50 08,15 

6.412,000 2,521 

11-~~:~~~~ 1::::~ I 
13.005.5_0_0 12,60 

848.900 25,20 l 
16.642.000 35,70 l 

' 3.251.85CV 36,25 i 

1i.PS 300mg. 

29.250 56,70 I 
lcãps 3~~ 2.028.000 75,70 

áps 250mg lcâps 2~~ 21.474.500 13,44 1 

omp, SOOmg 1 co'!IP·5g~ 4.128.000
1 

4,83! 

, mg 

6.357.015,no 15,25 

328.718.470,-00 65,30 

19.080.600,00 03,95 

172.604.250,00 12,40 

52-0.i49.280,00 21,53 

4D3.l34.s3o,oo LoH, 

16.158.240,00 23,90 

10.761.660,00 20' 00 

938". 385. ooo;·oo ·:<a, o o 
163.869.30-0,UO 42,55 

21.392.280 ,e o 01, o o 

594.119.400,00 03,15 

769.667.060 1 00 • 002; 
73 

1:658.475,00 07,55 

153.'519.600,00 41,50 

288.617 .2_80.,00 33~-77 

19.938.240,00 10,84 

12.038.040,00 3,46 

27.435.450,00 35,70 

20.685.525,00 

2.3"23.086.157 ,60 

11~.%1.210,00 

1..775. 3'58.000' Q(' 

1.442.95!.300,00 

3.781.413.000,00 

153.246.800,00 

98.696.000,00 

Sr022,594.QOO,QQ 

553.384.020,00 

34 5. 502.300,00 

l. 716.622.31)0,00 

3.264.365.700,00 

3.145.837,50 

692.562.000,00 

725.193,860,00 

44.74 7. 520,00 

24.792.630,00 

27.41~.9 

omp. 100m<J :comp.lGO 7.165.500 11,681' 

omp 10~J':fg Comp 1m~~ 768.500 35,701 

---------------------+------~-~--~"~"--------·~ 
I I. 4.468.204.170,00 •••...•••. '262_.1,~,3 •. 7SL-l'3.·}_::.\1,·}::·~ SOB-TOTAIS trBnsportar ......... 6.471.606.155,20.. .-. 1'.:.. ... .- ... 
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DENOMINAÇÂO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO A0UISIC1\0 CEM[: .C:I:::.'~'r.~IA OFICIP.~ ·- JUNHO j BRJ\.S!l'.;DICE - Ju::J:0/1.933 

GRUPO +------~----!----·--~ 1.983 l ___ ~rnd. Privada) 

TERAPEUTICOS/SIMILARES FORMA UNID. . ('Ju;mtidades C.r~ 'l'otais Cr$ Cr$ Totais Cr$ 
--"'""""'-""'""'"'-'""'~~"'--+-'F~aE'rm"'a~cc;e"'u!óti!.!co;a'--JCO'o".'nO"té"e;>:Üd~o?__~--·-..:--- !Jnit. Trans: G • .47L606 .155 2 'Unit rans: 36.742.714.459,52 

CLOROOUINA pomp. 150mg omp·lS~g 4.500.000 9,45 42.525.000~00 8,50 38.250.000,00 

TIABENDAZOL 

BENZOATO DE BENZILA 

VIOLETA DE GEMCIANA 

TIOMERSAL 500ml 

TOX. ALUMN TETÂNICO 

VACINA ANTIAHARIL. 

VACINA ANTIMENINGOC. 

VACINA ANTI-RÁBICA HUM. 

VAC. ANTI-SARJi.HPO 

Vac. CONTRA F. TIF0IDE 

VACINA BCG 

TIOHERSAL 

GLICOSE 

~GUA OXIGEtiiADA

HIDRnCLOROTIAZIDA 

DAPSONA 

SORO ANTIQFÍDICO POL. 

VAC,ANT-RÃBICA CAN. 

DAPSONA 

FENOBARBITAL 

o~p. soorng omp. sog
9 

~mu1são 25% 

~OL, 1% 

'int. ~:1000 

usp. Inj. 10LF 

usp. Inj. l..iof 

õ sol. Inj. 

usp. Inj. 

ó Liof; 

usp. Inj. 

.iof. Susp. 

r a. 100 
ml 

r a. 20ml 

ra. _60ml 

Dose 

Dose 

Dose 

Dose 

Dose 

Dose 

Dose 

1. 4 74.200 21,00 

574.750 94,50 

529.300 50, lO 

124.500 52,50 

3.065.000 13,65 

4.000.000 7,561 

3.000.000 17,851 

940.000 52,501 
1.910.000 84,00 

1.230':000 8,401 

6.000.000 15,751 

30,958,2001 OQ 46' 83 

54.313.875,00 349' 00 

26.835.510' 00 77' 00 

6.536.250,00 806,40 

41.837.250,àÓ 20,01 

:!.2.:.3~-~-q!9. 7,56 

4CJ.350.000,0 05,28 

160.<1<10.000,0( 38,3 

10 .. 132.000,.0~ 22,08 

_94.SO~.:.E.E_9~9 15,75 

69.036.786,00 

200.587.750,(}0 

40.756.100,00 

11')0.3%.800,00 

61.330.55 o ;on 
30.240.000,00 

~9.~9.~ 
9S.91'i3.200,CO 

73.2-18.500,00 

27.l5_8 . .;oo,oo 

intur~ 1=100_0 Fra 500m1 189.120 231,00: ~~~~-~~?O 231,0 ~..§..8.?.:.?.~~~~-? 
ol.Inj. 25% Amp. 10m1 1.994.150 15,75 I 31.407.862,00.58,98 117.614.960,00 

o1.10 vo1 Fra.500m1 192.700 23 ,901' 23.875.530,00 ~28,0 121.015.600,00 

omp. 50mg Comp ~Omg 28.515.088 1,47 41.917.179,00 '11,46 326.782.903,88 

omp. lOOmg Comp100mg 22.155.714 2,26': 50.071.913,00 2,26 _50.071.9S.~~9 

o1.Inj. [Amp. 10m1 12.982 35,00! 9.541.770,00 2.03
0
o
0
, ~~.153.460.~00 

1
o1,Inj, i 6.'ilOil,!il)0

1
50,40: 31')2.100.000,0G240,00 1.440.000.000,00 

omp. su1c. 50m<:Comp.5QmSJ 18.50011,68

1

1 31,080~ 1,68 n.:...9_~.9.• . .9.R 
fol.Ora1 4% ~ra. 10m1 87.2501 5,45, .-t7.~!:"1,':'\' ?óS,:lO 23.33J.r•:r.,::t. 

SUB--T-OT_A_I_S---------1-,------+----t---·---~-- j ----li, 1.104. 397. G 9Ci I 5 () I -_3. 03 G. 95 7. S~7. s: 

transportor 1· .......... 7. 5~~ :.::??.~-~_:~L-~.?~! :!: .. ?y:-:.?:~~: !-~~ 

DENOMINAÇÂO DO PRODUTO I 
GRUPO 

TEMPEUTICOS/SIMIL}).RES 

RIFA.\ll? IC INA 

GENTAM.ICINA 

DIGOz-INA 

SIMETICON1\. 

CLORETO DE POTÂSS lO 

SHlETICONA 

MEBENDAZOL 

HIOSCINA N.B. BROMETO 

METRONlDAZOL 

INSULINA REGULAR 

DIAZEP1\.N 

CLORPROh~·,~unA 

DIFENOXILATO 

TOX; ALUMEN. TETANrcO 

REIDAATANTE 

SORO ANTIARACNIDEO 

HALOPERT!lOL 

SORO ANTIESCORPIONICO 

HIOSCINA N.B. BROMETO 

LF:VmlEPR01'1AZINA 

INSULINA REGUL1\.R 

SUB-'l'OTAIS 

VARIAÇCES DE PREÇOS 'DOS MEDICAMENTOS CONSIDERI-l.OOS ESSENCIAIS 

ÃS NECESSIDADES DA POPUI,AÇÂO BRASIJ;.E;IM 

ESP_ECIFICAÇÃO AQtliSIÇÂO CE~F. f:l~'I'P,r{A OFICIAL - JUNHO_ I BRAS !NO ICE ,JU;TH0/1. 933 
l. 983 ' {Ind. Priv<lda) 

FORMA UNID. crs:: ~~i t! Tra~~~~:~7~:~ 72z 287, 30 puantid~des Totais Cr$ 
Farmaceutica Conteíido Unit. ran: 7. 5,.76 ._Q03.845, 7,0 

usp.Oral ra. 100m 70.150 284,00 19.922.600,00 . o~~, 76.059.436,00 

ol Inj. 10mg Amp. 1rill 622.450 34165 21.567.892,00 98,91 186.056.520,00 

omp.Su1c. o' 25 comp.0,2 17.661.000 1, 37 24.195. 570_~00 11,90 210.165.9110,00 

omp.40mg 
mg rn 

2. 525. o· o o 2' 84 7.171.000,00]25,50 Comp.40m 64.387.500,.10 

Ql. oral " Fra. 150 232.000 58,80 13.641.600, oc 1• 361 ,o 83:752.000,QO 
m 

·MULSÃO Fra. 306.798 48,30 14.818.343_.f1.0 510 ,o 156.466.980,00 

omp. 100mg Comp.100 23.936.900 ,:::: 201.0.69~960,00 'J7, 70 2.338.635.100,00 
mq 

raq. 10mg Draq.10ny 9.167. soo 183.350.00.0,00 31,45 288.317.870;00 

omp. 25.0mg Comp. 250 18.151.9-94 6 ,o o 108.911.964;00 32,07 582.134.447158 
mg 

15. 762.ooo·,oó o1. Inj. AOUintl 1\m)'"l • • 1offi 16 •. 100 420, ao 07,00 14.602.700,00 

omp. 10mq Comp.lOrri 34.750.800 1, 58 i 54.906.264,€10 33,55 1.165. 889 ~300' 00 

omp. 250m9 Comp. 250 5. 614.000 6,621 37.164.680,0~ 19,61 110.090~540,0oJ 

ol.Or"-1. Fra. 
m 

199.200 31,50 !· 6.274.800,00• 286,0 56.971.200,0'0 

usp. Inj. Dose 313.000 9, 45: , • 957 _ •so ,o o r 28,08 8.789.040,00 

25m ' - 33.066-.275,0~ '59,00 ol.Oral. Fra. 1.607.500 20,571 898.'592.500,00 

ol. Inj •. Pol. Amp. lOml 3.170 840,00 2.662.800,00 880,0 2.789.600,00 

omp. 5mg. ('.-.,m..,, Sm 1.033.2601 3,451 3.564.540,01') 40,60 4L9n.n~",co 

ol. Inj. Pol. 1~.mp .• lOrnl 1. 750 1340,0['1! L47o.oo.o,o·~ ~·10,00 -~~ 
,ol.Inj. Amp. lml 876.150 45,00! 39.426.750,0Q as ,16 74-.612.93~,00 

omp. 25mg !co~p 25m< 5.286.0001 4,20: 22.201.200' 00 15' 50 8L933.000,00 

ol. Inj. SOU~{ Amp. 10m 13.450 798,oo; 10.733.100, ao J.. 469 19. :53-.0~.;:J,C,::· 

---~-1-' -~315.939.188,00 00 
6.463.n~.537,ss 

\ Transportarj •••••. j ..... 8.391.843.033,2_0} .••.. •.••. 46.243.09.l.B2~,S2. · 
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Junho de 1983 

DENOMINAÇAO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERA~EUTICOS/SIMIL}I.~S-

FURO_ZOLIDn!-TA 

PEN. G •. BENZATINA 

PE~C. G PROC. + POTÂSSIO\ 

PETIDINA 

11 "'"PICILINA 

PROPANOLOL 

PREDINISONA 

CEFALEXINA 

CEFALEXINA 

GENTAMICINA 

SULFAM + TRIMETROPIKA 

NITROFERZO_N~ 

NITR.a:J::"TT'Pl\NTOINA 

NITI<OZEPAN 

MUTRIPTILINA 

TETRACICLINA 

TIABENDJI.ZOL 

PR011ETAZ I·NA 

HETRONIOA:!;Qt 

DIPIRONA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

VARIAç0ES DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSI'QEfo:..,.JOS_ ESSENCI,A_IS 

As NECESSIDADES DA POPULAÇÂ-0 BRASILEIRA 

Quarta-feira 29 2847 

' - CIAL . JUNHO BRJ\S!NDICE - _ JU:TUO/L 93~ 
ESPECIFICAÇÃO A0UISIÇfiO CE1-1E F~~;~~ OFI .. _ {Ind. Privada) 

_j_'-_ _::::.:_::.::_::~=,:;:--\-------;-c~-:=;.~f-=----:--:---:::::$;:---t Cr$ Totais cr·$ 
Farm=~=ica. Co~~!~do ouant.i~ades (i~f.t. Tl'". ~atais;;~ on -,r. Unit rs:46.243.094.a24 88 

COMP. lOOmg. omp.lOO 
mg 

PÓ Susp.600.00-0 ·/A + DIL 
UI 

PÓ Susp.400.000·/A + DIL 
UI 

Sol'. Inj. 50/m :unp. lml 
/m 

PÓ.SoL Inj · 

comp. 40mg 

Comp. 5mg 

Caps 250m9 

· ra/Atnp. 

k:omp.40mg 

bornp Smg 

j:ãps 2sg
9 

PÓ Silsp. Oral ·ra. 

SoL Inj. 40~~ ~p. lml 

comp 480mg omp.4~8 

Pomad~ 

susp. oral 

comp Smg 

comp. -25mg 

Pom. Oft~lm. 

·Susp. Oral 

1sol.Oral 

Pote 500 
mg 

omp. Smg 

Comp.25mg 

~isn.3,5g 

p-ra •. 60ml 
60m1 

1, 05 

428. soo 57,75 

3.252.650 42,00 

111.~50 42,00 

1.075.100 20,;001 

12.012.00_0 3,051 

2.898.000 6,301 
212.500 67.20 

46.550462,00 

1. 257.300241, so\ 
11.769.044 23,10l 

l, os 

24.745.875,90 288,00 

136.611.300,00 42,00 

4.680~900,00 42 ,ao 

451.542.0_00,00 998,00! 

36.636.600,00 17,35 

18.257.400,00 23,35 
14.280.000,00 j233,1(. 

21.506.10(),00 p. 754, 

303.637.95o,o,o ·s~gt~9. 
271.864_.916,40 23,10 

25.66.0945,001 24.248.700 ,o o • 97g6 

41.74 50,40! 2.1-03__,_9.9_8,40 45,64 

806.40 j,l51 2.5.40.160,00· !19,as 

3 68 12.540.704,00 18,65 
3.407.80 r I 2.801.400,00 93,85 

66. 1oq 42,ooi 
231.55jl26;00i 29.175.300,0!! 126,0 

! 1::!.7%.875,011 52,50 

8o4 .15q231, o o; 1ss ;751t- G!iO, QO_ F2a, 70 
243.75 52,50: ----·- ~I 

2 m1 \ 2.3 21.609 21,00\ 4B.753.600,00I80,28 

1.323.525,00 

123.4118.000,00 

136.611.300,0.0 

1.072.949.800,00 

208.408.200,00 

67.668.300,00 

19.546.500,00 

128.198.700, ao 
7):6,.111.iJOO',M 
271.864.916,00 

·50.704.160,00 

10.254.487,00 

16.007.040,00 

63 o 555 o 4 70100 

6.-259.795,00 

~:1Q.th99 
12.796,875,00 

505.569.100,<:0 
1 'i'". •-;·:. ,.._ \1, ('[) 

tSUsp.Oral fra 

,sol. Inj. 500~1/ Amp. 

------------~~ 
,---1 

l A tr a~syor t.d ...... I ..... ~ :i~'7':t.'?if::·~;tr :~ SUB-TOTAIS 

DENOMINAÇ'AO DO PRODUTO 

VARIAÇOEs· ÕE PRE-ÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSÍDEJt.~~bOS- l::SSENCÍAIS 

AS NECESSIDADES DA POPULAÇÂO DMSILEIM 

ESPECIFICAÇÃO A\IUISICJI.O CEMP. f:IS-'T'P."''J\ OFICIAL··- JUNHO 
. 1. 983 - -

GRUPO FORMA ONID. Quantidades Cr:t': Totais Cr$ Cr$ Tot<Jis Cr$ 
_;;_TE"RAP~:,;E"'UT.!CI!'C"'O"'SL/S"I~M~I±~I!.~RE~S,__f--!F~a!Er!'!ma~c~e"'u"'t_ocice;a~I"-Co<O>'n'O't;!eõ!:Ú~do~--~~~+'C::'n;:ic:..:_t. Tran: 9 . 9 9 7 • 6 '! 8 , 9 87 , 50 Uni t Tr an: 4 9 . 9 25 • 2 3 3 •• o 3::; , 2 8 

BRA:::!NOICE - JU<l!JO/L933 
{!nd-.- PfiV-ada) 

SULDAN + TRIMETROPINA 

LIE'DCAINA 

CAUt.IM + PECTINA 

FENILBITAZONA 

MEGLUMINA ANTIMONIATO 

EL·IXIR PAREG0RICO 

VITJ-.'UNAS DO COMPLEXO B 

PROPANOLOL 

POo'OFILINA 

PERMANGANATO DE POTÂSSIO 

OXIDO DE ZINCO 

OXIDO DE ZINCO 

IODO 

SORO ANTIBOTf!_OPICO 

SORO- A'NTICROT~ .. ICO 

CARBAMAZEPINA 

DIFENOXILATO 

DIPIRIDAMOL 

ET!ONAMIDA 

CODE!NA 

CLORETO DE S0DIO 

DEXTROMETORFANO 

Susp. Oral 

5ql.Inj. 

SÓ!. Oral 

Fra ·60ml 

Amp. Sml 

F'ra lOOml 

Drag. 200mg Dr a 200rng 

Sol. Inj .30~~1 Amp. 

Tintura Fra 20ml 

1. 502.700 

309.600 

1.945.950 

1. 575.000 

618.250 

1. 878.6.50 

168, o 

25, o 
53,5 

4' 2 
133,2 

89,2 
Sol. Oral Fra. Got, 2.058.400 52,5 

Comp. lOmg Comp lOmg 3.613.500 1 2 

:~~ .. ~~; ~:· ~::~lOOmg 81::~~~ 87 ~:~~ 
Pasta 25% Bisn 30g 83.450 55, 6~ 

Bisn 30g 270 ~ 050 73, 5~ 
Fra SOOml 31.420 378,00 

sol.Inj. 25U Amp. lOml 7.160 766,sd 

Pomada 

Tintura 

.Sol.Inj. !OU 1\mp. lOml 4.440 787,sq 

Comp~OOmg 5.857. SOO 42,91 

,Comp .2,5 609.500 3,4~ 

Comp 200mg 

Comp 2, 5mg 

~.?.J .... ,.&.Qq,,__oo 
7. 740.000,00 36,72 

104.205.622,00 1~.00 

6. 615.000. ú~ 11,90 

82. Jsr----:-812, O·' 23)Jo 

167.663.512.~G 30,00 

108.066.000,00 61,.20 

4.553.010,00 13A8 

3. 703.875,0C 71,50 

lli..:J75,0C 1.,05 
4.643.992,50 '221,6 

19.848.675,130 ·ao,66 

ll.._a76. 76a,oo .376, 

5.488.140,00 1.235 

3.A96-.5oo~oo 1.380, 

251.'690. 775,00 ~9,40 

2.114.965,"00 6,72 
' mg i 

Ora. 25mg tora 2,5mg 6.870.60.0118,9~ 129.854.340,00 58,32 

iSo1: Oral Frá 38.550il53,3Ô 5.909.715,00 49,35 

IDra. 15mg Ora. 15mg .532.000 I 4,31j :::.1°')~.:'::.0 4,31 

~.5_3~~~0 

73.288.512,00 
451.460.·100,00 

18.742.:'>"'),00 

199.6?4. 750,00 

432.089.500,00 

1. 3c~ • .:1."1. uuo, o o 
48.709.980~00 

2..:.2.~~~75,00 
~54.175,00 

18.495.858,00 

1~"~2-. 7t:l7 .-213. 00 

74,653.920,:)0 
S.c.>.::0::.6GO,OO 

6_.l27 ~200' 00 

289.360.500' 00 
4.095.840,00 

400.693.392,00 

2.125.12d,oo 

25.032.442,00 

28.781.910"00 

'Ora. 250mg ~Ora 250mg 32.000 37,_8q 1.209.600,00 66,41 

li,sol.Inj. 20% 
1
Amp.20n'll 385.3ooll5,7~ 6.o68A75,-oo 

-----------+-~:---- ----~~~ 1.182.743,464,0C 

SOB-TOTAIS I r. Transrortaq..... . ••• 
1

11. ~-~::.:.~82. 4 51,50 .......••. 53. 73·~· s.; ~~~::..:.~~ .... 
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DENOMINAÇÂO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

GLUCmtATO OE CÁLCIO 

PIRAZ INAMIDA 

CLORPRAMAZ INA 

VACINA DUPLA INFANTIL 

VACINA DUPLA ADULTO 

AMPICILTNA 

FTALILSULFATIA7.0L 

DIETIC + DIFENIDRAMINA 

BICARSQI;J.;'l'O DE SÓDIO 

PLASMA HUM. NORMAL 

PRIMAQUINA 

SULFATO DE MAGNE:SIO 

CEFALEXINA 

DEX.li.!"'ETAZONA 

NITROFURAZONA - -

NITROFURANTO!NA 

NEOmCINA 

VASOPRESS;CNA AQUOSA 

MORFINA 

SUB-TOTAIS 

oENoMINAÇ_AO DO PRODUTO 

GRUPO 

TERAPEUTICOS/SIMILARES 

FLUORETO- DE SÓDIO 

VITAMINA B6 

ACIDO FOLICO 

SORO ANTIELAPÍDICO 

SORO ANTI-RÂB!CO 

VITAHINA A 

HO:·tl\T'R.OPINA 

VASELINA 

ISON + RIFAMPICINA 

CLQRA.NFENICOL 

SC"lL. p/HE-.10DIÂLISE 

~-~DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

VARIAÇOES. DE PREÇOS 'DOS MEDICAMEN'l'OS CONSIDERJ..wOS ESSENCIAIS 

li.S NECESSIDADES QA POPULAÇÂO BRASILEIRA 

ESPECIFICAÇÃO A(lUISIÇJi.O CENE P:IS'I'bMJ:~. OFICIAL··- -JUNHO 
1.963 

FORMA UNID. Cr$ ] Totais Cr$ 
Farmaceutica Conteúdo 

Quantidades 
nnit. Trs:ll.l80 • .382.45l,!D 

ol. Inj. Amp. 186.2SO 16 ,R 1.129.000,00 

omp. 500mg Comp. 500_ 16.157.500 3117 Sl3.0QI1.f'i20,00 
mg 

omp. 25mg Comp 2~9 908.400 8,8 8.039.340,00 

Junho de I98J 

BRAS!NDICE - JU'iH!0/1.333 
(Ind. Privada) --

Cr$ Totais Cr$ 
Unit Trs:53. 730.S43.Z60,28 

2, 24 7.867.200,o-O 

1 r 7S Sl3.00~620,00 

,80 7.993.920,00 

·usp. Inj, Amp. 750,000 12,6 .t:.ill~2.L.QP 2,60 .~.:..1?0 ... poo !OQ. 

I 

tlsp. Inj ,. Arnp. 750 .o o o 8, 4 6.300.000,00 8140 ~.:2~.:.!!!:_~!~1) 

Ab. 1g Tab, 1g 979.500 lOS.' o 1_02 ._fl4 7 o 50010.0 22.70 414.034.650100 

ornp. SOOmg Comp 500 92. soo 3' 8 359.825,00 3. 89 ?59.825,00 
mg 

ornp. 150mg+25 Comp 519 o soo 2' 3 1.200.04~.Q.~ 2,31 b200.0_4S,OQ 
mg 

ol. Inj. Arnp .10ml 212.900 ll,Sj 2.458.995,00 27,55\ 5.8_6S.395,00 

ol. Inj • Liof • Fra 300m 4. 520 14.280 ~~.600,0? 
,00 ~~~P.!..~~ 

omp. 1Smg. comp.15m 144. soo 4 14t ~37 .245,00 4,41 637.245,00 

ó 30g Env. 30g 3.050 37 ,8~ 115.290 lo o H~Q.Q. 
aps SOOmg Caps soo 

m 
760,000 129,1~ 98.154. ooo ;on-444 ,12 337.531.200,00 

reme 1% Bisn.lOg 1.906.700 8,9' '1 l70.l.7_2.970,00 89125 170.172.970,00 

ol. TÔp. ll Fra. 500 29.900 680101 ~~:2~2_.000! Or1 80100 
m ~º~.n .. ~!.Q.QQ,_Q.Q 

ornp. Sulc. 100 :Comp. 10 681.000 4 ,3~ 2.935,110,00 48112 
mg rn ' 

32.769.720100 

omp. Sulc. 500 Comp. 50 37.000 42,oq 1.S54.000,00 42100 ·~-~-.:~00100 
mg m 

3.6ooj2s2~o~ ol. Inj•. lOUI Amp. ~07 .200 ~o o 

ol. Inj. 'Amp. 

907.2~~~ 

lOrng; 1m1 21.500! 9,41 203.175,00 60,04 1.290.860,.00 
m1' 

----1 l.S9S.927.74o,õo" I l.006.341.9ls .. oo 
A. transportar •..••••••• 12.186.724,366,50 ...... ••• 55.326.4 71.0ÍJ0, 2E. 

VARIAÇOES DE PREÇOS DOS l-1_EDI~1\MENTOS CONSIDE.KADOS ESSENCIAIS 

Ji.S NECESSIDADES DA POPU~AÇÂO BRASILEIRl\ 

ESPECIFICAÇÃO 
A(lUISIÇ!i.O CEME P:IS'T'F."11\ OFICIAL'·- JUNHO I BRAS!NDICE - JUHH0/1. 933 

1. 983- (Ind. Privada) 

FORMA UNID, . ·(luantidades Cr$ Totais Cr$ Cr~ Totais cl-$ 
Farmaceutica ·Conteúdo Unit. ... -.,. . -u::1 ~ Unl.t- Trs:SS~32G.47l.OOO 28 

:Ornp. 2, 2lmg 

omp. SOmg 

omp. 5mg 

ol. Inj. lO UI 

o1 1000 UI 

ra. SOO.OOOUI 

ol. Oral 

Geléia 

.aps soo- mg 

ol. Oral 

ol. Inj. 

Comp.2,21 
mg 

Comp. 50mg 

Cornp. 5mg 

Arnp. lOml 

Arnp. lOml 

ora. 

Fra. 10m1 

Bisn. 30g 

Caps 500 
mg 

r:ra. 60ml 

Fra. 5m1 

265.ooo 3,1 ~o 6s,oo 834.7Soloo 

859.500 2,9~ 

1.43::~~~ 7075:0:~~ 
3.0S9. 700 6,_3 

11.2. 750 18,9 

45.400 78,2~ 
20.573.SOO 77·0q 

594.350 94:sq 

s.386 .436
0
q 

2.526.930,"00 2,94 

2.190.195~00 l,S3 

2.12LOOO,O"O .0586 

S.AOS.440100 .6Tbõ 
19.276.110,0,0 29130 

2,130 .. 975,00 62,00 

3.552.350;00 16,00 

L·S.a4.159.500,_0J) 77,00 

56 ,16õ o 07S I 00 IJ66. 00 

13.120.296, ao~. 436 I 

----- 00 

859.500,00 

1.43l.SOO,OO 

2.12.1.000100 

20.085.920,00 

89.649.210,00 

1_8.26S.S00,00 

5.266.400,00 

1.584.159.500,-oO 

.217.S32.100,00 

.~20.296!..~ 

SOL. p/HEI'-lOD. s/POTÂSSIO- ol. Inj. Fra. 5ml 1.608 045,09 

778 20S.OQ 

~~~3.0466 
1. 715.490 ,o o 2. 2oác 

5.176.500,0"1 357 

-~-?.:l~~~ 
1. 71S ,4,90 L_ OO 

Sol. p/BEMOD.C/GLICOSE 

IRAZINAMIDA 

VACINA ANTISARAMPO 

VACINA. ANTI-RÂBICA 

A."lPICILINA+PROBENICIDA . 

OMATROPINA 

MEBENDAZOL 

ol. I~j, Fra. Sml 

pe. 3% Fra. 

ó Liof. Dose 

ó Liof. Dose 

omp 700+S00rng Conj. 

ó Sol. Tnj,2mg Amp. 

usp .oral 

om. 2% NEOMICINA+BACITRACINA 

ol. FisioL (Nasal) 

OLFATO FERROSO 

fo 1 • 'c. sódio 

- --~_ol.Oral. 

-~~--+li'\ 

'Fra, 60ml 

iBisn.lOg 

~Fra lOml 

Fra.40ml 

SOB-TOTAIS \1 

14.500 3S7,0~ 

20,.000.000 38 3~ 
56-0.000 39:9 

8.794 97l,S 

216 E75Aj 

lo 961.200 691 3Q 

1.480,2001 68,2~ 
519.000131,5Q 

L910.850 36,71 

trans~=l~~ 
,, 

767.000.000,00 ;38,35 

22.344.000,00 3813S 

26.131.371,0013. f-31 

~..Jl..74 ._6?..!.~~~ 4. 91~. 
135.911.160100 !'19,30 

10l..023.6SO,QO (,8,25 

16. 3<\8. 500 lo o 316 I 50 

70.223.737 ,o o 170 ,o 

2. R'l <. 7:!·~. ~1 11 I .i(' 
1S.n1o.4~>1.G18,"JO 

-----~.....--

~?.~~ 
~00.000~~ 

21.4 76.000 ,o o 
119.>17l.nH,CO 

1.074.692,80 

13S.9ll.l.60100 

101.023.650,00 

107.173. 'SJJ ,00 
324.844.500,00 

1. ,. :. . . • ';' 
58.87:!.4-,?.60-J. r.a 
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VARIAÇ0ES' DE PREÇOS DOS MEDICAMENTOS CONSIDE.rtAOOS ESSENCIAIS 

ÂS NECESSIDADES DJ\ POPULl!.Çli.O BRASILEIRA 

DENOMINAÇAO 00 PRODUTO ESPECIFICAÇÃO A()UISICJ\0 CE~~F. f:I9'T'J.\~tA OFICIAL-·- JUNHO ! BRliS!NDICE Jüll!I0/!.933 

GRUPO 1---F::cOc:RMA=cc--,-,--:u:::-Nc-I-:cD-. -+-0-u_a_n~~dades ér~. 983- Totais Cr$ I __ C~pnd ;o::::3::: 
_T~E"RA=P;e.EUecTl)""'C;eOS,e,/c:S,;I"'M"'IL,AO!RE""'S-f--"F"'-ar~me!a,c:=e_,u.t!ci"c"a'--fC"'o"n"téóeu,-d=>o'-f---'-------f-''.l~nc:i::.:t. Trs: 15. Q.30. 4 53. 648, ~O Uni t Trs :_58. 8 72. 4 75.,668, 08 

VITAMINA A+D Sol. Oral •ra.J.Ornl 374.400 42,00 15.72!.:!10,q,o 42,0 15.724.300,00 

LUC-I') L 

LEVOMEPROMAZINA 

CLORETO DE POTÂSSIO 

CLORAFENICOL 

DIAZEPAN 

Sol. 4.650 26,82 2_8~-=-~-~- 126,8 -~- 713,.00 

GLICOSE 

HALOPERIDOL 

TEOFILINA 

VACINA TR!PLICE 

VITA~HNA C 

Comp. 

Sol. 

Pom. 

Sol. 

Sol. 

Sol. 

Spe. 

Susp. 

~ol. 

Sol. 

100rng 

Inj. LCT% 

Oral 

50% 

Oral. o, 2% 

10mg/ml 

Inj .--

Oral 5% 

Inj. 

omp.lOO 
mg 

mp. 20,_1 

isn. 
lOg 

ra. 10ml 

r-mp. 10ml 

60ml 

o se 
lOml 

808.200 14,82 

489.300 12,60 

169.750 55,65 

200 37,80 

11.977~524,0 33,55 

6.165.180,0 76,13 

9.446.5~~~ 55,65 

7.560,0 185,0 

27.115.110,00 

37.250.409,00 

.!:..~~~~~..:~, s~ 
37.000,00 

17,85 19.442.220,0 66,1'l 72.0~'11.-='">"-_f'!o') 

51,45] -3.~15.345,-0 457,0['1 34.777.700,00 

60 981 10.958.1"06,0 325,0 34.777.700,00 

15:75 70.875.000,0 72,1'1"! 324.000.{}0'),00 

50,40 77.986.440,0 325,2 503.198.220,00 

9,641 21.208.000,0 9,64 21.208.000,00 Vll.CINA ANTIAMARlLICA 

VACINA ANTISARAMPO 

DACTINOMICINA 

f'tl Liof. o se 

1.089.200 

76.100 

179,700 

4.500.000 

1.547.350 

2. 20().. 000 

2.190.0-00 23,101 ~?ª.~: .. Qºº..!-º 23,-10 50~589.000,00 

Sol. Inj. mp. 2ml .6 ·100 
7.749.450 

1. 361.600 

44.000 

52,001 ~~..:.~~0~ 252,0 ~.612.800,00 

SAIS P/ REIDRATAÇÂO ORAL 

METOCLORPRAMIDA 

PÓ p/Sol. Oral :.nv.27 ,5g 3"6,75: 284.792.28T,50 36,7 284.792.287.50 

Supos. 5mg upos ~Smg 

VACINA ANTI-CO!.ERA Susp. Inj, 

28,351' ~~..;.?.-2..!-~ 28,3 38.601.360,00 

12,60 ---------='=''=='=O=O=O=f)-2~,6_0-r------'='='=·='0=0==0=0~--

' ' TOTAL GLOBAr····•i····l5.!')54.899.971,30. -60.328.842.211,08 
4.523.715,00 

60.33_3.365.926,08 
4.8~9.993.1fl6tl2 

SS.-IS3.37.;-.SJ9,.}, 

"fDICAMONT s NM c-oNv. ENci'JO.NAI s'j 4. s-1.9. 993.106 zo 
1 10.80-1.906.865,10 

-------------~-------~--~---
SOB-TOTAIS 

1~ Caso 

Variações de preços dos medicamentOs na base de pro
dução da relação. 

Preços CEME .................. 15.654.899.97!.30 
Preços BRAS!NDICE . . . . . . . . . 60.333.365.9r6,08. 

Percentagem = 285,40% 

29 Caso 

4<1.678.466.046,22 

Variação de preços dos medicamentos os quais não es
tão incluídos os preços comuns a CEME e BRASlNDI
CE. 

Preços CEME ........... , ..... 10.804.906.865.!0 
Preços BRAS!NDICE , ...... , , 55.483.372.8!9,88 

Percentagem = 413,50% 

Eis, pois, Sr. Presidente, a razão da fúria com que "i ri
vestem contra as medidas e propósitos do Ministro Hélio 
Beltrão que, no silêncio fecundo dos que realizam o bem 
sem esperar os aplausos momentâneos, somente neste 
primeiro semestre de 1983, apoiando os laboratórios ofi
ciais, os privados nacionais e procurando comprar bem, 
através de concorrências realmente sérias, dos labora
tórios estrangeiros, economizou, para o si..uido contri
buinte brasileiro, Cr$ 44.678.466~046,22 (quarenta e qua
tro bilhões, seiscentos e setenta e oito milhões, quatro
centos e setenta e seis mil, quarenta e seis cruzeirOs e vin
te e dois centavos) com o dispêndio de tão-somente Cr$ 
15.654.899.971,30 para pagar medicamentos que, adqui
ridos a preços de mercado _ _atual, estariam em Cri 
60.333.365.926,08, o que correSponde a um diferencial 
líquido de quase três vezes sobre o montante. No entan
to, se de_duzirmos, confOrme mostra o quadro, a listagem 
dos medicamentos não convencio"nais, produzidos para a 
CEME, a diferença alcança a bagatela de413,50% em re
lação ao BRASlNDICE. 

Esgotado _o meu tempo, Sr. Presidente, encerro aqui 
mais esta etapa desta campanha que, espero em Deus, 
cada vez mais, seja de todos nós, especialmente dos pro
fissionais juramentados dos setores médico e farmacêuti
co, que sejam capazes de colocarem os j.nteresses da Pá
tria acima de qualquer conveniência pessoal. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (MarCelo Miranda) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidênte, Srs.-Senã.do
res: 

Impõe-se o dever de manifestar desta tribuna o nosso 
pesar e profunda consterÕação, e da :rlOssa Cidade de Juiz 
de Fofa, cujo sentimento, temos certeza, interpretamos 
~~ta _h_9ra, em que recebemos traumatizados o passa
menta do saudoso jornalista Théo Sobrinho. 
-· A éolnUilidade jt.i.iz-forana certamente sentirá- falta 
deste timoneiro da c9~~n!caÇãO q~e~,-ao 'longo de sUa 
existência, empregou-se, obstinadamente, no mister coti~ 
dÍano-de engrandecê-la e aperfeiçoá-la, norteado sempre 
para o bem~comum e para os seus valores mais autênti~ 

Muitos historiadores e sociólogos cuidam de acentuar 
a ligação teiU.i-ica entre o cidadão e sua urbe, a integração 
indissolúvel que os une, porque participes de um mesmo 

- ideal e de uma mesma causa. 
Solidarizam-se, porque há o interesse conlum da" con..: 

vivência- social e da sobrevivência coletiva. 
Tucídides, o historiador grego, há vários séculos,jã re~ 

conhecia essa função telórica da polis. 
O homem de imprensa, especialmente, pela natureza 

--de sua atividade, de fazer ressoar os anseios populares, 
de auscultar os reclamos da sociedade e, portanto, de po~ 
der influir, negativa ou positivamente, sobre seu destino, 
afigura~se, naturalmente, como elemento dinamizador 
das forças sociais. 

O jornalista Théo Sobrinho, que acabamos de perder 
agora, exemplificava, cabalmente, esta imagem. 

Inspirou~se na tradição dos que, no pa-ssado; com ar
rojo, pioneirisril.á e trabalho, construíram as estacas s6H
das de nossa cidade, esboçaram sua paisagem, forjaram 
a índole de seu povo democrátivo, independente, altivo. 

Habilitou-se ele, pelo amor e serviços à sua comuna, a 
ser um dos seus mais distinguidos munícipes. 
_ Iylas, como homem simples, do povo, falto de vaida

des pessoais, ao melhor feitio da vocação mineira, serviu 
à sua cidade com humildade, sem lances grandiloqUen~ 
tes, nem conquistas ruidosas, convicto de que as grandes 

obras se fazem e se perpetuam a partir das coisas sim
ples, porque duradouras e oriundas do seio do povo. 

Deixou":.. nos; pois, esta-liÇão de conduta, ~-"a melho_r 
lição, como ensinou São Bernardo, é o exemplo". 

Em quase meio século, este comunicador social, com 
fé e ânimo, instrume-ntalizou seu jornal, a "Gazeta Co
mercial", para a objetivação do desenvolvimento comu
nit;"í.rio, veiculando as causas maiores do município. 

Testemunho vivo e fiel da trajetória do jornal pode
mos encontrar em sua coleção. 

Ali, pari passu, acompanharemos a vida da cidade, 
seus personagens, sua paisagem, seus eventos, as mazelas 
e os desalentos. 

Mas constataremos ali patentes, também, os temas re
levantes e cru9iais de nossa gente, a pregação democráti
ca, ·os direitos humanos, a propugnação de igualdade e 
oportunidades para todos os cidadãos, a probidade 

_pública, o bem-estar da população. 
E com a mesma veemência, as pâginas daquele velho 

diârio denunciam e vergastam os males que aviltam aso
ciedade, a corrupção. a tirania, a desigualdade, a injus
tiça, o egoísmo. 

Todo esse admirável acervo cultural e espiritual, Se
nhor Presidente, advém da determinação e orientação de 
"('héo Sobrinho. 

Esta a sua posição na história da imprensajuiz-forana, 
ao lado de dois outros eminentes jornalistas, Sérgio 
Mendes e Renato Dias Filho, a quem se deve a sua pu
jança e vitalidade. 

Sérgio Mendes, já no início da década de60, quando a 
televisão dava os seus primeiros passos no País, princi
palmente nos maiores centros urbanos, fundou a primei
ra emissora de televisão no interior brasileiro, a TV -
Industrial, como já criara, em meados de 50, uma emis-
sora 1"adiofôníca, a Rádio DífUsorã, formando com a 
Rádio Industrial, também de sua propriedade, uma ex
tensa rede de difusão interiorana. 

Renato Dias Filho mantinha o Diário Mercantil, fun
Qa!io em 1912 por Antônio Carlos de Andrada, a Rádio 
Sociedade de Juiz de Fora, a mais antiga de Minas, inau
gurada em 1926 e ainda o Diário da Tarde. 

A Gazeta Comercial tornou-se um dos mais prestigia
dos jornais de Minas, principalmente numa época em 
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que Juiz de Fora experirrientava efervescente desenvolvi
mento econônüco e cultural, sendo então chamada de 
"Atenas mineira": A Academia Mineira de Letras 
sediava-se em nossa cidade. Ali nasceu também o primei
ro sindicato de jornalistas profissionais do País e Théo 
Sobrinho o primeiro jornalista sindicalizado, fato que mui
to o orgulhava, quando exibia sua carteira de jornalista 
como número 1. 

Nas páginas da Gazeta, colaboram nomes expressivos 
do jornalismo juiz-forano Cinineiro: Heitor-GuimarãeS, 
Alves Júnior, Lindolfo Gomes, Gilberto Alencar, Ma
chado Sobrinho Phíntias Guimarães, Paulo Lenz e mui
tos outros. 

Fora da área de comunicação, Théo Sobrinho partici
pou ativamente da poHtica, inilitaildO no antiSo Parfid:O 
Trabalhista Brasileiro até sua extinção. DepoTs 
inscreveu-se, logo no inicio de sua constituição, no Mo
vimento Democrátíco Brasileiro, tendo concorrido, por 
esta legenda, à Prefeitura de Juiz de Fora. 

Dissolvido este, filiou-se incontinenti ao PartidO do 
Movimento DemocráticO Brasileiro, semp-re engajado 
aos partidos de Oposição. 

Foi, pois, com imeriSa -tristeza, Senhor Presidente, que 
recebemos a notícia do falecimento deste companheiro, 
cuja vida foi dedicada ao jornalismo e às causas_d~_mo
cráticas. 

Era, acima de tudo, uma figura humana exemplar. No 
nosso convívio quase que diário, guardaremos dt:: sua 
pessoa a melhor saudade, a imagem de um homem puro, 
honesto, trabalhador. 

Na vida pública, recordaremos sempre o seu incenti
vo, a sua lealdade, a sua dedicação às coisas da cidade, a 
sua constante preocupação_ com os grandes problemas 
nacionais, o seu patriotismo, o seu bem querer ao nosso 
Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente:-(Mufto bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun· 
cia o seguinte disCurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O ilustre Chefe de Gabinete da Secretaria de Cultura 
do MinisféiiO da Educação e Cultura, Professor Roberto 
Moreira, proferiu, na Universidade de Viçosa, -o tra
dicional centro de irradiação cultural e_ tecnQlógica de 
Minas Gerais,-- expresivo aíS:Curso em que·- iinalísa e 
avalia, sob o ponto de vista das suas dimensões culturais, 
a dinâmica atuação do escritor Marcos Viriíchis Vilaça, 
que vem -se caracterizando pelo seu arrojo e _capacidade 
inovadora à frente da Secretaria de Cultut:_a daquele Mi
nistério. 

Destacando o desenvolvimento cultural como um dos 
componentes básicos-da nacionalidade, o Professor Ro
berto Moreira caracteriZoU eSSeSegTnellfo -primói'âial-aa 
Administração Pública como indispensável, em termos 
de contribuição positíva, à obtenção dos demais objetí
vos colimados visando à construção de um País ecoitó
micamente avançado, socialmente jysto e politiCãrilente 
bem organizado. 

Justifica-se, pOr Co"iiSeguinte, a iifcorpôTâção que-ora 
solicito, do aludido discurso do Profes_s_gr Roberto Mo
reira ao texto destas ligeiras c_orisiderações. 

Ao mesmo tempo, parece-me inteiramt:nte justo e 
oportuno enaltecer as diretrizes norteadoras da poHtica 
cultural que vem sendo implantada pelo SecretáiíO Mar
cos Vinícius Vilaça ilustre continuador da ação pioneira 
do saudoso Aloísio Magalhães, prematuramente desapa
recido. 

A exemplo do que ocorreu com os ex-Ministros 
Eduardo Portela e Rubem Ludwig, também a Ministra 
da Educação e Cultura, Senhora Esther de Figueiredo 
Ferraz vem proporcionando, com rara sensibilidade e 
patriotismo, irres-tritõ ãpOic:d"éeflico", administrativo e fi
nanceiro ao Secretário Marcos ViníCiii.S Vilaça, viabili
zando, destarte, a exeqUibilidade dos múltiPlos projetas 
em andamento no âmbito da Secretaria de Cultura. 

Era esta, Senhor Presidente, a breve comunicação que 
desejava fazer nesta tarde. (Muito bem! Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIA· 
MENTO: 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO DR. ROBERTO 
MOREIRA, 
CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE 
CULTURA, DO MEC, 
DIA 24· DE JUNHO, NA UNIVERSIDADE DE 
VIÇOSA. 

Nesta hora de graves preocupações que atravessamos, 
nesta hora em que todos os segmentos da Sociedade Na
cional se debruçam apreensivos sobre os rumos da 
Nação brasileira, neste momento em que todos somos 
conclamados a refletir e propor caminhos para a crise 
que se apresenta profunda e por isso mesmo desafiadora 
de nossa capacidade criatiVa, neste-momento, Senhores, 
quero trazer aqui, em forma de contribuição ao debate 
nacional, algo que, a princípio, talvez, pareça inusitado 
ou pelo menos distante dos problemas centrais do País. 
Vou falar de cultura, da cultura brasileira. 

Na verdade, Senhores, parecerá inusitado, estranho 
ou distante, somente àqueles que ainda não se detiveram 
para uma análise mais acurada da questão, ainda não se 
aperceberam da importância intrfseca de se preocupar 
com a cultura nacional como componente vital a ser le
vado em conta em toda e qualquer atividade de planeja
mento de um País. 

Se nos preocupamos com nosso futuro, se queremos 
ser uma Nação forte e com seu lugar assegurado no con
certo das Nações, é imprescindível que não nos esqueça
mos de que isto só se tornará possível através do fortale
cimento de nossa identidade cultural. 

Pode-se admitir que o Brasil se torne um País rico, 
economicamente_forte, tecnologicamente avançado sem 
essa preocupação. E isto é poss[vel. Mas, certamente, ire
. mos amargar o preço de nOs tornarmos economicamente 
poderosos fias culturalmente descaracterizados e cada 
vez- mais dependentes. 

Este problema da preservação da indentidade nacional 
talvez não se apresente para os pafses europeus, dos 
quais, não hâ como negar, desc~ndemos. Mas, para nós, 
fruto de um processo de colonização, mesclado forte
m!;!nte pela presença das etnias autóctones e transplanta
das da África, trata-se de algo a seT cuidadosamente ela
borado como dado cultural indescartável. 

Não é possível, senhores, qu_e grandes iniciativas e em
preendimento_s_ governamentais sejam levados a cabo 
sem a menor preocupação com _o_ f~!or cultural. 

Seja ela traduzida pelo cuidado, por exemplo, de se 
proceder a um levantamento arqueológico antes de se 
rasgar uma estrada na floresta AmazóniCa~ seja no sim
ples fato de se prever quais as mudanças que uma deter
minada comunidade sofrerá com a construção de uma 
hidrelétrica. 

-A importância do papel da ação governainentat na 
área da cultUra não é a de se criar novos e onerosos orga
nismos de fomento às atividades culturais. Para isto, já 
os temos Suficientes. o qu_e ímj:IOrta agora -é exata·me-ilte 
o trabalho de conscientização, o trabalho que desperte 
os setores encarregados de planejar a economia 1o País 
para a consideração do dado cultural. 

Neste momento de abertura política e de rearranjo da 
sociedade como um todo, em busca de novos caminhos 
que nos façam sair da crise em que nos encontramos, ca
rece o Paí_s de idéias novas e p_r_opostas qUe p_ossam fu~
cionar efetivartu;mte c-omo propulsores dos meios de se 
obter o que toda a Nação deseja, em fo_rma de paz, jus
tiça, desenvolvimento, seguran~a, esperança, realização. 

Por tudo isto, senhores, chamo a atenção de Vossas 
Excelências, particularmente, e de todos os cidadãos des
te País, para o trabalho conceitualmente inovador que 
está sendo desenvolvido pelo Ministério da Educação e 
Cultura, através de sua Secretaria da Cultura. 

Inicialmente, através do decidido apoio dos Ministros 
Eduardo Portella e Rubem Ludwig, nosso saudoso Aloí-
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sio Magalhães pôde implantar sua visão pioneira sobre o 
problema. 

Agora, a sensibilidade e a determinação da Excelentís~ 
sima Ministra Esther de Figueiredo Ferraz permitem 
com que o Secretário Marcos Vinícios Velaça possa con
duzir a área cultural do País dentro de diretrizes que são 
absolutamente inovadoras e de largo alcance no quadro 
da problemática brasileira. 

Para comprovã-lo bastaria tomar dois ou três exem
plos, como o faço agora: 

Sem desprezar a importância e o cuidado que reque
rem os bens culturais de um passado glorioso e consagra
do, aí está a valorização- até então, iriédita- daqueles 
bens culturais que estão sendo chamados de .. "não
consagrados". 

Assim, ao lado da elevação de Ouro Preto e Olinda 
como momumentos da humanidade pela UNESCO, a 
Secietaria da Cultura do MEC volta-se para a valori
zação dos bens culturais que representam os mais altos 
valores da cultura Afro-brasileira, cuidando de preservai 
os terreiros de umbanda de Salvador. Depois, já anuncia 
levar a preservação a outras partes do País. 

Ou ainda, arrostando dificuldades técnicas de grande 
monta, preocupa-se com o possível tombamento de tec
nologias patrimoniais, como ocorre com a fábrica de vi
nho de caj~_ "Tito Silva", na Paraíba. 

O mesmo se dá, quando aquela secretaria incentiva a 
criação do Museu da Seca, cm Fortaleza, juntamente 
com o DNOCS, ou o Museu da Rapadura, em Areia, na 
Paraíba, ou ainda o Museu de Orleans, em Santa Catari
na, que busca preservar as tecnologias trazidas pela imi
gração italiana. 

Podemos lembrar o próximo tombamento, igualmente 
inédito, de um açude, o açude do Cedro, no Ceará. Tudo 
isto, no afã de demonstrar que patrimônio cultural não e: 
só Igreja Barroca, sobradão do Século XVIII, música 
erudita e artes plásticas consagradas. 

Tudo isto ê importante e não perderá jamais o seu lu
gar: Mas, ao seu lado, devem figurar também, as técni
cas, os fazeres, o trabalho e o produto do homem de ho
je, que com ele está contribuindo para o fortalecimento 
da indentidade cultural deste País. 

Volto assim ao meu ponto inicial, para reforçar que, 
ao propor uma grande obra, certamente necessária ao 
desenvolvimento do País, os setores da administração 
pública que planejam esta obra, não se esqueçam de in
cluir no projeto a sua dimensão cultural, de verificar as 
reais necessidades daquela região, no que ela será afeta
da culturalmente pela introdução de um novo elemento, 
e, acima de tudo, o que ela pode sugerir, a partir de suas 
vivências, como alternativas adequadas ao necessário 
equtlíbrio da sociedade como um todo. Isto é, ao lado 
dos indicadoreS econômicos e sociais, considerar tam
bém os·- indicadores culturais, sobretudo aqueles que 
emergem das próprias comunidades atingidas. 

Por que, embora não estejamos acostumados a isto,~ 
p·reciso nos conscientizarmOs de que o'S imperativos do 
desenvolvimento econômico não são incompatíveis com 
a preservação e revitalização dos nossos mais legítimos 
valores culturais. 

Pelo contrário, e o trabalho da Secretaria da Cultura 
do MEC está ai para demonstrá-lo. Somente levando-se 
em conta a dimensão cultural, somente tomando em 
consideração os fatores que reforcem nossa identidade, é 
que poderemos nos desenvolver de uma forma equilibra
da e harmónica, repartindo entre todos os segmentos da 
sociedade os benefícios deste crescimento. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Conce
do a pa~av_ra a~ nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O meu primeiro pronunciamento nesta Casa, foi para 
protestar contra o encaminhamento, pelo Ministro da 
Justiça ao Procurador-Geral da Justiça Militar, do pedi
do dos Ministros Otávio Medeiros, do SNI, e Amauri 
Stabile, da Agricultura, solicitando o procedimento pe
nal, com base na Lei de Segurança Nacional, contra o 
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jornalista José carias de Assis, pela sua reportagem 
publicada na Folha de S. Paulo, sob o títulq, "Concluio 
desvia 10 milhões de dólares da Capemi". 

Naquela oportunidade, com o apoio de vários senado~ 
res de meu partido, afirmei que o referido processQ, "fe
ria a consciência jurídica de nossa Pátda"~ por 
fundamentar-se numa lei que representa uma excrescên
cia e uma aberração-jurídica. 

Hoje, Sr. Presidente, aquele meu protesto, aquela mi
nha indagação contra um verdadeiro atentado aos nos
sos foros de País civilizado, para gáudio meu e de todos 
os que lutam pelo estabelecimento definitivo e pleno em 
nossa Pátria de uma ordem jurídica verdadeiramente de
mocrática, se converteu em sentimento de real satisfação 
e orgulho, com a notícia divulgada na semana passada 
da rejeição, pelo Superior Tribunal Militar, do recurso 
impetrado pelo procurador militar, João Manes Leitão, 
contra a decisão do juiz Helmo Sussekind, acolhida pela 
1' Auditoria do Rio de Janeiro, segundo a qual o rep6r~ 
ter da Folha de S. Paulo não cometera crime algum con~ 
tra a segurança nacional. 

Sr. Presidente, efémeros e inviáveis são a conquista e o 
respeito aos direitos humanos numa SQC::iedade onde se 
absolutiza a soberania no Estado, com base em doutri
nas de segurança nacional, salvaguardas do Estado, 
.. medidas de emergência", de mãos dadas com ••Estados 
de Emergência". Isto porque, como muito bem ensina o 
ex-Ministro Afonso Arinos •. "a segurança total do Esta
do representa a insegurança total da sociedade". E, tam
bém, porque não há segurança do Estado isolada d_a se
gurança dos indivíduos que compõem a Nação. 

As revoluções feitas para irilplantar regimes fortes 
sempre começam por hipertrofiar a segurança do gover
no, acabando por estabelecer o divórcio entre Estado e 
Nação, entre governo e povo e seus mais legítimos an
seios de participação e liberdade. 

E uma das vítimas preferidas de tais regimes costuma 
ser a imprensa. 

Defendendo da tribuna do Superior Tribunal Militar 
o jornalista José Carlos de Assis, o advogado Evaristo de 
Moraes afirmou quç, "a Nação marcha para a plenitude 
democrática e, apesar disso, os direitos fundamentais da 
cidadania encontram-se, ainda, ameaçados por leis re
manescentes do período autocrático", na certeza de que 
o Superior Tribunal Militar daria a esses dispositivos ex
travagantes uma interpretação restritiva, que não lhes 
possibilitasse sufocar as liberdades públicas, a pretexto 
de resguardar a segurança do Estado. E foi o que, feliz
mente, aconteceu. No entanto, ao apelarem para a Lei de 
Segurança Nacional, O$ MiniStros i;fue-se sentiram ofen
didos pelas denúncias daquele repórter, feitas "ii o estrito 
cumprimento de seu dever profissional, tentaram 
escudar-se por trás de instituições fnadequadas ·e esta 
tentativa só serviu para patentear, mais üffilfvei, o vezo 
do autoritarismo que permite distorções ·como es_sa de 
apresentar como questão de segurança nacional acu
sações de desmandos administrativos, feitas no exercício 
do trabalho jornalístico. 

Por isso entendo, Sr. Presidente, que, se desejamos ca
minhar seriamente na direção da democracia, impõe-se, 
não somente a reforma desse ou daquele dispositivo da 
Lei de Segurança Nacional, mas sua revogação total. 

Referindo-se hâ dias, aos quatro desafios que se apre~ 
sentam, de imediato, a todos os que se empenham na 
promoção de um novo regime institucional para o Pais, a 
partir do dia 15 de março passado, em que, oficialmente, 
findou o regime político autocrâtico iniciado em abril de 
1964 (desafios de ordem moral, político, econômico e in· 
temacional) o eminente jornalista Alceu Amoroso Lima 
ressalta as conseqüências políticas que o novo regime es
tá a exigir dos novos eleitos pelo povo, e, entre essas exi
gências, cita. "a radical mudança no espírito e no texto da 
Lei de Segurança Nacional, que torna, hoje extremamen
te precâria a efetiva liberdade de imprensa, coluna bâsica 
de toda autêntica democracia". 

.. A liberdade de imprensa só será totál quando existir 
por igual para os jornalistas, para os rlonos de jornais e 
para o_ leitor". Esta declaração feita, há pouco tempo, na 
Câmara dos Deputados, pelo jornalista Otâvio .Frias Fi-
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lho, secretário do Conselho Editora! da Folha de S. Pau
lo, durante o Sem~nário sobrç, "Liberdade de Imprensa e. 
Segurança Nacional", promovido pela Comissão de Co
municação daquela Casa do Congresso, reflete a grande 
aspiração de todo o povo brasileiro que quer uma im
prensa livre de ameaças e restrições por parte de leis 
ilegítimas, como a Leí de Segurança Nacional, que, para 
entrar em viSor, dispensou todas as instâncias de legiti
mação, aprovada que foi por decurso de prazo, tipificando 
crimes de maneira imprecisa, incorreta e até: injusta, atri
buindo extravagantemente a uma Justiça Militar a com-• 
petência para julgar crimes cometidos por civis, numa 
flagrante afronta aó próprio Poder Judiciário do País. 

Sr. Presidente, em nosso País (e parece que só nele) 
ocorre um fato extravagante: o jornalista brasileiro, ao 
exercer a sua tarefa de informar e orientar, vê pairar 
sobre sua cabeça o cutelo ameaçador de três diplom'ª-s le
gais: a legislação ordinária, representada pelo Código
Penal; a Lei de Segurança Nacional e a Lei de Imprensa. 

Mas, como ~não bastassem as ameaças permanentes 
dos três diplomas legais citados, sobre eles paira, ainda, 
de vez em quando, um quarto perigo: o da agressão física 
por parte dos agentes de segurança do Govem·o. Esta 
ameaça {é triste ter de registrar aqui desta tribuna) foi 
consumada, em plena capital do País, segundo nota_dis
tribuída à imprensa pelo Sindicato dos Jronalistas Pro
fissionais do Distrito Federal, em que foi denunciada a 
insólita violência conletida por agentes de Segurança da 
Presi~ência da República, especificamente contra o re
pórter Mozart de Carvalho Pereira, quando fazia colier~ 
tura das manifestações dos servidores públicos federais 
em frente ao Palácio do Planalto, ocasião em que aquele 
profissional foi insultado, agredido e impedido de per
manecer no local pelos referidos agentes. 

Sr. Presidente, o Senado, a Nação não podem ficar in
dif6rentes diante de fatos como esse. 1:: preciso denunciar 
à população, repetidamente, o tratamento que os jorna
listas vêm sofrendo no legítimo exercido de sua profis
sãa.J~ preciso denunciar as dificuldades de acesso às fon
tes oficiais de informação que ainda enfrentam os nossos 
repórteres; é preciso denunciar o desprezo, e mais que is
to, os abomináveis atas de violência de que são vítimas 
esses profissionais. 

É por essas e outras agressões à liberdade de.imprensa, 
Sr. Presidente, que a consciência democrática dos brasi
leiros protesta e exige o fim das leis remanescentes do 
discricionarismo que ainda vigoram no País. 

- No dia f6 do mês em curso, nove entidades repre~en
tativas de vários segmentos da sociedade brasileira irii
ciaram, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, 
no Rio de Janeii-õ, uma campaiilla nacional pela revo
gação da Lei de Segurança Nacional, com um ato públi
co ao qiiãl OOinj:lareceram aS lideranças partidárias na 
Câriiarã Federai (exceto o PDS), os presidentes da Or
rlem dos Advogados do Brasil e da Associação Brasileira 
de Imprensa. 

.:Sr. Presidente, enquanto não -for pelo menos funda
mentalmente reformada a Lei de Segurança Nacional, os 
joriialistã:s bfaS-ileiros esperam que se dê a devida 
atenção ao ·projeto recém-apresentado pelo Deputado 
Sérgio Ci"uz do PMDB, concedendo anistia a todos os 
jornalistaS Processados ou condenados com base naquele 
diploma legal. Não que o resgate de uma categoria de 
vítimas dessa famigerada lei - no caso os jornalistas -
vá afastar a ameaça que ela faz cair sobre os direitos e 
garantias fundamentais do conjunto dos cidadãos brasi
leiros, porquanto tais direitos e garantias, por serem 
iguais, só S_erão plenamente assegurados, quando ela der 
lugar a uni novo diploma legal de defesa de Estado, de
mocrático, restrito aos a tos de agressão externa e subver
são interna violenta, sem enquadramento_s -e ameaças de 
punições aos opositores ou críticos do regime. 

Mas é que os jornalistas, nos dias atuaís, costumain 
ser ã.s vítünas pÍeferidas da Lei de -Segurança :Nacional e 
porque são eles os que melhor caracterizam a incompati
bilidade visceral desta lei monstruosa com as liberdades 
d~_ expr~ssão e informação. 
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Sr. Presidente, todo atentado à livre manifestação da 
Imprensa constitui crime contra as instituíções, contra a 
inteligência e contra a cultura de um povo. Isto porque a 
Imprensa, no dizer do nosso grande R ui Barbosa, repre
sent;J, "a própria vista da Nação". B através da Impren
sa, afirma Rui,. "que a Nação enxerga o mal que lhe fa
zem; é ela que devassa o que lhe ocultam e tramam; é: ela 
que cobre o que lhe sOnegam ou roubam; é: ela que perce
be onde lhe alvejam ou nodoam; é: ela que mede o que lhe 
cerceiam ou destroem; é: ela que vela pelo que lhe interes
sa e se acautela do que lhe ameaça", 

Não é admissível, portanto, que, em nome de uma lei 
reconhecidamente injusta, como a Lei de Segurança Na
cional, se pretenda enquadrar profissionais investidos da 
importante missão social dC informar, orientar e denun
ciar os desacertos da administração pública. 

Urge, pois, Sr, Presidente, que o Governo procure rea
valiar o altíssimo preço das liberdades públicas e indivi~ 
duais e se disponha a fazer pesados sacrificios para 
garanti-las e conservá-las incólume de toda espécie de 
agressão. E, para mantê-la,_ precisa ter presente aquela 
admirâvel advertência de Benjamim Franklin, expressa 
numa frase de grande atualidade;. "Aqueles que se pro
põem a renunciar à liberdade para adquirir a segurança 
não merecem nem liberdade nem segurança." 

Terminindo, Sr. Presidente, desejo congratular-me, 
em meu nome e no do meu partido com a Imprensa bra
sileira pela vitória alcançada contra as forças do o bscu
rantísmo que a querem subjugada, ao mesmo tempo 
enaltecer a magistratura de nossa terra, nas figuras dos 
dignos _juízes-do egrégio Superior Tribunal Militar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Conce
do a palavra ao nàbre Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PDS- A L. Pro
nuncía o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Gostaria de voltar sempre a esta tribuna para 
congratular-me com alguma coisa, para manifestar-me 
prazerosamente sobre as nossas esperanças e os nossos 
sonhos que se transformaram em realidade palpável ou 
estão marchando para um final feliz. 

O fato, __ entretanto, é que os problemas são tantos e as 
angústias proliferam de tal maneir_a_ que quase não nos 
resta tempo para sorrir. 

Venho novamente1 Sr. Presidente e Srs. Senadores, re
clamar e lamentar, pois estou sentido e vendo que os 
problemas do Nordeste e, em especial, do Estado de Ala
goas, se agravam dia a dia, num crescendo que jâ ultra
passou os limites da preocupação para entrar na ãrea do 
medo_. 

Falo, inicialmente, sobre uma rodovia, a BR-316, no 
trechQ que liga o Agreste ao Sertão alagoano, Palmeira 
dos lndios a Santana do Ipanema. 

Esta estrada, de real importância para o desenvolvi
mento da Região, vem-se constituindo numa luta dos 
Governadores e do Povo de Alagoas, há quase trinta 
anos. 

Exatainente agora, quando faltam apenas três quílô
metros para se chegar à Cidade de Santana do Ipanema, 
são paralisados, inopinadamente, os trabalhos e até a fir
ma, que supervisiona a obra, já foi dispensada. 

Entre marchas e contramarchas do Governador Di
valdo Suruagy e dos políticos de Alagoas, a notícia que 
nos chega é que não há mais recursos orçamentários no 
exercício de 1983. 

Pasmem os Senhores com esta notícia: suspendem-se 
os trabalhos de uma rodoyia, quando faltam, tão
somente, três quilômetros para o término de seu princi
pal trecho. 

O que é rilãis gl'ave é que se a firma empreiteira, An
drade Gutierrei~ não concluir esta obra, qual será a fir· 
ma que irã deslocar toda a sua estrutura para concluir, 
apenas, três quilômetros? 
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A terraplenagem jâ estâ praticamente pronta, restando 
somente 21.000 m3 de aterro e a conseqüente pavimen~ 
tação. 

Acresça~se a tudo isto a retirada brusca de mais uma 
oportunidade de emprego, quando nos encontramos as
solados pela seca e pela ausência de trabalho para o ho
mem do sertão. 

Quero, neste momento e na tribuna do Senado, fazer 
um veemente apelo ao Ministro Cloraldino Severo, ami
go de A lagoas e conhecedor dos nossos problemas e da 
vontade de resolvê-los. 

Solicito, com uma eSperança sempre renovada, ao Sr. 
Ministro dos Transportes que se digne providenciar Para 
que haja um reforço de dotação orçamentária, ainda nes
te exercício, com o objetivo de concluir estes três quilô
metros de rodovia Palmeira x Cairé, BR-316. 

Temos Certeza que Sua Excelência vai atender a este 
nosso pleito, em mais um prestimoso serviço às justãs 
pretensões do Sertão das Alagoas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Conhecemos e partilhamos, até mesmo por um dever 

de oficio e pelas nossas responsabilidades de políticos e 
de político-s no- governo, as dificuldades que este Pais 
vem atravessando. 

O que não queremos e não podemos permitir ê que en
tre nós se agasalhe, a qualquer título, a menor sombra de 
"crise de confiança", porque, então, estaríamos palmi
lhando os piores caminhos da vida de um homem: aque
les onde não mais se acredita em si próprio. -

Volto, ainda, a outro problema da Região Fumageira 
de Alagoas. 

Refiro-me à CooperatiVa Agropecuária e Industrial de 
Arapiraca Ltda., a nossa conhecida CAPIAL, instituiÇão 
que abriga 4.200- fiimicultores, distribuídos em 21 cida
des que fazem a Região Fumageira. 

Atravessam esta florescente região do plantio de fumo 
e, especialmente, esta CooperatiVa-uma de suas maiores 
crises. 

Fatores adversos na safra de 1982levaram a CAPIAL 
a não poder honrar os seus compromissos com o Banc_o_ 
do Brasil e com o Banco do Nordeste. 

Houve uma verdadeira frustração na safra de 82 por 
causa do excesso de umidade, de par com uma supersa
fra em outras regiões produtor"as, 

Por ser a cultura do fumo uma daquelas não protegi
das pela política de preços mínimos, a CAPIAL enten
deu que era de bom alvitre ocupar este espaço e forçou 
um preço mínimo ãcima do preço vigente no mercado e 
isto pelas seguintes razões plausíveis: 

-para evitar que os seus assoéütdos, sobretudo os pe
quenos, ficassem nas mãos de grupos monop-olizadores 
do fumo; 

-em 1981, o fumo chegou a ser vendido a I (um) rn_il 
cruzeiros o quilo, o que justificava uma polftíca de preço 
mínimo, 500 cruzeiros o quilo. 

Tendo em vista este atraso nos pagainentos, oS dois 
bancos oficiais eStã.o -eXigindO o pagarrienfo do principal 
com uma taxa adicional de juros de mora e uma correção 
do débito na base das Obrigações ReajustáveiS do Te
souro Nacional, medidas estas que simplesmente dupli
cam o débito. 

Ora, Si'. Presidente e Srs. Se_nadores: se estamos a 
braços com um tremendo problema social, como pode
mos aceitar esta poiftica de estrarigulamerifo-das fóliteS 
produtoras de Alagoas'? 

Volto a fazer o mesmo pedido. 
Desta feita, ao-Banco do Brasil e ao Banco do Nordes

te, para que os juros sejam Cobrados na base do con_trato 
original, sob pena de esta Cooperativa ir à falência:. 

Que irão fazer os seus 4.200 ~asSoclSdos'? 
Deixo esta Tribuna com a esperança de que estes plei

tos sejam ouvidos e atendidos, pois, do contrário, estare
mos entrando na vereda do desconhecido, cujas conse
qUências imprevisíveis pOdem ser mais uma Pedra no ca
minho da democracia, da segurança e do desenvolvimen
to do Brasil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A falência de uma aliança política ao manejar o Esta
do é medida pelo seu grau de ineficácia para manejar 
com a crise de seus programas econômicos. E é num ra
cioCínio assim, aparentemente simplista, que se resumem 
as complexas relações entre a economia e a política de 
um país. 

Lembremos as palavras de nosso colega o Senador 
Roberto Campos quando se dispôs a fazer aquela caute
losa troca de amabilidades com o Ministro Delfim Net
to, _durante sua passagem por esta Casa. Dizia o ilustre 
Senador que a situação estava como estava porque aso
ciedade brasileira fizera suas opções; escolhera caminhos 
que poderiam Parecer inadequadoS· ou· mesmo irraciO
nais, cabendo aos dirigentes económicos (e políticos, 
acrescentamos nós) executar essas diretrizes. 

Ora, Srs. Senadores, fica muito fácil atribuir tais 
opções a uma entidade tão abstrata como est ..... socieda
de". Como se houvesse uma absuluta neutralidade dos 
órgãos do Estado em face das entidades sociais concre
tas, como os trabalhadores, os empresários, os agriculiO:
res de diferentes ramos e regiões, os funcionários Públi
cos, os comerciários, enfim, a multiplicidade de grupos 
sociais com seus diferentes interesses, graus de organi-
zação, de influência política,- etc. -

Na realidade, o Estado é dominado, operado, maneja
do através de composições poHticas entre fiações destas 
categorias sociais. Ou, em sentido contrário, escapa ao 
coriti-ole, à influência e à participação dos demaiS seg
mentos sociais que não fazem parte dessa composição 
dos grupos que escolhem em nome da-SOciCdade. 

E tanto mais reduzido seja este grupo, mais o Estado 
se faz autoritário, para seguir os caminhos que interes
sam apenas a estes grupos em detrimento dos demais. E 
quando muito, estas composições procuram persuadir os 
demais cidadãos de que seus objetivos são aqueles que 
respondem ao~ "interesses nacionais", ao ... bem comum" 
e, atê, que num futuro próximo as benesses destes rumos 
serão distribuídas entre todos. Ou seja, que é necessário 
«fazer o bolo crescer, para ter mais o que repã.rtir". 

Acontece, porém, que Cite bolo é extremamente com
plicado de se fazer. Seus ingredientes São so próprios seg
mentos sociais que estão afastados_da elaboração dare
ceita e da sua confecção. E quando se misturam, podem 
dar--:- e freqUentemente dão -:-resultados diferentes da
queles esperados. 

E quando isto acontece, a visão conservadoramente 
distorcida dos tecnocratas autoritários se mostra incapaz 
de reelaborar a receita e corrigir os descaminhos que le
vam à crise e à instabilidade social e política. E af se põe 
a nu a incapacid:ide daquelas alianças para continuar 
manejando a situação, para debelar a crise, para encon
trar novos caminhos. 

Porque esles novos caminhos não são Os mesmos que 
os grupos dirigentes disseram à sociedade serem os que 
mais lhe interessavam. 

Esta é a situação presente de nosso País. Esta ineficá
cia das alianças políticas que em palmaram o Poder está 
patente na indecisão, nos zigue-zagues, nos desencontros 
que mostram, ao tentar elaborar novas receitas para 
CQmbater a recessão, para reduzir a inflação, para mene
jar a dívida externa, para controlar os déficits públicos e 
para reencontrar os fatores de retomada do desenvolvi
mento. 

Até porque, comprometidos e dependentes de pressões 
e de decisOes Que se geram fora do Pciís, ou em círculos 
restritos dentro dele, já não conseguem persuadir a nin
guém de que SUas políticas refletem.os reais interesses do 
País, dos diferentes grupos da sociedade e que podem le
var a Nação a novo curso mais seguro e mais justO. 

TOi'-ria-se óbvio, a cada dia que paSSa, ·que este nOvO 
cUrso só poderá ser tomado com- uma profunda revisão 
das cartas por que se orientam os timoneiros. ~preciso 
uma reavaliação dos portos de destino, para escolher as · 
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melhores rotas e também reavaliar se alguns timoneiros 
sabem e podem prosseguir nestes camínhos revisados. 

Disseram que os descontentes não conheciam estes ca
minhos; que não conheciam as cartas de navegação; que 
não saberiam pilotar. No entanto, algumas das sugestões 
contidas nos seus programas, nas suas advertências e nas 
suas discussões acabaram sendo postas em prática. Com 
retardo, com pouco empenho e até mesmo quando já 
não podiam surtir o mesmo efeito corretiVõ. 

Outras sugestões estão sendo deliberadamente distor
cidas. QUando-se advertiu de que alguns membros da trí
pulação - os que manejam as naus de maior autonomia 
- poderiam estar se desviando do melhor caminho, 
ameaçando todo o conjunto, ameaçaram afundá-los, em 
lugar de mandá-tos voltar à rota certa. 

E por aí vai, nestãs imagens, o que estão fazendo com 
o nosso País,, .. Pacote" após pacote", fica cada vez mais 
difícil en~ontrar uma saída para tantos problemas que se 
acumulam. E que levam à angústia o próprio Presidente, 
os seus líderes parlamentares, os seus opositores e, por 
fim, a Nação mesma. 

Não é por acaso, ou por fatores independentes, que o 
próprio partído do Governo se mostra perplexo, deso
rientado e até dividido. Não é casual o clima exagerada
mente tenso em que se encaminha um processo que seria 
normal em qualquer democracia, como a escolha de um 
candidato presidencial. Porque nã:o se trata de optar en
tre pessoas mais ou menos simpáticas, mais ou menoS in
telígentes, mais ou menos capacitadas, mais ou menos 
honestas, mais ou menos firmes de caráter. E sim se trata 
de fazer escolhas políticas que representem concretamen
te os variados interesses da maior parte da sociedade. 

E estas escolhas passam, inarredavelmente, pelo enca
minhamento hoje e agora, dos problemas económico-
sociais agravados pela crise externa e interna. A grande 
pergunta é sobre o que têm a oferecer de programas con
c-retos e de maior probabilidade de êxito cada um dos 
grupos políticos que visam a dirigir o Estado. 

A sociedade brasileira, nestes últimos vinte anos, pas
sou por extensas e radicais transformações; em meio a 
um cenário internacional também modificado. Grande 
parte desta crise é decorrência de tais mudanças. Por isso 
será impossível imaginar que grupos singulares, com sua 
visão particularizada da realidade, possam conduzir iso
ladamente o cipoal de problemas e soluções requeridos 
para debelar a crise e encontrar os novos caminhos. 

As teses do consenso, ao se conformarem com a ma
nutenção do essencial da estratégia política e económica 
atual, em troca de alterações acessórias nas estruturas 
instituciOnais e administrativas, não dão c_onta da gravi
dade do momento e da complexidade envolvida na for
mulação de novas e eficazes políticas econômicas e so
ciais. 

O que se impõe, hoje, portanto, para garantir, ama
nhã, a normalidade política e institucional do País, ê 
uma grande reforma política para elaborar esta estraté
gia de resolução da crise econômica. Uma estratégia que 
pennita distribuir com justeza os prejuízos imediatos, 
mas· que assegure, em seguida, uma equânime distri
buição dos benefícios da retomada do desenvolvimento. 

Um estratégia que, por ser legitimada pelo amplo de
bate de suas linhas fundamentais, ganhe a eficácia e a 
credibilidade com que hoje não contam os sucessivos e 
desconexo.s."pacotes". Uma estratégia que, por contar 
com o real apoio da Nação, permita negoCiar em bases 
mais sólidas e soberanas e com obJetivos claros e sem 
dissimulações, os compromissos externos do Pais. 

Quiçá de um tal ãcordo entre os vários segmentOs dá. 
sociedade, representados nos partidos, no Congresso e 
nas entidades civis, :Possam resultar as verdadeiras esco
lhas da sociedade que dão estatuto de Direito às decisões 
dO Estado. E possam assegurar a saída mais inteligente 
para a crise e gar"antir a estabilidade necessária para as 
estruturas político·inStituciánais da Nação. 

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

0 SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Não hã 
mais oradores inscritos. 
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguin~ 
te 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara 0 11 11, de 1983 (n9 72/83, na casa de origem), que 
revoga o Decreto-lei n9 865, de 12 de setembro de 1969, 
restabelecendo a autonomia _do Município de Santos, no 
Estado de São Paulo (dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição e Justiça, de Segurança Nacio
nal e de Municípios). 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_n9 

161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclusão de seu Parecer n11 993, de 1981, 
com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara, e voto vencido do Senador Humberto Luce
na), que autoriza o Poder ExecutivO a_alienar à Empresa 
Agropecuâria Industrial e Colon_iza4ora Rio Candeias 
Ltda., a área de 33.0QO hectares, no Território de Rondô
nia, para a implantação de projeto de bovinocultura, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 994 e 995, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Se-. 
nadar Leite Chaves. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 
74, de 1983 (apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclusão de seu Parecer n" 561, de 1983), 
que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à 
empresa Maisa-Moju Agroindustria1 S.A., uma área de 
terras devolutas do Estado, com aproximadamente 
30.000 ha (trinta mil hectares), tendo 

PARECERES, SQb n"s 562 e 563, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com emenda que apresenta de n" 1-CCJ; e 

-de Agricultura, favoráveL 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n" 80, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 621, de 1983), que au
toriza o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo a contratar operação de 
crédito no valor de· Cr$ 192.9QO.OOO,OO (cento e noventa 
e doiS milhões de cruzeiros), tendo 

PARECER, sob nl' 622, de 1983, da Comissão 
- ----::.:.~ae Constituição~ e Justiça, pela constitucionalidade e 

jurlOicidade. 

Discussão, em turno único, do Projeto de ResOlução 
n" 81, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n" 623, de 1983, como 
voto vencido do Senador José Fragelli), que autoriza o 
Goverrio do Estado da ·oahia a elevar em CrS 
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444.689.491,02 (quatrocentos e quarenta e quatro, mi
lhões seiscentos e oitenta e 'nove mil, quatrocentos e no
venta e um cruzekos e dQiS ct:ntavos) o montante de sua 
dívida consolidada, úrld() -

PARECER, sob n~' 624, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela cosntitucionalidade e 

juridicidade. 

Discussão, em piimeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado D" 280, de 1971, de autoria do Senador José Sar-
ney, que instituro voto distfitái e dá outras providências; 
tendo 

PARECER, sob n"' 182, de 1983, da Comissão 
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos 
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Sena
dores Pedro Simon, José lgnácio e Alfredo Campos. 

Discussão, em prim~iro turn_o, do Projeto de Lei ~o 
Senado n~> 23j, de 1979, de aUtoria do Senador Tarso 
Outra, que institui o Sistema Eleitoral Misto e dá outras_ 
providências, tendo --

PARECER, sob n~> 182, de 1983, da Comissão 
-de ConStituição e Justiça, pelã constitucionalidade e 

juricidilde e, quanto ao mérito, favorável, llos termos de 
substitutivo que oferece, com_ voto vencido dos Senad_o
res Pedro Simon, José Ignácio e Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Está en
cerrada a sessão. 

( Li!vanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.) 
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1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

I .2.1 -Mensagens do Senhor 
Presidente da República 

Submetendo ao Senado escolha 
de nomes indicados Para cargos -
cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

- N9 137/83 (n9 236/83, na ori~ 
gem), relativa à escolha do Sr. Fer
nando Abbott Gaivão, Embaixa
dor do Brasil junto à República Fe
deral da Nigéria, para, cumulativa
mente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República 
Popular do Benin. 

- N' 138/83 (n' 237/83, na ori· 
gem), relativa à escolha do Sr. Oc
tavio José de Almeida Goulart, Mi
nistro de Segunda Classe, da car
reira de Diplomata, para exercer a 
função de EmbaiXador do Brasil 
junto à República Cooperativa da 
Guiana. 

SUMÁRIO 
1.2.2 -Parecer encaminhado 

Mesa 

1.2.3 -Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 

168/83~ComplCml'intar de autoria 
do Sr. Senador NelsOn Carneiro, 
que introduz modificação na Lei 
Complementar nY I I, de 25 de maio 
de 1971, que instTtuiU O PRORU~ 
RAL. 

J .2.4-- Requerimento 

NY 714, de 1983, do Sr. Se-riaàor 
Marcelo Miranda, soliCitanâo o 
desarquívamenfo do Projeto de Re
solução n9 228/81. 

1.2.5 -Comunicações da -Presi
dência 

~ Recebimento das Mensagens 
Presidenciais n~>s 133 a 136, de 1983 
(n~'s 232 a 233183~ ilã origem), pelas 
quais õ Seilhi.ir Presidente da Re
pública submete ao Senado pro~ 

postas, para que o Governo de Es
tado_ e _as Prefeituras Municipais 
que especifica, sejam autorizados a 

realizar operações de crédito, para 
os fins que especificam. 

- Recebimento do Aviso n~' 137-
SP /83, do Sr. Presidente do Tribu
nal de Contas da União, encami
nhomdo ao Senado cópias das Atas 
das sessões em que foram tomadas 
decisões aplicando sanções aos res
ponsáveis que relaciona, bem como 
a discriminação dos recursos provi
dos no período de 28 de abril a 26 
de maio de 1983. 

-Arquivamento do Projeto de 
Lei da Câmara n~' I 15/82, por ter 
recebído parecer contrário, quanto 
ao mérito, da comissão a que foi 
distribuído. 

1.2.6- Discursos do ExpedieÕte 

SENADOR ALO YS/0 CHA· 
VES, como Líder- Regularização 
do fluxo de repasse do salário
educação para o Estado de Goiás. 

SENADOR ROBERTO SI
TURNJNO, como Líder- Consti~ 

tuiçào de comissão especial inter~ 

partidária destinõ.lda a examinar e 
apresentar soluções para os graves 
problemas da economia do País. 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 1983 

Ata da 106' Sessão, 
em 29 de junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 4 7~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la e 
Raimundo Parente 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Fábio Lucena
Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Hélio Gueiros 
-Alexandre Costa -João Castelo- Alberto Silva
Helvídio Nunes - José Lins__- Humberto Lucena -
Aderbal Jurem a- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista 
- Passos Pórto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana
João Calmon - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro -
Roberto Saturnino - Itamar Franco - MurUo Badaró 
- Alfredo Campos - Fernando Henrique Cardoso -
Severo Gomes - Mauro Borges - Gastão Miiller -
Roberto Campos - José Fragelli - Saldanha Derzi -
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o cOmparecimento de 32 Srs: Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secre_tári-o procederá à teiturã do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República submetendo ao Se
nado a escolha de nomes indicados para cargos cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 137, DE 1983 
(N~> 236/83, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros dO Senado_ Fede
ral: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Consti~ 
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Fernando Abbot Gaivão, Embaixador do Brasil 
junto à República Federal da Nigéria, para, cumulativa~ 
mente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular do Benin, nos termos do Decreto nY 
56.908, de 29 de s_etembrO de 1965. 

Os méritos do Embaixador Fernando Abbot Gaivão, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
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SENADOR SEVERO GOMES, 
pela Liderança - Análise das me
didas económicas adotadas pelo 
Governo, objetivando o combate à 
inflação e a redução do deficit 
público. 

1.2. 7- Comunicação da Presi
dência 

-Convocação de sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.2.8 - Requerimentos 

- N~'s 715 e716/83, de desarqui
vamento de proposições que men
cionam. 

- N9 717/83, de autoria do Sr. 
Senador Roberto Saturnino, solici~ 
tando a crtaçã_o de uma Comissão 
Especial interpartidâria para os 
fins que especifica. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n~' 

161/81, que autoriza o Poder Exe
cutivo a alienar à Empresa Agrope
cuária Industrial e Colonizadora 
Rio Candeias Ltda., a ârea de 
33.000 hectares, no Território de 
Rondônia, para a implantação de 
projeto de bovinocultura. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 
74/83, que autoriza o GOVerno do 
Estado do Pará a alienar à Empre
sa Maisa~Moju Agroindustrial 
S/ A., uma ârea de terras devolutas 
do Estado, com aproximadamente 
30.000 hectares. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câma_ra n9 
11/83 (n9 72/83, na Cas;Cde ·ori~ 
gem), que revoga o Decreto-lei n9 
865, de 12 de setembro de 1969, res
tabelecendo a autonomia do Mu
nicípio de Santos, no Estado de 
São Paulo. (Em regime de urgên
cia.) D~scussão encerrada, após pa
receres das comissões cQmpetentes, 
ficando a votação adiada por falta 

. de quorum, tendo usado da palavra 
os Srs. Fernando Henrique Cardo
so, Fâbio Lucena, Mário Maia, 
Nelson Carneiro, Roberto Saturni
no, Humberto Lucena e Itamar 
Franco. 

-Projeto de Resolução n'>' 
80/83, que autoriza o Hospital das 
Clínicas da Faculdade de M_edjcina 
da Universidade de São Paulo a 
contratar operação de crêdito no. 
valor de Cr$ 192.000.000,0"0 (cento 
e noventa e dois mithões de cruzei
ros). D~scussão encerrada, ficando 
a votação aidada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Resolução n'>' 
81/83, que autoriza o G_overno do 
Estado da Bahia a elevar em Cr$ 
444.689.491,02 o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão en~ 
cerrada, ficando a votàção adiada 
por falta de quorum. 
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-Projeto de Lei do Senado n~> 

28QL.l.l.a .. de autoria do Senador Josê 
Sarney, que institui o voto distrital 
e dá outras providências. (Trami~ 
tando em cOJ1fiintõ COm o Projeto 
de_ Lei do "Sena~o_ n'>' 233(79.) Dis
cussão sobrestada Por falta de quO~ 
rum para votação do Requerimen
to n'>' 718(83, após usar da palavra 
o Sr. M'urilo Badaró. 

- Projeto de Leí do Se~ado n'>' 
233(79, de_autoria do Senador Tar
so Outra, que institui o Sistema 
Eleitoral Misto e dâ outras provi
dências. (Tramitando em conjunto 
com o Proj_~to de Lei do Senado n'>' 
280j77.) ])fscussào sobrestada 

1.4- DISCURSO APOS A 
OIUHlM_ DO_ DIA 

SENADOR EN tAS FARIA
ProPóSitOs que animaffi -S. -Ex• ao 

exerçjçjQ do mandato ~Senador: 
pelo Estado do Pãfãiiá.-A contra
partida federal ao esforço produti
vo da economia paranaense. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2-cATA DA 107• SESSÃO, 
EM 29 DE JUNHO DE 198'!. 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Mensagem do Senhor 
Presidente da República 

N' 139(83 (n' 239(83, na ori
gem), restituindo autógrafos de 
projeto de lei sancionado. 

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

N~> 240/83, encaminhando infor~ 
mações de esclarecimentos do Mi
nistério da Fazenda, sobre matéria 
pertinente ao Projeto de Lei do Se
nado n'>' 84/82, que submete _à apro
vação do Senado Federal os con
tratos visando a obtenção de em
préstimos internacionais. 

2.2.3- Ofícios do Sr. l'>'~ 

Secretário da Câmara dos Deputa~ 
dos 

Encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos dos seguintes pro~ 
jetos: 

- Projeto de Lei da Câma-ra n'>' 
88/83 (n9 190/83, na Casa de ori-. 
gem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que concede 
pensão especial a Abigail Lopes, 
companheira do ex-sertanista 
Francisco Furtado Soares de Mei
reles. 

- Projeto de Lei da Câm~ra n'>' 
89(83 (n'>' 776/83, na Casa de ori
gem) de iniciativa do Senhor Presi~ 
dente da República, que assegura 
validade nacional às Carteiras de 

Identidade, regula sua expedição e 
dá outras providências._ 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n9 13/83 (n'>' 14lf82, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to __ da Convenção sobre a Elimi
nação de TOdaS as Formas de Dis
criminação contra a Mulher, assi
nado 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, 
parágrafQ !'>', alíneas a, c, g e h. 

- Projeto de D_ecreto L_egislati
vo n'>' 14/83 (n9 I lf83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to do TratadO de Amizade e Coo
peração c!ntre o Governo da Re- -
pública Federativa do Brasil e ·o 
Governo da República Cooperati
vista da Guiana, celeb"rado em 
Brasília, a 5 de outubro de 1982. 

-Projeto de Decreto Legislati
vo n9 15/83 (n'>' 22f83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to da emenda à alínea a do pará
grafo 39 do artigo XI da Con
venção sobre o Comércio Interna
cional das Espécies da Fauna e da 
Flora Selvagens Ameaçadas de Ex
tinção, de 3 de março de 1973, ado
tada pela Sessão Extraordinária da 
Conferência das Partes, realizada 
em Bonn, a 22 de junho de 1979. 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n~ 16/83 (n"' 2/83, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo Comercial celebrado 
entre o Governo da República Fe~ 
derativa do Brasil e o Governo da 
República Popular do Congo, em 7 
de julho de 1982; 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n'>' 17/83 (n'>' 20/83, na Câmara 
dos DéPutados), que aprova o tex
to do Acordo Básico de Coope
ração Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o 
Governo _da República do Equa
dor, celebrado em Brasília, a ·9 de 
feve~eLro_ si-e . .J982. 

2.2.4 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

2.2.5 - Comunicação da Presi
dência 

Prazo para oferecimento de 
emendas ao Projeto de Lei da Câ
mara n'>' 88/83, lido no expediente. 

2.2.6 - Requerimentos 

N'>'s 719 e 720 (83, para dispensa 
de interstício e prévia distribuição 
de avulsos para os Projetas de Lei 
do Senado n'>'s 32 e 41, de 1983. 
Aprovados. 

2.2.7- Apl-edação de matérias 

Redações finais dos Projetas de 
Resolução n9s 56(83; 229/81; 
40/82; 213/81 e Projeto_ de Decreto 
Legislativo n'>' 13/79. Aprovadas, 
nos termos dos Requerimentos n9s 

Junho de 1983 

elevada fUnção, constam da anexa informação do Minis
tério das Relaç_ões Exteriores. 

Brasília, 28 de junho de 1983.- Joio Figueiredo. 

INFORMAÇÁO 

Currlculum Vitae: 

Fernando Abbot Gaivão 

Nata!jRN, 15 de setembro de 1922. 
Filho de Solon de Miranda Gaivão e Heloísa Abbot Gal~ 
vão. 
Bacharel em Ciênck~s Jurídicas e Sociais, FNDfEFRJ. 
Curso de Preparação à Cam:íra de Diplomata, IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento _de Diplomatas, IRBr. 
Estágio na ONU. 
Estágio na OEA. 
Cônsul de Terceira Classe, li de maio de 1953. 
Segundo-Secretário, antigUidade, 31 de dezembro de 
1959. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 12 de dezembro de 
1963. 
Conselheiro, título, 17 de maio de 1968. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 25 de jun_ho 
de 1969. 
Chefe, substituto, -do Serviço de Informações, 1955. 
Chefe, Interino, da Divisão da América Central, 1963. 
Nova Iorque, ONU, Terceiro-Seéretãrio, 1955f5_9. 
Caracas, Terceiro-Secretãrio, 1959. 
Caracas, Encarreg3do de Negócios, 1959. 
C3racas, Segundo-Secretário, 1960/62. 
Lisboa, Primeiro-S-ecretârio, 1964(68. 
Lisboa, Encarregado de Negócios, t 965. 
Zurique, Cônsul-Geral, 1969(73. 
Lisboa, Cônsul-Geral, 1974/80. 
São Salvador, Embaixador, 1980/83. 
Lagos, Embaixador, 1983. 
Comissão de Estudos de Textos de História do Brasil, 
1953 (Secretário). · 
X Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 
1955 (Assessor). 
XI e XV Sessões .da Assembléia Geral da ONU, Nova 
Iorque, 1956 e 1960 (Assessor). 
I e II Sessões Especiais de Emergência da Assembléia 
Geral da ONU, Nova Iorque, 1956 (assessoi'). 
XXI, XXII, XXIII e XXV Sessões da ECOSOC -da 
ONU, Nova Iorque, 1956 Genebra, 1956, Nova Iorque, 
1957 e 1958 (Assessor). 
Comitê de Contribuição das Nações Unidas, da As
sembléia Geral da ONU, 1957 e 1959 (Membro). 
XII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 
1957 (Assessor). 
Comitê de Contribuições da ONU, Nova Iorque, 1958 
{Vice-Presidente). 
XIII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Ior
que, 1958 (Secretário-Geral). 
Comissão de Inquérito nç- 4f63 (Presidente), _ _ 
Adjunto da Assessoria Especial de Relações Públicas da 
Presidência da República, 196&. 
À disposição da Presidência da República, 1968/69. 
Professor de Português e Literatura Brasileira e Portu
guesa. 
Colégio Marista de Natal, RN, 1951. 
Segundo Tenente da Reserva do Exército. 
Deputado, Assembléia Estadual do Estado do RN, 1951. 
Assistente Jurídico, IAPSE, 1951/53. 
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
RN, 1949. 
Sócio Corresp6ndente do Instituto Histórico e Geóg:fáfF 
co do RN, 1967. 
Conferencista, ADESG/RN, 1974. 
Ordem Mérito Naval, Oficial, BrasiL 
Medalha Laura Mltller, BrasiL 
Prêmio Rio-Branco, Medalha de Vermeil, CPCD, IRBr. 
Ordem do Militar de Cristo, Comendador, Portugal. 

O Embaixador Fernando Abbot Galvão se encontra 
nesta data no exercício de suas funções de Embaixador 
do Brasil junto à República Federal da Nigéria. 
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721,722,723,724c725,dei983.A SENADOR NELSON 
promulgação. ___ CARNEIRO -Intervenção fede

2.3- ORDEM DO. DIA 
ral em empresas do grupo Coroaw 
Brastel. 

- Redação Final do Projeto de . SENA DOR MOA CTR 
Resolução n., 69/83, que suspende DALLA- Preservação do trata
a execução dos arts. 34 a 38 da Lei 
n"' 575, de 19 de dezembro de 1975, 
do Município de Sales Oliveira, no 
Estado de São Paulo. Aprovada, à 

menta especial dispensado ao Esta
do, do Espírito Santo e às regiões 
do Norte e Nordeste. 

promulgação. SENADOR RAIMUNDO 
- Redaçào Final da ComiSsãõ- PARENTE- Realização, em Ma

de Constituição e Justiça, que sus- naus, de Sirripósio denominado De
pende a execução da expressão ou bate Amazônico. 
judicial, contida no § 311 do art. 90 
da Lei n~' 440, de 24 de sçtembro de SENADOR ÃLVARO DIAS-
1974,- do Estado de São Paulo. Rcivfildicação salarial de servidoK 
Aprovada, à promulgação. res da_ Previdência Social. 

SENADOR JC/TAHY 
- Redação Final do Projeto de 

Res.olução n9 73/83, que suspende 
a execução do art. 69 e seu parâgra- MAGALHAES- Transcurso da 
fo único da Lei Federal n9 5.868, de data natalícia de Clériston Andra-
12 de dezembro de 1972. Apronda, de, 
à promulgação. 

2.4 -.DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR LOC/RIVAL 
BAPTISTA- Lançamento do li
vro Caderno de Proust, do prof. 
CláudÍo Murilo Leal. 

SENADOR HUMBERTO 
LUCENA- "Prêmio Sílvio Ro
mero", da Academia Brasileira de 
Letras, concedido à escritora Eliza
beth M arinheiiO. 

SENADOR MA C! RO 
BORG~S- Divisão do Estado de 
Goiâs. 

2.5- COMUNICAÇÃO DA 
PRESIDENCIA 

Convocação de sessão extraordi
nária a realizar-se amanhã, às 10 
horas, com Ordem do Dia que de
signa. 

2.6- ENCERRAMENTO 

3-DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SE.SSOES ANTE
RIORES 

SENADOR GASTA'O ~-

MVLLER- 50<:> aniversário da 
OAB, Seção de Mato.Gro~so. 

:- Do Sr. Senador Pedro Simon, 
proferido na sessão de 16K6-83. 

-Do Sr. Senador José Fragelli, 
proferido na sessão de 28-6-83. 

-Do Sr. Senador Humberto 
Lucena, proferidos na sessão de 28-

6-83. 

4- RETIFICAÇOES 

-Ata da !Oill Sessão, realizada 
em 23K6K83 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO D.AS CO
MISSOES PERMANENTES 

rSUMÁRIO DA ATA DA 101' 
SESSÃO 

REALIZAD.A EM 23-6.s3 

(Publicada no DCN (Seção II) 
de 24-6-83) 

Retificação 

Na publicação do Sumário, 
feita no DCN de 24K6-83, págiK 
na n<:> 2638, I~ coluna, no item 

1.3 - ORDEM DO DIA, 

Onde se lê: 
- Projeto de Resolução nl' 

105(82 (n' 3.225/80, na Casa de 
origem), ... 

Leia·se: 
- Projeto de Lei da Câmara 

n• 105(82 (n' 3.225/80, na Casa 
de origem), ... 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 20 de ju
nho de 1983.- Lúcio Pires de Amorim, Chefe da Divi
são do PessoaL 

(À Comissão de Relações Exteriores) 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND-UB. 
Cui-so de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
T~çeíroKS_ecr_etári_o, 7 de novembro de 1962. 
Segundo-Secretário, antiguidade, 22 de novembro de 
1966. 

MENSAGEM N• 138, DE 1983 
(n9 237/83, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

De c_onformidade com o artigo 42;item III, da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se· 
nhor Octavio José de Almeidã Goulart, Ministro de Se
gunda Ctasse, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função_ de Embaixador do Br_asiljunto à República Coo· 
perativa da Guiana, nos temlõS--dos artigos 21 e 22 do 
Decreto n~' 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

Os méiifOs do Ministro Octavio José_ de Almeida GOu
lart, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Brasflia, 28 de junho de l983L --Joio Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
Octavio José de Almeida Goú.lart 
Rio de JaneirojRJ, 21 de agosto de 1936. 
Filho de José Duvivier Goulart e 
Maria da Glória-OSõl'io de Almeida G_oulart. 

PrimeiroKSecretário, merecimento, J<:> dejaneir_o de l973. 
Conselheiro, merecimento, lO de abril de 1975. 
Ministro de Segunda Classe, meredmento, 12 dejunho 
de 1978·:-

Ass!~te_nte do Chefe da Divisão da Ass.ociação Latino-
Americana de Livre Comércio, 1962/63. - -
Assistente do Secretárió-Gêial AdjUnto para AssUntos 
da Europa Oriental e Ãsia, 1963/65. 
Assistente do Chefe da Assessoria de Documentação âe 
~olítica Exterior, 1972; 
SUbch-efe --da--Assessoria de DoCumentaÇão de- POÜticã 
Exterior, 1973/74. _c __ 

Chefe d~Assessoriã- de-Documentação de Política Exte-
riÕr, 1974/77. -
Secretário de Documentação de Política Exterior, 
1977/79. 

Washington, Terceiro-Secretário~ 1965/66.
Washington, Segundo-Secretário, 1966/68. 
Buenos Aires, SegundoKSecretário, 1968/72.
Paris, Cônsul-Geral, 1979/83. 

li Reunião do Comitê Preparatório da UNCT AD, Ge
nebra, 1963 (assessor). 
Ã disposição da Missão Especial da República Domini
cana às solenidades de posse do Presidente da República 
do Brasil, 1974. 

Quinta-feira 30 2857 

Comissão de Programação e Instalação do Anexo do 
ltamaraty, 1977 (representante da SEDOC). 
Ã disposição da Missão Especial da República Demo
crática Alemã às solenidades de posse do Presidente da 
República do Brasil, 1979. 
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil. 
Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha "Mérito Tamandaré", Brasil. 
Medalha Uluro Müller, BrasiL 
Prêmio Lafayette de Carvalho e Silva (med_alha de bron
ze). 

O Embaixador Octavio José de Almeida Goulart se 
encontra nesta data no exercício de suas funções- de 
CônsulKGeral do Brasil junto à República Francesa. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 22 dejuK 
nho de 1983. - Lúcio Pires de Amorim, Chefe da Di vi~ 
são do PessoaL _ 

(À Comissão drRelações Exteriores) 

PARECER 

PARECER N• 641, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Rcdação do t'encido para o turno suplementar do 
Substitutit'o do Senado ao Projeto de Lei da Càmara 
n~' 105, de 1982 (n<:> 3.225/80, na Casa de origem). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redaçào do vencido para o 
turno suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n<:> 105, de 1982 (n<:> 3.225/80, na Casa 
de origem), que disciplina o exercfcio da profissão de en
fermeiro de nível superior. 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente_ - Saldanha Derzi, Relator --José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 641, DE 1983 

Rcdação do t'Cncido para o turno suplementar do 
substitutit'o do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n<:> tOS, de 1982 (n9 3.225/80, na Casa de origem). 
Dispõe sobre a jornada de trabalho nos seniços de en
fermagem c dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1<:> 1:: fixada em 6 (seis) horas diárias ou 30 (trin
ta) horas semanais _a jornada de trabalho dos enfermeí:· 
ros, dos técnicõs em enf'ermaiem e dos auxiliares de en~ 
fermagem que prestem serviços profissionais, em regiine 
de emprego, à pessoas física·s e jurídicas de direito priva· 
do. · 

Parágrafo único. A jornada diária de 6 (seis) horas 
poderá ser acrescida, excepcionalmente, de até 2 (duas) 
horas extraordinárias, remuneradas na forma dos arts. 
59, 61 e 73 da Cons_olldação das Leis do Trabalho. 

Art. 21' O regime de trabalho estabelecido no artigo 
anterior poderá ser substitufdo pelo de plantão diurno 
ou noturn~ com duração nao excede~e a 12 (doze) hoK 
ras_, 

Parágrafo únicO. Durante o período de plantão o 
pessoal de _enfermagem a que se refere o art. !9 terá direi-
to a: 

I -intervalo mf_nimo de 36 (trinta e seis) horas entr~ o 
término de um plantão diurno e o início de outro e de 60 
(sesse_nta) h~ras entre o Jérmino de plantão no turno e o 
in[cio de outro; -
II- duas refeições fornecidas, gratuitamente, pelo 

empregador; 
III -intervalo de 1 (uma) hora para alimentação e reM 

pouso, entre a s~ e 8~ horas. 
Art. 39 Os estabelecimentos hospitalares com mais 

de__3Q (trinta) empregados deverão manter, no l?_~óprio 
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prêdio ou em suas proximidades, creche gratuita para as~ 
sistência aós filhoS de seus servidores. 

Art. 4"' As disposiÇões da presente Lei se aplicam 
aos servidores públiCos, registra-dos nos Conselhos Re
gionais de Enfermagem a que se refere a Lei n9 2.604, de 
17 de setembro de 1955, que prestem serviços a órgãos da 
administração_direfil óu-indir~ta-da União Federal. des
de que enquadrados nos níveis próprios do Plano de 
Classificação de Cargos criado pela Lei n9 5.645, de I O de 
dezembro de 1970. 

Art.59 Esta Lei entr~ em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No I68, DE I983 
Complementar 

Introduz modificação na Lei Complementar n9tl, 
de 25 de maio de 1971, que instituiu o PRORURAL. 

O Congresso Nacional de1::reta: 

Art. !9 O art. 49, caput, da Lei Complementar n9 11, 
de 25 de maio de 1971, passa a vlgorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 49 A aposentadoria por velhice corres
ponderã a uma prestação mensal equivalente ao sa
lário mínimo regiõflãl, sendo devida ao trabalhador 
rural,que tiver completado sessenta (60) anos de ida
de." 

Art. 29 As despesas decorrentes da execução 
desta lei complementar serão custeadas através dos 
recursos previstos no art. 1:5 da Lei Complementar 
n"' 11, de 25-5-'Zl. 

Art. 39 Esta lei complementar entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em con
trãrio. 

Justificação 

Em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Dona Emma, SC, cujo p,residente, Sr. José Formentin, é 
o signatãrio da reivindicação, estou submetendo à consi
deração da Casa o presente projeto de lei complementar 
que altera a Lei Complementar n9 11/71 em dois pontos, 
a saber: 

I -eleva o valor do benefício da aposentadoria por 
velhice, devida aos trabalhadorçs_rurais, a ini.pcirtáni::iã 
correspondente ao salário--míi1Jffi0 regional; 
II- baixa a idade limite para a obtenção dessa apo

sentadoria, de 65 para 60 anos. 
Na verdade, muitos são os motivos a justificàr ª' 

adoção das medidas ora preconizadas, dentre eles, prin
cipalmente, o fato de o trabalhador rural ter, via de re
gra, expectativa de vida bem inferior à do trabalhador 
urbano e, portanto, dificilmente alcançar a idade de ses
senta e cinco anos, para gozo de beneficio da aposenta
doria. De outra parte, já riifigüéril cói1Segue· sobreviver 
com o salário míniiriO, qt.iai:ttci- máis com metade dele. 

Sala de Sessões, 29" de junho de 1983. Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
lEI COMPLEMENTAR No 1'1, DE 25 DE MAIO DE 

1971 

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

Art. 49 A aposentadoria por velhice corresponderá a 
uma prestação mensal equivalente a 50% (cinqüenta pOr 

ce-nto) do salârfo-mínimo de maior valor no País, e será 
devida ao trabalhador rural que tiver completado 65 
(sessenta e cinco) anos de idade. 

Parágrafo único. Não será devida a aposentadoria a 
mais de um componente da unidade familiar, cabendo 
apenas o benefício ao respectivo chefe ou arrimo. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Finanças) 

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. 
[9-Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 7I4, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnM 
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n9 228/81, -que autOriza a Prefeitura Municipal de 
Deodápolis (MS) a elevar em Cr$ 6.900.000,00 (seis mi
lhões e novecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívi~ 
da consolidada, feita a reconstituição do processo, se ne
cessário. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1983.- Marcelo Mi.· 
randa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O requeri
mento lido será publicado e posteriormente inCluído em 
Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidên
cia recebeu as Mensagens n9s. 133 e_ 134, de 1983 (n"'s. 
232.e 233/83, na origem), de 28 do corrente, pelas quais 
o Senhor Presidente da República, nos termos do dispos
to no art. 42, item VI, da Constituição e com base no que 
estabelece o art. 29 da Resolução n9 93/76, do Senado 
Federai, soficita autorização para que o Governo do Es
tado de São Paulo possa realizar operações de crédito, 
para os fiils que especifica. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

p SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia recebeu as Mensagens n9s, 135 e l36, de 1983 (n9s. 
234 e 235/83, na origem), de 28 do corrente, pelas quais 
o Senhor Presidente da República, nos termcis do art. 42, 
item VI, da Constituição, e com base no que estabelece o 
art. 29 da Resolução 93/76, do Senado Federal, solicita 
autorização para que as Prefeituras Municipais de GuruM 
pi (GO) e Sumaré (SP), possam contratar operações de 
crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Através _do 
Aviso n9 137-SP, de 20 de junho de 1983, o Presidente do 
Tribunal de Contas da União encaminhou ao Senado 
Cópias das atas das sessõeS em- que foram- tomadas deci
sões aplicando sanções_ aos responsáveis que -relaciona, 
bem como a discriminação dos recursos providos no 
período de 28 de abril a 26 de maio de 1983. 

O expediente foi encaminhado, com ofício, à ComisM -
são de Finanças, para conhecimento. · 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) -_A Presidên
cia cÕmunfCa que,- nos tefmOs dO ari. 278 do Regimento 
Interno, determinou o arquivamento do Projeto· de Lei 
da Câmara n9 115, de 1982 (n9 2.751/80, na CaSa de oriM 
gem), que altera a redação do§ 39 do art. 527 da Lei n9 
S.869; Qe II .de janeiro de \973 - Código de Processo 
Civil, por ter ·recebido parecer contráriõ, cÍuanto ao 
mérito, da comissão a que foi distribuído. 

Junho de !983 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Há oradores 
inscritos. 

O Sr. Aloysio Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves para uma bre
ve comunicação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para uma 
comunicação-) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em reunião anterior desta Casa, o nobre Senador 
Henrique SantiUo fez uma exposição a respeito das difi
culdades financeiras _que enfrenta o Governador de 
Goiás. _E, particularmente, ressaltou a retenção do 
saláriO-educação, que estava sendo feita em decorrência 
de um aviso do Ministério da Fazenda, em virtude da 
inadimplência do Governo do Estado de Goiás, quer 
com relação aos seus compromissos ínternos, q~er com 
relação aos seus compromiss-os externos. 

Mas, em se tratando do salário-educação, S. Ex• acha
va que o mesmo não deveria ser dado como garantia 
para qualquer empréstimo, face a destinação específica 
do salário-educação, e a situação realmente difícil que 
atravessa o Estado de Goiás para colocar _em perfeito 
funcionamento_a_ sua rede de ensino de J9 e 29 graus. E 
fez um apelo à liderança do Governo para que interfei'is
Se no se"ntido de levantar esse bloqueio que atingia mais -
de um bilhão de cruzeiros, com relação ao último trimes
tre de 1982, e mais de um bilhão de cruzeiros, neste ano, 
até a data em que falou o nobre Stnador,Hen.rique_San
tillo. 

Aparteando-o, eu manifestei a minha opinião, em ca
ráter prelimiilar; de que realmente o salário-educação 
tem uma destinação específica, a educação é uma priori
dade absoluta para este País e que, ainda que pudesse ser 
admitido este bloqueio, em virtude da inadimplência do 
Governo do Estado de Goiás, iria colaborar no sentido 
de que fosse feita uma revisão do assunto e fosse feito o 
levantamento do bloqueio, como desejava o Governo de 
Goiás. No mesmo dia, fiz os necessários contato!i com a 
eminente Ministra Esther Ferraz, que também demons-

~ trou o mesmo interesse, a mesma sensibilidade para com 
o problema, como emérita e extraordinária educadora 
que o é, além de outros cantatas na área do Governo. 
Em conseqüência disso, este bloqueio foi levantado e fo
ram Jiberados. os recursos do salário-educação, tanto do 
ano passado, como deste ano. 

Recebi, há alguns dias, este telegrama que dou conhe
cimento ao Plenário do Senado com muita satisfação: 

Ao Exm9 Sr. 
Senador Aloysio Chaves 
Senado Federal 

Tenho o prazer comunicar vossência regulariM 
zaÇào nuxo repasse recursos salário-eduç_ação EstaM 
do de Goiás _como resultado gestões feitas junto 
MEC por esse emlnen(e Líder et CBancada PDS pt 
E.Sfher de Figueiredo Ferraz Ministra da Educação 
et CtiTtUra- BS_B/MEC. 

Dessa maneira foi resolvido, e satisfatoriamerite, para 
oS interesses da edUcação no Estado de Goiás e no País, 
este problema. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mõacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, como 
Líder do PDT. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presiáente, Srs. Senadores: 

Quero dar notícia à Casa e aos eminentes colegas do 
teor do requerimento que hoje estou encaminhando à 
Mesa, nos seguintes termos: 

c=-Onsiderando a g~avídade .o.d~ sit-uaçãO 
econômico~social do País e a importância dos fato-
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res políticos que necessariamente _deverão _influen
ciar as soluções capazes de conduzir à superação das 
presentes dificuldades; · 

considerando a necessidade de se desenvolver to
dos os esforços possíveis no sentido de formular di
retrizes de encaminhamento dessas soluções pela de
finição de pontos capazes de constituir_consenso en
tre as diversas forças p·oJíticas, económicas e sociais 
do País; 

considerando a responsabilidade que pesa sobre o 
Congresso Nacional, corno poder eminentemente 
político para o qual se voltam naturalmente as 
atenções e expectativas de toda a nação nos momen
tos de crise, e 

considerando que as expressões da Mensagem 
Presidencial ao Congresso Nacional na abertura da 
presente sessão legislativa contêm um apelo inequí
voco a esse esforço de busca de consensos atravês do 
debate franco, construtivo e desarmado de precon
ceitos, 

requeremos, com fundamento nos artigos 75, le
tra "a", 76 e 77 e respectivos pai'ágrafos do Regi
mento Interno seja constitUída uma Comissão Espe
cial interpartidária composta de sete (7) membros 
para desenvolver o estudo e a discussão das grandes 
questões econômico-soCiãis-que ãfligem a Nação na 
hora presente, notadamente aqueles ligados ao _de
semprego, à dívida externa, à inflação e à dívida in
terna e formular no prazo de 60 dias. através da 
consulta ampla aos diversos selares da So_ciedade 
Brasileira, SUgCstões concretaS: e objetivas sobre_ os 
diversos aspectos que compõem esses problemas 
maiores. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio ser inteira
mente desnecessário fundamentar com mais precisão a 
iniciativa que tive com a apresentação desse requerimen
to. Aliâs,jâ havia feito referências ao assunto em debates 
que se processaram nesta Casa, como, por exemplo, a se
mana passada, quando discursava o Senador Itamar 
Franco, quando ouvimos apartes inclusive partidos da 
Bancada do_ PDS, como do Senador Milton Cabral, em 
favor de uma iniciativa desta natureza, que fosse tomada 
aqui no âmbito do Congresso Nacional, tendo em vista a 
nossa responsabilidade perante a Nação, diante dos 
problemas que estão aí. 

Os protestos, Sr. Presidente, multiplicam-se pelo País 
a fora; saem os pacotes e saem na rua o povo a protestar. 
Na semana passada, tivemos no Rio de Janeiro uma das 
maiores passeatas já realizadas naquela cidade, em defe
sa das estatais, isto ê, protestando contra a política de 
destruição das nossas empresas estatais, grande patrimô
nio da Nação e do povo brasileiro. 

Nesta próxima sexta-feira, depois de amanhã, teremos 
outra manifestação de protesto, desta feita em frente ao 
BNH, por parte dos mutuários que não suportam mais o 
acréscimo das prestações, mesmo das prestações jâ agora 
expurgadas como esta do último mês, que vem de se de
cretar, e que continua a se situar na faixa dos 130%. 

Em todas as grandes cidades do País, estas manifes
tações vão surgir, vão se multiplicar, vão, inevitavelmen~ 
te se ampliar. Há um estado de indignação que domina 
este país, há um estado de revolta que se instala em todos 
os setores da nossa s_ociedade e, é claro, esses protestos 
têm que surgir, não podem ser sufocados, sob pena de se 
fechar a última válvula de escape contra as tensões so
ciais, que é a de se permitir que O Povo venha à rua mani
festar o seu protesto. 

Ainda ontem, na Câmara dos Deputados, assistiu-se a 
uma eclosão, a uma explosão de agressividade, atingJndo 
o Ministro Delfim Netto e que, pelo noticiário que tive, 
nunca terá havido em nenhuma das Casas do Congresso 
Nacional. Realmente, o Senhor Ministro esteve mesmo à 
beira de sofrer agressões f'!.Siças, esteve à beira de levar 
tomates. Esta é a grande verdade. O Senhor Ministro 
Delfim Netto por puuco não levou tomates, ontem, na 
Câmara dos Deputados. Onde já se viu isso, Sr. Presi
dente? A que atribuir isso senão a este estado !ie indig-
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naç_ã_o __ que contaniina, naturalmente, os representantes 
do povo, que estão em contacto com os seus representa
dos e que toda a semana estão aí a ouvii' dos seus consti
tuintes- estas ou aquelas manifestações de desespero? 
AgressiVidade maior, talvez, tenha partido da própria 
Bancada do PDS, quando o Deputado Herbert Levy in
terpelou o Senhor Ministro, também em termos inusita
dos, em termos que, possivelmente, não terão sido pro
nunciados a-inda na história daquela Casa do Congresso. 

Este ê um retrato da crise. Toda semana tenho recebi
do comunicados. já às dezenas, de Câmaras de Vereado
res por-todo este País; moções de crítica à política econó
mica, de repúdiO-à j)o!Ttica do Fundo Monetário, de exi
gÇncia de eleições díretas como a solução política indis
penSáVel à suPeraçãO d-a Crise económica e so-Cial do País, 
moções votadas por Vereadores do PDS, PMDB, PDT, 
PT, de todos os PartidoS. Forma-se,' pela base- as C3-
maras de Vereadores são as representações políticas mais 
pf(hímas de riossas bases partídárias - forilia-se pela 
base o eo:nsensO nacional contra a política do Fundo 
Monetário, contra as autoridades económicas que insis
terri' em manter o País sob o jugo do FMI, com a depres
são, com o desemprego, com o arrocho salarial e todo 
este rosârio de aflições a que nós estamos assistindo por 
af, foima-se pela base esse consenso, e é hora de, no Con
gresso Nacional, na cúpula da representação política do 
País, também buscarmos nós os nossos consensoS e di
tarmos alguma s_ugestão de política, partida de sua Casa 
eminentemente política que é o Congresso ou o Senado 
Federal. · 

O Sr •. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço, com mui
to pn:izer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Roberto Sa
turnino, a insenSibilidade do Partido do Governo nesta 
Çasa foí imPressionante, quando, pela nossa palavra, se
cundado por V. Ex~, pelo Senador Pedro Simon e tantos 
Senadores da Oposição, teiitãrrioS que o Presidente do 
Congresso Nacional, com a sua autoridade, convocasse 
as lideranças partidárias. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- fl verdade. 

O Sr. Iti.mar Franco - Depois, na tentativa de c_onvo
- cãÇãõ, extfaOi'dinária do Coilgresso Nacional, nesta 

hora de crise, de pessimismo, de indignação, como diz V. 
Ex•. mais uma vez a insensibilidade dos homens do Go
verno, com raríssimas ex;ceções, e fazeffiosjustiç3 ãqtii à 
lucidez ôo Senador Virgílio Távora que se colocou, de 
pronto, favorável a essa iniciativa. Mais uma vez, vai 
tentar V. Ex•, agçra através de uma Comissão Especial, 
ccirfi base no Regimento, mostrar ao GoveriiO que ê pre-. 
ciso realmente que o Congresso Nacional diga o que veio 
fazer. Não é -ãpenas no Rio de Janeiro. Em Minas, em 
todo O Brasil, estamos ~cutando esta pergunta, e já a fiz 
nesta Casa: onde o Congresso Nacional? Qu-al o poder 
do Congresso Nacional? O que fazem os SrS. Deputados 
e os Srs. Senadores? Então, nesta hora de pessimismo, de 
expect~tiva, vamos en.trar em férias depois de amanhã. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador 
Itamar Franco, com sua última frase V. Ex• disse tudo. 
O que estará este povo, esta Nação, esta opinião pública 
a pensar de nós, que vamoS entrar em férias, ã nossa re
velia, comra a nossa vontade, bancadas de Oposição, 
maS obrigados, pela força regimental e petã negativa da 
bancada Governista em aceder, juntainente conosCo; à 
convocãção extraordinária do Congresso, que ê imperio
sã, que é absolutamenie ne~sãria nesta hora?! 

Estamos vivendo momentos cruciais da História deste 
País. \-Vai começar, Sr. Presidente, vai Começar, não, jâ 
começQu a onda de quebradeira, e não é quebra-cjUebra 
só na r~a,. Não.-~ o quebra-quebra das empresas. Já tive
mos, em pouco menos de uma semana, a quebra de duas 
institt,r.ições financeiras de _certo porte neste País. Tive
mos a quebra do Grupo Coroa, cujo déficit, para não di
ZJ;;r rombo, não é de 100 bilhões de cruzeirós, como está 
anunciado . .Seg~J}dO iriformação qUe obtive, é de 450 bi-
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lhões de cru:?:~;iro_s~_ Qntem; o~tro gr!J.pO fin-anCeiro, C3r
valho & Carvalho, quebrou_. 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o quebra-quebra das 
empresas começou. Agora são as empresas financeiras. 
Logo vão ser as industriais e as corllerciais-. Onde- é C)ue 
vamos parar? 

O Sr •. Aloysío Chaves- V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Enquanto isso, o 
Congresso entra de férias, enquanto isso, a Bancada do 
PDS diz que não há nãda com que se preocupar, porque 
a economia do País está sob contr_ole, e, portanto, não há 
nenhum motivo para a conVocação extraordinária--do_ 
Legislativo. 

Entretanto, Sr. Presidente, estamos observando o cres
cimento; o volume crescente de insucessos, de falências, 
de concordatas. O que isto vai significar? Vai sigriificar 
maior número de desempregados na rua, maior tensão 
social, maior onda de protestos, que já está a afogar este 
País. 

Ouço, com atenção, o nobre Líder do_PDS, Senador 
Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Cbaves- Nobre Senador Roberto Sa
ttirníno", não vou entrar no- mérito do requerimento de V. 
Ex• Apenas essa justificatiVa de V. Ex' se perde numa 
série de considerações que me parecem, de certa manei
ra, conflitantes com as opiniões que têm sido manifesta
das no âmbito dos partidos da Oposição, particularmen
te do PMDB. Acabei de ler em jornal, hoje pela manhã, e 
creio que o mesmo fizeram muitos brasileiros, que o ilus
tre Deputado Freitas Nobre, Lfder do PMDB na Câma
ra dos Deputados, se manifestafá contra a idéia da con
vocação extraordináia do Congresso Nacional. Portan
to, V. Ex' verifica que há uma divergência, hã uma dis
crepância, não há uma unidade de pensamento, inclusi
ve, dentro do Partido que aventou no Senado essa possi
bilidade. O requerimento de V. E:rc.' tem outra desti
nação._ Vamos examiná-lo, para tomar a decisão, pela 
Maioria, no momento em que for submetido à votaçio. 

O Sr. Humberto Lu~na - Pe~ite-me, nobre Sena
dor Roberto Saturnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Naturalmente 
vou ouvir 9_ L_íder Humberto _Lucena. 

Li essa notícia, e a atribuo a um equívoco, a um mal
entendido, porque sinto - pode ser até que o Líder do 
PMDB na Câmara não esteja expressando o sentimento 
do seu Partido -sinto, dentro do PMDB, como dentro 
do PDT, como dentro do PT, exatamente a opinião, a 
op"iriião cristalizada, a opinião sedimentada de que se 
faz imperiosa uma convocação extraordinária do Con
gresso neste momento de crucial importância para a His
tória deste País. 

Ouço, neste instante, o Líder Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Posso tranqUilizar V. Ex', 
Senador Roberto Saturnino, e a Casa. Hoje, pela manhã, 
recebi um telefonema do Líder Freitas Nobre, para jus
tamente dizer qUe não tinha sido bem compreendido 
pela imprensa, que- apenas não tinha tido ainda conheci
mento exato doS -iermos da nossa convocação. 
Afirmava-m~, então, S. Ex• que estava de pleno acordo 
com a medida, e, conseqUentemente, toda a Bancada do 
PMDB na Câmara dos Deputados, nesta hora grave da 
vida nacional. 

Aproveitando o aparte, já que V, Ex• há pouco fez re
ferência à quebra sucessiva de empresas financeiras, 
lembro a V. Ex' o que tal fato significa, inclusive em ter
mos de sangria de recursos do orçamento monetário. 
Quanto e quanto o Governo vai tCr que despender para 
cobrir esses prejuízos, nobre Senador? Portanto, todo_o 
esforço do Governo expedindo esses pacotes, penalizan
do ainda mais os assalariados, para diminuir o déficit 
público, ê infrutfrero. E o- qUe isso signilica? SiSnfica, 
justamente, a falta de fiscalização adequada dessas insti-



2860 Quinta-feira 30 

tuições, pelo Banco Central, por conseguinte, a irrespm'i· 
sabilidade total_ das autoridades da ãrea econômica. 

O SR. ROBERTO SATURI'IINO~--)'Iobre Uder 
HumbertO Lucena, não há mais nada a dizer, senão ir
responsabilidade total, incompetência total, porque o 
Banco Central dispõe dos instrumentos de fisCalização. 
Se não os_ usa, é por incompetênCia, ou desídia, ou falta 
de interesse, ou c_onivênchi..- nesta altura já podemos le~ 
vantar qualquer hipótese. O fato é que os estouros estão 
aí, os estouros que, pela informação que possuo,- os dois 
casos que apareceram, jâ somam a meio trilhão de cru
zeiroS; meio trilhão de cruzeiros. E de onde ísto vai sair'? 
Do ~OrÇamento monetário. 

Estamos af a apertar o cinto do povo, para poder di
minuir o déficit público, mas, na hora de apertar-as em
presas e fiscalizar o setor financeiro, entra em cena acha
mada complacência, entra em cena a magnanimídade 
governamental. Por quê? _Porque esse setor financeiro é a 
menina-dos-olhos de toda esta. política de especulação 
desenvolvida ultimamente pelas nossas autoridades eco
nômicas. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito pra
zer. 

O Sr. José Uns- Nobre Senador Roberto Saturnino, 
não compreendi bem se V. Ex• e o Senador Humberto 
Lucena estão a favor ou contra· a fiscalização devida pelo 
Banco Central sobre essas empresas. 

O Sr. Humberto Ltu:ena- A fav9r. 

O SR.IWBERTO SATURNii'!O- Entendemos que 
a açào foi tardia e que poderia:_ ter sido evitada, se a fisca
lização tivesse sido-mais eficiente, mais pronta. 

O Sr. José Lins- Fico satisfeito em hoUvir isso de V. 
Ex~s., porque, aqui, O Governo tem apanhado pot' ter 
cão e por não ter cão. Na_ rea,t_i,dªde, o Banco Cent_ral não 
estã fazendo mais dO que cumprir a sua obrigação ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO- É porque o Go
verno, muitas vezes, consegue o milagre de ter cão e não 
ter cão. Então, é claro que tem que apanhar pelas duas 
razões. Realmente, no caso, obviamente a intervenção 
foi certa. Entretanto, poderia ter sido evitado ou pelo 
menos reduzido o rombo, se o Banco Central tivesse 
exercido com mais efícãcia a sua fiscalização. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Faz so_ar a 
campainha.) 

O Sr. José Lins- Agradeço a V. Ex~ a explicação. 
Realmente, o Banco Central não está mais do que cum~ 
prindo com a sua obrigação legal. A propósito, recebi 
uma informação do próprio Banco Central, e aproveito 
esta oportunidade para divulgá-la: 

.. (2) No caso da "Coroa" nos últimos dois anos 
não houve qualquer solicitação de liquidez. 

(3) A primeira assistência de liquidez deu-se hã 
trinta dias; foi feita em sC:B:Uída auditoria, Que riada 
constatou de irregular, a não ser as dificuldades de 
liquidez; 

(4) somente quando houve tentativa de vender o 
Grupo é que for confessado pelo proprietário a exis
tência de letras frias e em prédios separados." 

Esta observação é iiDPorfante; as letras frias eram de 
uma contabilidade em paralelo, e não da verdadeira. 

O SR.ROBERTO SATURI'IIi'IO -O mínimo que se 
pod~ dizCr de qualificativo deSsa auditagem, nobre Sena
dor José Lins, é que não foi adequada ... 

O Sr. José Uns- Neste ponto é que V. Ex• se engana. 

O SR. ROBERTO SATURI'IIi'IO - "'' correta, en
fim, eficaz, porque uma auditagem que nãci apura -tama
nha irregularidade ... 

I>!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) 

- O Sr. JOsé LinS- V. Ex.• há de convir que seria im
Possível à auditagem dete"ctar esses desvios, jâ que Se tra~ 
tava de uma contabilidade à partt:, em prêdio separado 
fora da sede da empresa. 

O Sr. José Fragelli (Fora do microfone)- Pior ainda. 
Será qUe não sabia que havia um prédio à parte? 

O Sr,_José Lins- Nobre Senador Roberto Saturnino, 
a informação continua: 

"A partir desta contestação, não havia nada mais 
-a fazer a não ser intervir, a fim de não colocar recur
sos públicos em instituições irregulares. O Banco 
Central estã realizando todos os esforços para trans
ferir o controle para instituição-idónea e gerar liqui
dez para atender os credores." 

Essas são !lS informnçõe&, de que disponho. 

O SR. ROBERTO SATURNII'IO- Eu agradeço a V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Moacy_r Dalla. Fazendo soar a 
campainha.) - Nobre Sen_ador Roberto Saturnino, o 
tempo de V. Ex• está encerrado. 

-O-SR. ROBERTO SA'ÍURNINO ~ iá encerrarei; Sr. 
Presidente. - · 
=Só quero saber, nobre Senador José Lins, quanto vai 

despender o Governo em algum tipo de financiamento 
de pai para filho, para que essas operações de compra da 
empresa falida venha a se realizar·. Tem sido norma essa 
assistência financeira para operações de compra, que no 
fundo custa, aos cOfres públicos, à Nação brasileira, ao 
povo brastleiro, o desgaste de centenas de bilhões de cru
zeiros, para que não se prejudique, enfim, os grupos que 
pra~icam essas _irregularidades. 

O Sr; Jo~_ Un~-=::- Ess~ informação não me foi dada, 
~~bn! S~nador, màS acredito -que Õ Banco se restringirá a 
aplicar a lei atinente ao caso. 

ÕSICifbliERTO SATURI'IIi'IO - Agradeço a V. 
Ex~, agradeço ao Presidente. 
_ Era a comunicação q~e queria fazer, esperatido a ma~ 
nifestaÇão da Casa sobre ~te requerimento que hoje 
aprese_nto à consideração .dos .Srs. Senadores. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ào nobre Senador Severo GQlJles, por 4elegação 
da Liderança do PMDB. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB - SP. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Governo vem impondo uma série de medidas na 
área econômica com o objetivo declarado de combater a 
inflação e reduzir o .déficit público. Houve o corte dos 
subsídios aos financiamentos agrícolas, ao petróleo, ao 
trigo, ao açúcar, o corte nos orçamentos de investimen
tos e de custeio das empresas estatais, e, mais recente
mente, o expurgo do INPC. 

Esse expurgo do INPC vai atingir direta e profunda~ 
meqte · ()-~~ assalariados. E o propósito expresso é o do 
combate: ã ínflaçãci. 

Ora, Si-. Presidente, nós já temos assistido no curso de 
todos esses anos à redução da massa de salários, ao lado 
do desemprego e, paralelamente, ao crescimento da in
flação, A redução dos s~,tlâ_rios atingiu desigu'almente a 
população. 

Há um trabalho feito pela Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo e publiCado pelo seu Presidente, Jo~ 
sê Papa Júnior, que informa: 

Com isso, ao longo dos últimos anos, o salãrio 
real caiu, seja por força da Lei n<;> 6.708/79, ou pela 
rotatividade, criada pela conjuntura recessiva. Estu~ 
dos elaborados pela FCESP demonstram que a clas
se média, composta por assalariados com rendimen-
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tOs eilfre 6 e 33 salários mínimos, experimentou um 
achatamento médio mensal de 12,5% em seu poder 
de compra. Jâ aquela faixa de remuneração de 1 a 3 
salários mínimos, que era premiada com aumentos 
de 10% acima do INPC, desfrutou de um'aumento 
real médio de apenas 1,6% ao ano. 

Isso quer dizer que nós já estamos assistindo à redução 
dos salários, ao achatamento do rendimento da classe 
média. Além do mais, os dados mostram que os salários 
acima de 5 salárioS mínimos representam, hoje, 55% da 
massa salarial brasileira, demonstrando que essa cres
cerite redução cjue nós vimos experimentando não teve 
nenhum impacto sobre o contrOle dã intlação. 

Com relação ao déficit público, eu gostaria de 
lembrar, em primeiro lugar, que as empresas estatais, 
que estão todas pesadamente endividadas em dólar, por 
determinação do Governo, vão continuar com os seus 
orçamentos equilibrados porque estão devendo em dóla
res. 

E mais ainda: as noticias publicadas hoje mo_stram que 
as Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional não so
frerão expurgo nenhum e permanecerão com a sua cor
reção integral nos ntveisdo INPC. Então nós vamos ter 
o efeito d_o expurgo sobre os salários, cadernetas de pou
pança; aluguéis, prestações do BNH, e as ORTN já fi
cam afastadas, porque essas não sofrerão nenhum expur
go. 

Na segunda~feira desta semana tivemos notfcias do 
lançamento de títulos, Letra do Tesouro Nacional, com 
rendimento de 244% ao ano. Esta dívida interna, hoje. 
cresce apenas para satisfazer o serviço da dívida, não 
para qualquer outro objetivo, o que de certa maneira 
mostra que as finalidades de reduzir déficit público em 
nada irá tocar no crescimento da dívida interna. Esta 
continua intocável, e privilegia evidentemente os setores 
que são hoje proprietários da massa das Obrigações do 
Tesouro. 

Viii -hàVer -redução nas cardenetas de poupança. Mas 
essas ainda, de um certa maneira, podem-se compensar 
de alguma perda, pela existência de uma taxa de juro, 
além da correçào monetária, Os aluguéis pOderão ser 
também relativamente reduzidos, mas o próprio merca
do_ permitirá que os proprietáiios consígam um certo 
tipo de renovação, não renovando contratos, ou pedindo 
casas para o uso próprio, ou para pessoas da família. As 
prestações do BNH podem sofrer uma pequena redução, 
mas os salários terão redução muito maior, porque as 
prestações do BNH têm juros, e-os salários já vêm Sendo 
corroídos. Os da classe média, então que compõem a 
grande massa de compradores de imóveis do BNH, ve
rão cada vez maís distantes o seu rendimento, a sua ca
pacidade de pagar. 

Disso tudo fica claro que esse expurgo atinge exclusi
vamente, pesadamente, os assalariados. Sempre surgiu 
fiõ Brasil o argumento de que 60%, hoje, do PIB é apro
priado pelos salários, inclusive aqui referido no discurso 
-do ilustre Senador Campos·, então, é preciso tocar~se nos 
salários, senão se corrige a inflação. 

O ffiGE nunca desmontou a caixa preta para que sou
béssemos realmente qual é a participação dos salários no 
Pfoduto Interno Bruto brasileiro. Fica claro que, com os 
trabalhos realizados paralelamente, ele está muito 
aquém disso. Seria absurdo imaginarmos que neste País 
dos salários baixos, eles fossem os responsáveis pela 
apropriação de 60% do PIB. 

O Sr. José Lins- Permita-me V. Ex• um aparte? 

O SR. SERVERO GOMES - Com o maior prazer, 
Senador. 

O Sr. José Lins -Senador Severo Gomes, a meu ver,-
o que vai influenciar nos salários não é o expurgo sobre o 
INPC,-mas o diferencial de expurgo entre o salário e a 
inflação. Quanto à queda dos salários superiores a três 
salãrios-minimos, de 12,5% ao mês, citada por V. Ex' e, 
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evidentemente, um exagero. Uma queda de 1_2,5% ao 
mês liquidaria o salário em pouco tempo. 

O SR. SEVERO GOMES -Sr. Senador, 12%, depois 
do remanescente são outros 12%, não significa razer esse 
tipo de soma para dizer que estamos então ... 

Sr. José Limo- Nesse ca_so não teria havido a redução 
de 12,5% ao mês. Houve um engano da parte de_ V. Ex' 

O SR. SEVERO GOMES - Não se elimin;;t em um 
ano; ele vai sendo reduzido. 

O Sr. José Lins - Claro. 

O SR. SEVERO GOMES - De qualquer maneira, 
Sr. Senador, esses são os dados da Federação do_Comér
cio ... 

O Sr. José Lins - Creiõ qUe esses dado-s nãO -estão 
certos. Quanto às ORTNs, é claro que elas vão ser in
fluencia-das, já que os três índices vão ser reduzidos. Nes
se caso, evidentemente, a avaliação das ORTNs também 
sofrerá. 

O SR. SEVERO GOMES- V. Ex' continua alimen
tando a esperança de que a inf1ação vai ser reduzida, e o 
povo brasileiro assiste a seu cresçjm_ento galopante. 

O Sr. José Lins- Se não houver reduç_ão da inflação, 
evidentemente todos esses índices subirão paralelamente. 
Nós estamos falando de diferenciais, V. Ex• diz que o 
INPC vai ser reduzido pelo expurgo, mas que a ORTN 
não. Se a inflação subir, certamente o INPC sobe, e a 
ORTN subirá também. 

O SR. SEVERO GOMES - V. Ex• sabe que as 
ORTNs, inclusive as que têm correção cambial, e que 
são a grande maioria delas, elas se ma têm nesse nível, os 
salários serão reduzidos neSsa porccfitagem. 

O Sr. José Lins- ~claro que as ORTNs, com cor
re'ção cambial vão ser influenciadas, também, pela nova 
taxa de câmbio, expurgada, d_e_ntro de certo limite. 

O SR. SEVERO GOMES- Mas será influenciada 
pela queda dos salários. 

O Sr. José Uns- Não, pela taxa de câmbio, evidente
mente. 

O SR. SEVERO GOMES- Muito bem, nós estamos 
fazendo referência ao problema da partidpação dos sa
lários no PIB. Nós sabemos qUe cm países como a Ale
manha, como a França, a participação dos salários anda 
em torno dos 50%, sem contai os bencfíci_os do Aufers
tehen e todos os benefícios sociais. Seria estranho que no 
Brasil tivéssemos uma p-articipação de 60%. 

Procuramos o apoio de técil-icos para fazer-um levan
tamento paralelo, que seguiu da seguinte maneira: o- mé
todo partiu da arrecadação do_ Fu_ndo de Garantia por 
Tempo de Serviço, que signifíca 8% da folha_ de paga
mento das empresas. Os dados referem-se ao ano de 1981 
e foram refirãdos do boletim do Banco Central, de no
vembro de 1982. Aplicado o deflator do índice geral de 
preços, mês a mês, calculou-se a massa salarial, a preço 
de dezembro de 1981. Comparamos,-então, essa massa 
com o PIB, expresso em cruzeiros (relatório do Banco 
Central de 1982) e encontramos o valor de 20,3%. Esse é 
o valor da folha de pagamento da massa de assalariados, 
ineluiildo o salário, o 13~'; o imposto de renda e o INPS 
do trabalh<Jdor. Acrescentamos, então lO% de INPS da 
empresa e os 8% do Fundo de Garantia e o resultado al
cançado foi de 24%. 

Não estão incluídos nessa faixa os _funcionários públi
cos, os militares, mas, também, os seus salários não são 
afetados pelo INPC, e uma franja menor com n:laç_ã9 à 
massa total dos salários dos trabalhadores que não estão 
na CL T e não são funcionários públícos. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• um aparte? (As
sentim·ento do orador.) Eu acho que o método é inteira
mente inadequado porque é sabido que nem todo assala
ri.ado paga F9TS. Çfrande mass!l de assalariados_ quere
cebe recursos de empresas não organiza.das, evidente-
m~nl~Oão paB:a.-E:_u acredito, comO v: EXf, que o PIB 
talvez não chegue aos 60 ou 65%, como em outros países 
mais evoluídos, mas, evidentemente, estará próximo dis
So, e nunca seria da ordem de 20, 25%. 

O SR. SEVERO GOMES- Eu poderia até concor
dar com V, Ex• de que o método não é o níais adequado. 
Mas, como 'esses dados não são revelados nas contas, o 
que é uma questão real para todos que observam as_con
tas nacionais e como sempre se referem, e o argumento, 
inch.islve, do Senador_ Roberto Campos, p~ra mostrar 
que-os salários têm que- sei loCados é de que eles partici~ 
pan1 cOi:n- 60%, é que temos que procurar os caminhos 
possíveis. E não posso concordar com o argumento de V. 

EXfc}ue não se paga o Fundo de Gararitia, que isso aí é 
um minoria. Não, o sistema financeiro; o comérciõ, a in
dústria, a massa da agricultura, estão pagando esse tri
bu_to e, para isso, pode-se chegar a alguma conclusão e 
muitas contas são montadas no País a partir disso. E. cla
ro que elas são _imperfeitas, mas, de qualquer maneira, 
precisamos construir algum meio de chegar a essa caixa
preta, para desmontar essa falácia de que os saláríõs re
presentam 60%, então todo combate à inflação ter que 
-ser centrado em cima dos salários. Na verdade, essa falá
cia é usqda para, exat<!mente, corroer os salários, e não 
porque isso seja uma verdade. 

Então, o que verificamos é que todo esse expurgo do 
INPC só tem um alvo, o trabalhador. Em todos os ou

-tros casos, e principalmente os grupos de renda de capi
tal com as obrigações, estes não serdo tocados com re
lação ao expurgo do INPC. 

Essas medidas todas vieram complementando medi
das anteriores, que foi a maxidesvalorização, o corte am
plo de subsídios e o problema também ligado .ao corte 
dos orçamentos estatais. No seu conjunto, representam, 
na verdade, nenhuma ação que controla a inflaçifo- nerri: O 
déficit público, porque a gri:lnde massa do déficit público 
estão aí, nas obrigações. O serviço desSe déficif público 
foi, nesteS últimos ineseS-, de l trilhão de cruzeiros por 
mes~ -PasSará -par à l trilhão e 200 e irá, certamente, até o 
fim do ano, a 1 trilhão e 500 bilhões de cruzeiros por 
mês. Então, esSe fipO de renda não está tocado, o setor fi
nanceiro _c_o_ntinua manÍendo esse tipo de rendimento. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• outro aparte? 
(Assentimento do orador.) O que o Governo diz é que a 
medida é necessárja pani controlar o déficit público. Evi
dentemente o déficit feito vai ter que_ ser corroído áos 
poucos, mas o grande problema é o acréscimo anuafâes
se déficit, através doS subsídios que V. Ex• tão bem co
nhece .. 

O SR. SEVERO GOMES --Senador José Lins, esse 
déficít público cresce hoje apenas para realimentar e po
der pagar o seu serviço. Então, as importâncias hoje liga
das _ao corte dos subsídios, ou colocar um orçamento 
mais rígido nas empresas estatais, isso não se vai refletir -
absolutamente nesse tipo de redução. E. mesmo que fos
se, só ver a dimenssào desse déficit público serve para 
mostrar que_esses esforços não vão-atingir essa questão. 

O Sr. José Lins- Eu discordo de V. Ex' Permita-me 
discordar, já que o Governo não pode continuar aumen
tando o déficit. Quando se fala em inflação sabe-se que 
esse aumento é simplesmente nominal e não real. Mas o 
aumento real, através de novos subsídios, esse está sendo 
cortado, nobre Senador. 

O SR. SEVERO GOMES- Sr. Senador, nós corta
mos o subsídio do trigo e as Letras do Tesouro são 
lançadas com um deságio de 244% ao ano. f isso o que 
está acontecendo. 
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O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. SEVERO GOMES - Com o maior prazer. 

O Sr. Humberto Lucena - Cortam-se os subsídios do 
petróleo, do trigo, dos juros agricolas e, por via de conse
qilência,-aumeint"ã-se, evidentemente, o custo de vida e, 
portanto, a inflação, isso- para reduzir o déficit público, 
-controlar, como diz o Senador José Lins ou red,uzir o dé
ficit público. Enquanto isso, o Governo, agora, vai gas
tar bilhões de cruzeiros para socorrer essas financc:íras 
que -c-hega:i-arri- r-situação de liquidez. Por quê? Por falta 
de fiscalização ·adequada por parte do Banco Central. 

O SR. SEVERO GOMES- V. Ex• tem toda a razão, 
e eu quero lembrar a informação que nos trouxe aqui o 
Senhor Roberto Saturnino, de que o rombo dessa em
presa Coroa que explodiu nesta semana, é_de 450 bilhões 
de cruzeiros. O Banco Central estimava que o corte dos 
subsídios agrícolas, neste ano de 198~, seria de 1 trilhão 
de cruzeiros. Portanto, apenas uma empresa como essa 
corresponde, no rombo que oferece, a uma imp-ortân
cia ... 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex•? 

O SR. SEVERO GOMES - Pois não. 

O Sr. José Lins- V. Ex• está querendo dar a entender 
que todo esse rombo vai ser pago pelo Banco Central, o 
que nào é verdade. 

O SR. SEVERO GOMES- Eu estou querendo dizer 
que, certamente, uma parte será paga, inclusive; porque 
há certos tipos de aplicação ... 

O Sr. José Lins- O Banco Central, hoje, divulga o 
quanto t-em lâ-, -2Úbilhões de cruzeiros, e não os 400 a__que 
V. Ex• se refere. E ele agirá, evidentemente, dentro qa 
norma legal. 

O SR. SEVERO GOMES- Espero que V. Ú• pos
sa:,- delltrO- em breve, rever esses núrrieros, porque eles 
irão aparecer. 

O Sr. Roberto Saturnino -Nós vamos ver. 

O SR. SEVERO GOMES- Essas medidas não- vão 
conter a inflação, porque todo arrocho salarial que nós 
tivemos, foi acompanhando uma elevação vertiginosa da 
iilflaçào. Não vão conter o déficit público porque este 
está-se reillimentando por esse tipo âe operaçãc e com as 
taxas de juros neceSsárias para a colocação de novas 
tranches de Obrigações e de letras do Tesouro. O objetí
vo não sefã alcançado, rrlas as- medidas vão significar 
uma violenta coinpressão da econorilia interna do País, 
liberUndo recursos para exportação ã qualquer custo, 
num desesperado esforço para a manutenção de um mo
delo econômiCo que sempre_ foi _injusto e hã muito tempo 
perdeu a operacionalidade e a Sua eficácia. 

Quanto à agricultura, Srs. ~enadores, nós temos hoje 
esse peso sobre a agricultura, que é o corte de su_bsídios, 
uma agricultura que já está atravessando enormes difi

-culdades. Os dados mostram que, entre 1978 e 1982, o 
Banco do Brasil reduziu os financíamentos agricolas em 
40%, em termos reais. Houve uma expansão maiOr no se~ 
tor privado, mas, no conjunto, Banco do Brasil e setor 
privado, a redução do crédito agrícola foi de 30%, em 
termos reais, entre 1978 e 1982. Em 1982, com relação a 
1981, o Banco do Brasil financiou menos três rriilhões de 
hectares na ãrea da pequena propriedade; baixou de 17 
milhões de hectares para 14 milhões de hectares. Naque
la época, a taxa de juros era de 45% na Região Sul e o fi
nanciamento era de 100%. Agora, nós vamos ter taxa de 
85% da correçã_o monetãfia e 90% do financiamento dos 
gastos totais. Isto quer dizer, que nós estamos diante do 
absurdo: de um lado, cortamos o subsídio do trigo e., de 
outro, desestimulamos a produção interna de alimentos 
que possam substituir, amanhã, essa falha na alimen-
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tação do povo. Todos nós sabemos que, até mercê dos 
subsídios. a base da alimentação popular, hoje, contém 
uma alta porcentagem de trigo. Então, juntam9s p_ma 
coisa com a outra para levar a um verdadeiro desastre 
em termos de alimentação popular. 

Quero lembrar, também, aquilo a que me referi hã 
pouco, corte dos subsídios d_o trigo, de acordo com os 
dados fornecidos pelo Banco Central, daria um volume 
de recuros da ordem de um trilhão de cruzeiros, neste 
ano de 1983; e, nestes últimos meses, só o serviço da dívi
da foi de um trilhão de cruzeiros por mês, para poder
mos avaliar os dois pesos e as duas medidas dessa lógica 
absurda em que estamos mergulhados. 

Outro capítulo importante é o que diz rCSpC:ito ao cor
te dos -orçamentos de investimento e custeio ·das empre
sas estatais. A disdplinã imposta às estatais terã como 
conseqüência e ruína dessas empresas, o crescimento do 
desemprego, também na ãrea das empresas estatais e, 
por via de conseqUência, também a ruína dessa indústria 
de bens de capital construi da com enorme 'sacrifício na
cional e que tem nas empresas estatais a sua grande fonte 
de enc.omenda. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite V. Ex•? 

O SR. SEVERO GOMES - Pois não. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Já que em seu 
pronunciamento V. Ex• tocou na questão das estatais, 
gostaria de registrar que me chamou a atenção uma de
claração feita pelo Ministro da Jndústria e Comêrcici, há 
poucos dias, pela qual ele se dispunha discutir a venda 
das empresas estatatais. Suponho que tenha sido um en
gano do Sr. Ministro, mas sería -útil que o Governo, ou o 
próprio Ministro, corrigisse essa afirinação; pOrqUe, Se 
não for um engano do Ministro, ela tem conseqüência de 
tal gravidade que me parece que exigiria uma poStura 
bastante crítica não só de nossa parte como da socieda
de. 

O Sr. Roberto Saturnino - Posso complementar o 
aparte, Senador Severo Gómes? (Assentimento do ora
dor.) O aparte é extrerriante OPortuno e a notícia, que 
também li, era a de uma comunicação do Sr. Ministro de 
que o assunto já esta vã. sendo discutido dentro do gover
no, o que torna a coisa ainda muito mais gra-Ve do que 
poderia parecer, se foSse uma opinião pesSoal do Minis
tro. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso-- Vê V. Ex•, a cláu
sula de bona fide é ingenuidade ·minha. 

O Sr. José Lins- V. Ex• _me permite? 

O SR. SEVERO GOMES - Com prazer. 

O Sr. José Lins- Quero dar um esclarecimentQ, pois 
me parece que não foi levado em conta pelos nobres Se
nadores, quando leram a notícia-da fala do Sr. Ministro 
da Indústria e do ComêrcíO."S. Ex• referiu a que o assun
to estava em análise no Governo. Ora, ninguém desco
nhece que, atê por pressão do setor privado, o Gover_n_Q _ 
está desestatizando as empresas que não essenciais ao se
tor público. Foi a essas, certamente, que o Ministro se 
referiu. As outras empresas de interesse da estratégia do 
desenvolvimento nacional não estão, por certo, iricluídas 
no pensamento do MinistrO. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. SEVERO GOMES - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco- O que s_e diz não ê,_exatamen
te, o que o Senador Josê Lins acaba de afirmar. O Minis
tro, inclusive, usou uma expressão inglesa, porque hoje, 
está em moda falar inglês neste País: sale-leasing-back, 
falou em relação à venda, inclusive, da Companhia Vale 
do Rio Doce ... 

O Sr. RobertoSaturnlno- (Fora do microfone) -Cí
tou o caso de Tubarãp. 
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O Sr. Itamar Franco - Citou o caso de Tubarão, citou 
o Vale do Rio Doce, o metrô do Rio de Janeiro, o metrô 
cfe S-ãO Paufo e, inclUSive, indústrias siderúrgicas. Evi
dentemente, como diz V. Ex•, precisa haver um desmen
tido·, mas um desmentido oficial. O que se pretende, real
mente, ê a venda das empresas estatais. E quem é que vai 
comprá-las? São as empresas multinacionais, Senador 
Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha)- senador Severo Gomes, o· tempo de V, 
Ex• está encerrado. 

O SR. SEVERO GOMES - Um instante, rapida
mente tei'rttino minha exposição. 

Abordarei essa questão das empresas estatais em se
guida. Mas h.á algumas questões importantes que dizem 
respeito às _empresas estatais e até, vamos dizer, à campa
nh_a de desmoralização que hoje se busca_com_relação às 
empresas estataís. 

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o crescimen
to do número das empresas estatais, e que é sempre colo
cado como uma coisa cancerosa que está ocorrendo no 
Brasil, verifiCOu-se durante o pei'íodo em que estava na 
direção da economia brasileira os inimigos jurados da es
tatização. Quer dizer, foi no período do Senador Rober~ 
to Campos, Otávio Bulhàes, Mário Simonsen, Delfim 
Netto que houve esse enorme crescimento. De uma certa 
maneira, poderíamos estabeleer uma ligação entre cresci
mento das empresas estatais e o autoritarismo; a facilida
de de tomar decisões, de uma maneira ou de outra. Tam
bém ê preciso lembrar que a grande maioria das empre
sas estatais que forain críadas nesse perío_~o são empre~ 
sas que apenas vieram substituir serviços que eram diri
gidos pelo Município, pelo Estado e pela Federação. 
Tudo se transformou em empresa: água e esgoto, empre
sa de pesquisa agropecuâria, todas elas são aglomeradas 
para poder mascarar uma dimensão do_ Estado que, na 
verdade, ele não tem. Tanto que, quando se fez a lista 
das empresas a serem desestatizadas, surgiu uma lista 
onde_empresas significativas eram a ACESITA, e a MA
FERSA, e o resto era bondinho do Corcovado, o hotel 
de Santa Catarina, ou empresas que tinham caído na 
mão do BNDE porque estavam insolventes e interessa
vam, num determinado momento, ao Governo mantê
las. Agora, o que não se falava, e que agora está sendo 
apontado, é a desestatização de empresas na área da si
derurgia. A Cia. Vale do Rio Doce nunca apareceu na 
notícia como uma intenção do Governo nesse sentido. 
Isso, realmente, teria uma gravidade m:.1ito grande, por
que todos sabem que não há uma sing~lar possibilidade 
de haver capitais nacionais para aquisição dessas empre
sas. A sua desestatizaçào só poderia ovorrer na riledida 
que fosse igualmente desnacionalizaçãb, dentro de um 
projeto que, de certa maneira, nós devemos reconhecer 
que está em marcha. 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? (Assentimento 
do orador.) Não sei bem quã.[ é a Posiçà9 -de V. Ex• se é 
contra ou a favor da empresa estatal; ou se V. Ex,admite 
que hã um campo específico em que o poder público 
deve atuar. Concordo com V. Ex~ em que houve um exa
gero, talvez até um erro, na utilização desse nome de em
presa em entidade como a EMBRAPA, uma instituição 
de pesquisa. Essa foi criada apenas para encontrar um 
meio de melhor administrar a pesquisa agropeCuária. 
Trata-se de uma entidade de serviços que não deve ter 
nenhum lucro. Ora, uma empresa é uma entidade que 
peve Visar lucro razoável, ou, pelo menos, uma compen
sação da sua: despesa. 

O SR. SEVERO GOMES-- O que eu quero dizer, 
Senador José Lins, é que esta mistura tem um propóSito 
que está no cerne da campanha contra as empresas esta
tais f?rasileiras. Uma campanha que ê feita, hoje, por um 
sem número de órgãos de imprensa e feita pelo próprio 
Governo. Inclusive, eu gostaria de fazer referências até 
ao problema das mordomias. 
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Aqui hã um trabalho de autoria do ilustre Senador 
Paulo Brossard a respeito desse problema das mordo
mias e qUe diz o seguinte: -

"Mas, voltando ao assunto fica-se a saber que 
novo decreto será expedido para eliminar as mordo
mias. 

Novo? Novo por quê? Simplesmente porque se 
trata de mais um ato oficial no mesmo sentido." 

E, asSiffi, enumera ele todos os decretos que foram fei
tos para eliminar as mordomias. E para concluir: 

"Isto mostra, à maravilha, que os governos auto
ritários não são necessariamente fortes, e que auto
ritarismo não se confunde com autoridade." 

Há um outro lado da questão: é que, através do 
problema das mordomias, se procura, também, desmo
ralizar a empresa estatal. Na verdade, a remuneração 
dos executivos das grandes empresas privadas, nacionais 
e estrangeiras,- com todas essas mordomias af colocadas, 
são sempre muito superiores aos honorários dos dirigen
tes d_as empresas estatais. E o que nós vemos ... 

O Sr. José Lins- V. Ex~ me permite? (Assentimento 
do orador.) Neste_ ponto coloco-me ao lado de V. Ex• 
Acho que as estatais, salvo os exageros ou aquelas em
presas que foram absorvidas pelo Governo, com o único 
objetivo de salvã-las têm prestado um grande serviço. 
Essas campanhas contra supostas mordomias são, evi
dentemente, obras de desmoralização que não merecem 
medrar. Esta é a minha opinião. Aí estou com V. Ex• 

SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Eminente Se
nador Severo Gomes, eu solícitaria a V. Ex• não permitir 
mais apartes para entrarmos na Ordem do Dia. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, só umci: bre
ve interrupção para não perder o fio do discurso do 
nobre Senador Severo Gomes, com o qual eu me congra
tulo, jã que S. Ex~ estã realmente fazendo um pronuncia
mento da maior importância, em nome da Liderança do 
PMDB no Senado. A propósito das estatais que V. Ex• 
defende com tanto ardor, eu lembraria, inclusive, uma 
recente entrevista estarrecedora do Ministro Camilo Pe
na, da Indústria e Comêrcio, na qual S. Ex• declarou que 
todas as estatais estavam à venda; menos a PE
TROBRÃS. S. Ex• admitiu até a venda da Vale do Rio 
Doce. Veja aonde nós chegamos. 

O SR._ SEVERO GOMES- Inclusive este assunto Já, 
ãcJui, foi abõrdado, ·com relação com à surPresa ·que o 
País todo teve esta notícia. 

Então procura-se o quê? Reduzir os orçamentos das 
estatais, orçamentos que estão hoje tremendamente 
agravados. Por quê? Porque elas foram obrigadas a se 
endividarem em dólares, obrigadas a si: endividar quan
do não precisavam, obrigadas a se endividarem quando 
havia inclusive obrigação do Tesouro de subscrever 
ações para manter o equilíbrio entre o capital e o endivi
damento da empresa. E agora, então, vamos procurar 
desmoralizar as empresas que no ano- passado serviram 
de base para o salto da industrialização brasileira, e que 
hoje são fundamentais na construção do futuro, na pre
servação da independência do País e da sua economia? 
Hã sem dúvida nenhuma muita harmonia em tudo isso, 
na compressão da economia interna, na redução dos sa
lários, na tentativa de reabilitar, de fazer viver o modelo 
moribundo exportador que está aí, levando a desgraça às 
famílias dos brasileiros. S6 faltam duas colunas nesse 
edifício que é a coristrução do interesse estrangeiro den
tro do País, que será amanhã, já que a inflação não con
~e~e ser reduzida. Como? Redução das tarifas aduanei
ras. Isso faz· part~ irlclÍlsive, cia argumentação perma
nente do Fundo Monetário Internacional. Mas, como a 
redução das tarifas? Vamos ter então maiores despesas 
de importação? Não. Isso se completa com o outro lado 
que ê a internacionalização do sistema financeiro; POr~ 
que af então se fecha o circuito na construção desse mo
numento. 
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As medidas parecem todas descon_trolad{ls. Quer di
zer, não se vai conter a inflação, não se vai conter o défí~ 
cit público, as empresas estatais vão ser arruinadas, a 
economia nacional vai ser arruinada, Então, qual é __ a ló_
gica disso? Tudo isso tem uma lógica. Quando o jovem 
Hamlet se fingia de_louco dizia-se que aquela loucura 
tem uma certa lógica. E esta é uma lógica que fecha, ar
redonda, que_ é a da perda da capacidade do Brasil real
mente mudar o modelo. Porque é a única maneira de po
dermos, amanhã, desenvolver políticas que digam respei
to ao bem-estar da maioria,Tilldependência da nossa so
berania, à independência do futuro das gerações que es
tão aí bãtendo às portas, -deste Brasil novo e que se en
contra, hoje, forças contrãrias, sendo combatidas e sen
do pressionadas, para que não se dê um passo pafa 
adiante. 

Estamos vivendo, como disse o Senador Roberto Sa
turnino, uma hora crucial. Essa hora só pode ser vencida 
com a mobilização das forças sociaiS e polítiCas_.~ pfecl
so explicar ao povo o que é que signiiTca~ CfUara profun
didade, qual o resultado de todas essas medidas, que são 
coerentes e que não são loucas, Elas têm_um propósito, 
infelizmente, da entrega da falência nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr_DJ!lloJ~A Presidên· 
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das re
dações finais dos Projetas de Resolução n'i's 69, 70 e 73, 
de 1983. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Palia)-:- Sobre a me
sa, requerimentos que vão ser H dos pelo Sr. 19-
Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 715, DE 1983 

Sr. Presidente 
Requeiro, na forma regimental, o desarquivamento do 

Projeto de Lei do Senado n"' 7 de 1982. 
Sala das Sessões, 29 de junho de 1983. -Nelson C_ar_

neiro. 

REQUERIMENTO N• 716, DE 1983 

Sr. Presidente 
Requeiro, na forma regirilental, o desarquivamento do 

Projeto de Lei do Senado n'i' 61 de 1982, de minha auto
ria. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1983. ---:_Nelson Car
neiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~-Qs requeri
mentos lidos serã~ publicados e posteriormente inclui
dos em Ordem do Dia, nos termos re-gímentais. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
]9-Secretárío. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 717, D)l 1983 

Exm'i' Sr. Presidente do Senado Federal 
Considerando a gravidade da situaÇão económico

social do País e a importância dos fatores políticos que 
necessariamente deverão influenciar as soluções capazes 
de conduzir à superação das presentes dificuldades. 

Considerando a necessidade de s_e desenvolverem to
dos os esforços possíveis no sentido de formular diretri
zes de encaminhamento dessas soluções pela definição de 
pontos capazes de constituir cons_cms_o~_f:.Dtre as diversas 
forças políticas, económicas e sociais do País. 

Considerando a responsabilidade que pesa sôbre o 
Congresso Nacional, como poder eminentemente políti
co para o qual se voltam naturalmente as atenções e ex
pectativas de toda a Nação nos momentos de crise. 

Considerando que as expressões da Mensagem Presi
den_cial ao Congresso Nacional na abertura da presente 
sessão _legislativa contêm um apelo inequívoco a esse es
forço de busca de consensos através do __ de_bate franco, 
construtivo e desarmado de preconceitos. 

Requeremos, com fundamento nos artigos 75, letra 
''a", 76 e 77 e respectivos parágrafos do Regimento In
terno seja constituída uma Comissão Especial inter par
tidária composta de sete (7) ritembros para desenvolver o 
estudo e a discussão das grandes questões econórilico~
so<;iaiS -que afligem a Nação na hora presente, notada
mente aqueles ligados ao desemprego, à dívida externa, à 
ittfla<;ão e à dívida interna a formular no prazo de 60 
dias, através de consulta ampla aos diversos setores da 
Sociedade BrasiJeira, sugestões concretas e objetivas 
sobre os diVersos aspectos que compõem esses proble
mas maiores. 

Sala das sessões, 29 -de junho de 1983. --Roberto Sa
turilino. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requeri
mento será remetido às comissões de Economia e de Fi
nanças. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Está JTndã a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há "quorum" para deliberação. 
Em conseqiiência, os itens n9s 2 e 3, dependentes de 

votação, deixam de ser submetidos ao Plenário, ficando 
sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

São os seguintes os itens c1,1ja votação ê adiada: 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como c-onclusão-de seu Parecer n9 993, de 1981, 
com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara, e voto vencido do Senador Humberto Luce
na), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa 
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias 
Ltda: a área de 33.000 hectares, no Território de Rondô
nia, para a implantação de projeto de bovinocultura, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 994 e 995, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
juridicidade;_ e 

-de Agricultura, favorável, com voto venc_ido do Se
nador Leite Chaves. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
74, de 1983 (aPresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclu_São de seu Parecer n9 561, de 1983), 
que autoriza o Governo do Estado do Pará_a alienar à 
empresa Maisa - Moju Agroindustrial S.A., uma área 
de terras devolutas do Estado, com aproximadamente 
30.000 ha. (trinta mil hectares), tendo 

PARECERES, sob n9s 562 e 563, de 1983, das ComisM 
sões: -- -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade, com emenda que apresenta de n9 1 -
CCJ; e 
-~de Agricultura, favorável. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)--:- Passaremos, 
ent?o, à apreciação das materias em discussão. 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i' II, de 1983, (n9 72/83, na casa de ori-
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gem), que revoga o Decreto-lei n"' 865, de 12 de se
tembro de 1969, restabelecendo a autonomia do 
Município de Santos, no Estado de São Paulo (de
pendendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e JUstiça, de Segm;ança Nacional e de Mu':' 
nicípios. 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 19-

Secretário. 
E lido o seguinte. 

PARECER N• 642, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n91J, de 1983 (Projeto de 
Lei n9 72-A, de 1983, na Casa de origem), que revoga 
o D.ecreto--lei n9 865, de 12 de setembro de 1969, res-
tabelecendo a autonomia do Município de Santos, no 
Estado de Sio Paulo. 

Relator: Senador Amarai FU:rhüt 

O projeto sob exame, procedente da Câmara d~s De
putados, de autoria do eminente Deputado Gastone 
Righi, intenta a revogação do Decreto-lei n~ 865, de 12 
de setembro de 1969, restabelecendo a autonomia do 
Município de Santos, EStado de São Paulo. 

Corporificado em quatro artigos, o projeto além dare
vogaçãõ prevista no art. J'i' estabelece, no art. 29 o prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta dias), a partir da publi
cação da lei, para a realização de eleições de prefeito e 
vice-prefeito do município santista. 

Na Casa de origem, a matéria tramitou, com sucesSo, 
naS-Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança 
Nacional, sendci que, na Comissão congénere, ficou con
sagrado o entendimento de que ê legítima a íniciativa 
parlamentar de projetas que revoguem ou derroguem 
leis ou_decretos cuja iniciativa seja de competência exclu
siva do Poder Executivo. 

Quanto ao aspecto de direito eleitoral contido no arti
go 29 e seu parágrafo único do projeto, não vemos ne
nhum óbice de natureza jurídico-constitucional que pos
sa contaminar a lei projetada, sujeita, em sua factibilida
de, às competentes instruções da justiça eleitoral. 

Pelo exposto, reputamos jurídica e constitucíõnal a 
ab-rogação do citado decreto, razão por que opinamos 
pela aprovação do projeto. 

Sala da Comissão, 25 de maio de 1983. - Murilo Ba
daró, Presidente - Amaral Furlan, Relator - Odacir 
Soares- Martins Filho- José lgnácio- Helvídio Nu
nes - Hélio Gueiros - Guilherme Palmeira - Alfredo 
Campos. 

(Manifestações e tumulto na galeria.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalta. Fazendo soar a 
campainha.)- Não é permitido à galeria se manifestar. 
A segurança retire a faixa que está sendo estendida. 

A matéria está em discussão. 

O Sr~ Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moac_yr Oatla) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ Pela ordem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -PB. Pela 
ordem.)- Pediria vênia a V. Ex• para deixar que a faixa 
fosse aberta e em seguida recolhida. (Palmas.) 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) - Eminente 
Uder, V. Ex• mereCe toda a consideração da Mesa; mas 
V. Ex~ é um exímio conhecedor do Regimento da Casa. 
Não é possível se entender a boa ordem dos trabalhos 
com a manifestação da galeria. 

A matéría está s-endo discutida. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Lembro a V. Ex• 
que em várias sessões conjuntas do Congresso Nacional, 
foram abertas faixas nas galerias, com o devido consenti
mento da Mesa; V. Ex• não estaria abrindo, portanto, 
ilenhum precedente no Senado Federal. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Lamento 
profundamente, nobre Líder, mas não era eu quem esta~ 
va a presidir aquela sessão. Eu cumpro o Regimento. 

O SR. PRESID_ENl':E (Moacyr Datla) -O parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela cons-
titucionalidade e juridicidade do projeto. . 

Solicito ao nobre Senador Gastão Müller o parecer da 
Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (Para emitir parecer)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 12 de setembro, os 
Ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica C:di
tamm o Decreto-lei n_~> 865, que declara de interesse d;,i 
Segurança Nacional, nos termos do art. 16, § 1~>, alínea b, 
da Cons_ti_tuiçàQ, o _Ml.!_n_iç_[pio de SantOs, no Estado de 
São PclUlo. Em conseqüência, o Prefeito Municipal pas
sou a ser nomeado e, ao Município, aplicou-se o dispo to 
nos artigos 2<.> a 5~>, e seus parágrafos, da lei n~> 5.449, de 
4 de junho de 1968, alterada pelo Decreto-lei n'~ 560, de 
29 de abril de 1969. 

Pelo projeto que vem ao exame desteúrgão Técnico, é 
revogado o Decreto-lei n~> 865/69 e, no prazo de cento e 
oitenta dias da publicação da Lei, serão realizadas 
eleições para Prefeito e Vice-Prefeito de Santos, os quais 
tomarão posse imediata após a proclamação oficial do 
resultado das eleições. Os mandatos terminarão a 31 de 
dezembro de 1988. 

Na justificação, o autor _da proposição, Deputado 
Gastone Righi, alinha os seguintes argumentos: 

-A Junta Militar que governou o País em 1969 supri
miu a autonomia do Municíflío de Santos, declarando-o 
de interesse da Segurança Nacional; 

-O ato legislativo que determinou a supressão dare
ferida autonomia teve arrimo no Ato Institucional_n~> 12, 
de 31 de agosto de 1969, e, como o Congresso se encon
trava fechado e suspenso, o Decreto-lei n'~ 865 não foi 
submetido ao crivo do Poder Legislativo; 

-Assim, não tendo aprovação legislativa, o referído 
Decreto-lei contraria exigência constitucional do art. 16, 
§ !~>, alínea b, que obriga apreciação dos decrefós-leis 
pelo Poder Legislativo; 

- Restabelecida a normalidade cpnstitudqnal, apesar 
de revogados os Atas Institucionais e Complementares, 
foram mantidos os efeitos dos a~os praticados com base 
neles, conforme o art. 39 da_Emenda ConstituciOnal n'~ 

II; 
-A douta Comissão de Cons,tituí~ão e Justiça da Câ

mara dos Deputados, no parecer ao Projeto de Lei n9 
5.364, de 1981, reconheceu a constitucionalidade da ini
ciativa parlamentar de projetas revocatórios ou derroga
tórios de_ leis cuja inkiãtiva Seja priv'atiVa:do Poder Exe
cutivo; 

- Inexiste lei irrevogável, se sua aprovação depende 
da maioria do Congresso Nacional, pois seria monstruo
sidade haver leis eternas e imutáveis, eventualme_nt(di~ 
vorciadas ejou _contrárias à vontade geral e à realidade 
nacional ou ao sentimento de Justiça de um povo; 

-A injusta restrição imposta à cidade de Santos, que 
abriga o maior porto da América Latina, tolheu o desen
volvimento municipal, e o povo clama pela volta_à _a_uto
nomia, pois nenhum motivo pode justificar a prOvidên
cia restritiva; 

- t impróprio considerar-a existência de instalações 
portuárias para que se faça o enquadramento como área 
de Segurança Nacional. O porto é zona fechaâa e sua, 
adimistr"ação é coilúolada por entidade federal. O poli
ciamento e a segurança são mantidos por corpo próprio, 
supervisionado pelo Ministério da Marinha. 

A matéria foi aprovada nas Comissões .d~ ConstiM 
tuição e Justiça e de Segurançq Nacional da Câmara. O 
plenário daquela Casa__ ma.nt~v~ a_ aprovação. 

No Senado, manifestou-se pela aprovação a douta Co
missão de Constituição e Justiça. 

Do ponto de vista desta Comissão, convém salientar 
que o Município de Santos sedia a Capitania dos Portos 
do Estado de São Paulo. dispondo de guarnição e efeti
vos suficientes para Controlar e Ul<Ul~r a ordem na ãrea. 
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A justificação lembra, ainda, "o amplo dispositivo mili
tai--dO Exército e da Aeronáutica, com general-de
brigada no comando da praça e Base Aérea, com unida
de de helicópteros, junto às instalações do porto". 

O dispositivo de sustentação existente no Município é, 
por sí, suficiente e capaz de ser empregado em qualquer 
evento anormaL 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pres_ent_e 
projeto de lei, a fim de que o Município de Santos possa 
voltar à plena normalidade do exercício do poder de es
colha dos seus administradores. 

É o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos, para emitir 
o parecer da Comissão de Murüdpios. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (Para emitir parecer)
Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Pretende o presente projeto de lei o restabelecimento 
da autonomia çlo i\1_unicípio de Santos, no Estado de São 
Paulo, revogando o Decreto-lei n9 865, de 12 de se
tembro de 1969, que declarou a referida unidade munici
pal incluída no rol das áreas de interesse da segurança 
nacional. 

O projeto est<~belece, ainda, que, no prazo de cento e 
oitenta dias d<~ publicação da lei, serão realizadas 
eleições para Prefeito e Vice-Prefeito do Município, com 
a posse imediata dos eleitos, após a proclamação dos re
sultados. Os eleitos terão mandato até o dia 31 de de
zembro âe 1988. 

A pi-oposição, depois de aprovada pelas Comissões e 
pelo Plenário da Câmara dos Deputados, veio a esta CaM 
sa, tendo -merecido o apoio das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Segurança Nacional. 

O decreto-lei, que incluiu o Município de Santos entre 
65 de segurança nacional, foi ato revolucionãrio, edita
do, em determinado momento da vida nacional, para 
atender a determinados objetivos de ordem política. Es
sas circunstâncias foram plenamente ultrapassadas, a 
Naç5o vive período de restabelecimento franco -das ca
racterísticas democráticas, tornando-se obsoletas as pro
vidências restritivas ao funcionamento autónOmo do 
Município de Santos. 

-A justific-ãçãcr da proposição demonstra que não mais 
se justifica o statu quo, mesmo porque Santos acomoda 
Poderoso diSpositivo militar, capaz de superar quaisquer 
d[fjçLJldades _porventura surgidas, a gualque~ instante. 

Do ponto de vista desta Comissão, {salutar a devo
luÇão dos direitos de autonomia de Santos, onde está o 
maior porto marítimo da América do Sul. 

Opinamos, _p~>rtanto, pela aprovação_ do presente pro-
jeto de lei. - · 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dulla)- Os pareceres 
concluem favoravelmente ao projeto. 

COfupletad:a a instrução da matéria, passa-se a sua 
-ãpteci::1ção. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr. Presidente, 
___ peço a palavra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso 
para discutir o projeto. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE ("ARDOSO 
(PMDB- SP. Para discutir. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho à tribuna hoje, por delegação da ,Liderança do 
PMDB, para sustentar o nosso ponto de vista que é inteM 
gralmente favorá-vel à aproyaçào_ do projeto que restabe
lece a autonomia de Santos e restitui ao povo daquela ci
dade. o direito da escolha do seu prefeito. 

Não desejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, entrar na 
discu-ss~o jurídica, já houve aqui a manifestação das co
missões apropriadas, Únto as da Câmara dos Deputa
dos, quanto as do Senado Federal e, por todas elas, o 
projeto foi considerado, não apenas constitucional, mas 
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uril projeto -gue atende aos requisitos da segurança na
cional. -

Não cabe, portanto, argüir a esta altura nenhuma ar
gumento relativo, seja à inConstitucionalidade do projeM 
to, seja ã questão de que eventualmente a eleição de um 
prefeito cm Santos poria em risco a ordem pública. Nós 
pensamos o contrário, Sr. Presidente. O que põe em risco 
a ordem pública nó Brasil é o não atendimento dos recla
mos do povo brasileiro. Nós acreditamos que chegou o 
momento de vermos de uma maneira clara se as in
tenções proclamadas a todo instante, não só pelo Gover
-no, mas_pe~o-Partido do Governo aqui representado nes
t~ __ Casa, que elas en.;:-qntram_ eco_ e apoio numa prática 
democrâtica conseqUente. 

A Nação inteira assistiria constrangida uma eventual 
recusa deste projeto por parte do PDS. t público e no
tório não apenas-o que está na justificação jâ apresenta
da a nossa Casa, quando transmitido para cá, da Câma
ra dos Deputados, a proposta do Deputado Gasthone 
Righi, onde se mostra claramente que nem sequer, de 
acordo com a sistemática arbitrária, caberia manter a. in
tervenção em Santos, porq-ue -ilão foi aprovado pelo 
Congresso Nacional o de.creto-lei que foi imposto arbi
trariamente_, transformando Santos numa área de Segu
rança Nacional. Se não cabe sequer discutir isso, o que 
resta a esta Çasa senão aprovar - e, espero por unani· 
midade,- a restituição da autonomia de Santos. De que 
maneira seria possível amanhã que o PDS justffiCasse, 
perante a Nação, aquilo que é público e notório, que o 
próprio Presidente da República, em pronunciamento 
feito em Santos, em 1981, assegurou, promet~u e garan
tiu a autonomi.l~çle Santos, que no passo avançado em 
que ele imagina vã. nós tivéssemos entrado rumo à demo
cratização,_ que não teria mais sentido que Santos conti
nuasse preso a uma ordem arbitrária que impede a esco~ 
lha de seus prefeitos. Não há sequer o argumento de que 
as administrações indicadas foram administrações bri
lhantes. Sendo, como sou, Senandor pelo Estado de São 
Paulo, tendo acompanhado como acompanhei a política 
de Santos, tendo recebido apoio como sempre tive em 
Santos, não posso dar· a este Plenário senão o testemu
nho de que muitas vezes Santos esteve à beira do desastre 
e não apenas em razão das dificuldades financeiras, mas 
muitas vezes pela inépcia dos que foram delegados do 
Poder Central e que foram a Santos não como represen
tantes do seu povo, mas como pessoas que lhe eram im
postas por um poder abstrato mas cujos efeitos práticos 
eram muito doloridos para a população daquela cidade. 

Ouvi várias -vezes na Assembléia Legislativa de São 
Paulo o Deputado Lara manifestar-se- pela autonomia. 
OUvi, ri'a Câmara dos Deputados, os_ Deputados de San_-__ 
tos, o Deputado Del Basco Amaral aqui presente, o De
putado Gasthone Righi, a liderança mais expressiva de 
Santos, manifestar a necessidade urgente de que se de
volvesse a Santos o direito da escolha do seu Prefeito. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em nossas 
mãos está a oportunidade, e até nós da Oposição, de aju
dúffios o Presidente da República a honrar a sua pala
vra, porque prometeu que Santos seria uma cidade, que 
voltaria a ter a capacidade de escolher seu Prefeito. Nós 
não acreditamos que baste isto. Nós achamos que não há 
nenhuma razão para que muitas cidades continuem des
tituídas do poder de eleger os seus prefeitos. Não há uma 
só cidade em São Paulo, nem Santos, nem Cuba tão~ nem_ 
São Sebastião, nem Castilho, nem Paulínea, nenhuma 
delas, que se justifique realmente a permanência de um 
estado, que é um estado abusivo, em nenhuma dessas ci
dades jamais houve qualquer problema que nem de lon
ge pusesse em risco, nestes últimos vin_te anos, a segU
rança nacional. Não está por aí a questão. O que resta, 
então? Restam preconceitos, por um lado, resta ainda 
um espírito que não percebe que a hora soou para a de
mocracia, restam, por outro lado, pequenos Í!'}teresses, 
irlteresses de políticos derrOtados, interesses locais -de 
políticos que não mais têm o apoio, que nunca tiveram, 
aliâs, do povo. 
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O Sr. Se~·ero Gomes- Permite~me V. Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Com muito prazer, nobre Sen01dor. 

O Sr. Se,,ero Gomes- SenJI._cio_r Fernando Henrique 
Cardoso, o risco para a segurança nacional é nós termos 
comunidades sem lideranças expressivas que mereçam a 
confiança do povo que possam, amanhã, discutir o que 
se precisa, os sacrifícios ou os caminhos pUra o futuro. 
Quando nós temos as sociedades organizadas, quando 
nós temos o prefeito biônico, aí siin é que existe risco 
para a segurança nacional. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Tem V. Ex• todu a razão, Senador Severo Gomes. 

O Sr. Amaral Furlan- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Com muíto prazer, nobre S.enador Amaral Furla_n. 

O Sr. Amaral Furlan - Nobre Senador, eu apóio o 
ponto de vista de V. Ex• de que Santos deve-ter restabele
cida sua autonomia. Agora; não concor.do com as pala
vras de V. Ex• quando diz que os prefeitos nomeados de 
Santos foram maus prefeitos. Muito pelo contrário, fo
ram ótímos prefeitos. Eles fizeram Santos desenvolver-se 
de uma maneira extraordinária. _Acho que a autonomia 
de todas as cidades de São Paufo deve ser restabelecida e 
nós devemos votar pela autonomia. E também não va
mos ter medo das eleições em Santos, não. Quem sabe os 
integr::lntes do PMDB não tenham lá uma surpresa. 

O SR. FERNANDO HEI'<RIQlJE CARDOSO -
Agradeço o aparte de V. Ex•, _especialmente no que sere
fere a sua declaração antecipada de voto, de que, seja 
qual for a decisão do seu Partido, acomp;:whará o nosso 
Partido, que_ é pcl<l autonomia de Santos. E deixo a sua 
opinião registrada nos Anais e espero que em breves 
dias, nas eleições, nós possamos julgar de uma maneira 
apropriada. porque não há de ser pela minha opinião ou 
pela de V. Ex• que se vai julgar quem realmente serviu ou 
não a Santos. Não quero sequer prejulgar que partido 
ganhará, não é esse o meu ponto de vista agora; agora es
tamos todos unidos em torno de um só objetivo: a auto
nomia de Santos. Mas não quero, de nenhuma maneira, 
deixar de insistir no fato de que a tese autonomista é tão 
sensível uo povo de Santos que ainda há pouco o Depu
tado Marcelo Gattome fez chegar às mãos um telegrama 
de Helly !tabira Mirim ao Senhor Presidente da Repúbli
ca, deste estilo de telegrama que rara vez ocorre no Brasil 
hoje, porque se refere a uma tradição histórica. -Diz as
sim: 

Excelentíssimo Sr. Presidente. da Repúb!icõ:J 
Palácio do Planalto 
Brasi!ia- DF 

Santos que em 22 esteve à frente na conquista 
gloriosa da Independência Pátria, hoje sofre o vexa
me de mendigar a essa mesma Pátria, como miga-
lha, sua própria autonomia. - -

Helly Itabira Midm 
RG 352030 SSP SP 

Na própria expressão singela, em que se percebe qüe 
h~ uma esrécie de fusão de sentimenfõs- nacional com 
sentimento político de autonomia, se tem aqui um exem
plo muito claro do que Santos quer. Santos não quer, 
nada mais, nada menos, do que_ ser i~tegrada à Nação, 
do que participar, assim com várias outras cidades deste 
País. deste mesmo processo que nos anima a todos, o 
processa da escolha de lideranças responsáveis ·qu_e vão 
~endo decantadas, como disse o Senador Severo Gomes, 
não pela i1uposiçãc, mas pela capacidade de suas lide
rança~. 

Sr. Presidente, nlio gosto de abusar do_te_mpo, quero, 
õ:JO deixar a tribuna. refner o meu apelo e dizer que o que 
está e111 jogç: aqui é mais do que Sunlos •. se é possfvel di-
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zer assim, é o próprio modo pelo qual estamos encami
nhando o processo de democratização no Brasil. Sahe V. 
Ex•, como sabe esta Casa, que a minha voz tem-se feito 
ouvir várias vezes, no sentido de que precisamos dar pas
sos pela democratização. 

Em nenhum momento, nem eu nem meu Partido, 
aproveitamos de qualquer dificuldade eventual do Brasil 
para criar constrangimentos que pudessem vir em benefí

_cio eleitoral nosso, mas que prejudicassem o fortaleci
mento das instituições. 

Pois neste momento, Sr. Presidente, trata-se do fortu
lecimento dus instituições. Neste momento, a negativa 
da autonomia de Santos porá em risco, em primeiro lu
gar, a palavra do próprio Presidente que a firmou, e, em 
segundo lugar, o que foi também afirmado perante a 
Nação, de que havia um compromisso entre o PDS e o 

_ PTB, e, de boa fé, o Deputado•Ga<>thone Righi, do PTB, 
propõe a autonomia de Santos. E com igual fé o PMDB 
se une nesse sentimento autonomista, poria em rísco a 
boa fé de tudo isso. Eu acho que é muito grave que, neste 
exato momento, em que o que o País precisa, mais do 
que qualquer outra coisa, é de confiança naqueles que o 
di_rigem, .que uma pa_rte dos seus dirigentes negue àquela 
outra parte, minoritária, eventualmente, nesta Casa, mas 
com todo o apoio e respaldo da apinião púb!icu, a possi
bilidade de seguir adiante. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não. Ouço V. Ex• 

O Sr. Pedi-o Simon- Eu, estou ouvindo, com muito 
interesse, o pronunciamento de V. Ex•. Todavia, com 
toda a siceridade, eu não estou entendendo a razão de 
tanta insistência de V. Ex~ na tribuna. Parece-me que nós 
estiimos diante de um projeto absolutamente pacífico. 
Fo.i votado, tranqüilamente, na Cámãra dos DeputadOs. 
Faz parte de um acordo que a Nação inteira conheceu, 
enTre PTB e PDS, de que seria votada a autonomia de 
Santos. A Bancada do PDS cumpriu o ucordo na Câma-

-ra dos Deputados. e acredito que será vOtado, -aqui, tam
bém por unanimidade, 

O SR. FERNANDO HE~RIQUE CARDOSO- Aí 
não tenho nenhuma dúvida. As minhas palavras caloro
s~s .. 

O Sr.- Pedro Simon - É upenas para registrar. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ... são 
para registrar este momento grandioso, em que o PDS se 
juntu ·a nós pela democraCÍ<l do Brasil. (Palmas.) 

Sr. Presidente ao deixar u tribuna, para escutar, da mi
nha cadeira, o ponto de vista do PDS, eu tenho certeza 
de _que _o_ Senador Pedro Simon, ao me fuzer amigavel
mente essa advertêm:ia, apena_s antecipa o prazer que te
remos todos de aplaudir, junto com as galerias, a apro
vação da autonomü1 dt!--Suntos. 

Muito obrigado a V. Ex~ (Mu1to bem! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDE:'\ITE (Moacyr Dulla)- Continua 
em discussão o projeto. 

O Sr. Fábio LUcena- Sr. Presidente, peço a palavra 
pãra discUtir o projet9. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR.._ FÁBIO LlJCE:"lA (PMDB- AM. Para discu
tir. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente. Srs. Sena
dOres, tendo vindo do 1\'orte, do EStado do A_mazonas, é
meu dever, por ddegaçà_o do mandato popular 4uc rece
bi do povo amazonense. vir a esta tribuna declarar_ que 

-não apenas o Munidpio de Santos, que não <~penas São 
_ PatilO~ mas_ O Brasil inteiro redama e exige autonorriia dO 

município de Santos, por dois moti ... os fundamentuis. 
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Primeiro, porque a cassação da autonomia de Santos doi 
um ato de ódio, um ato de vindita contra decisão daque
la população que, depois de haver eleito em pleito direto 
o seu prefeito, em 1968, teve· esse prefeito seu mandato 
cassado, meses depois, por um ato de arbítrio, editado 
pela junta militar que rasgou a Constituição e usurpou o 
poder neste País. 

Segundo, Sr. Presidente, porque Santos não é um triu
nicípio de características assemelhadas aos demais mu
nicípios brasileiros. Em rigor, Santos é a sfntese histórica 
dos municípios brasileiros. Desde que as Ordenuções 
Manuelinas e Filipinas classificaram com o no~-e de se
nadores os titulares das representações municipais naco
lónia e, a seguir, no Império, e desde que a Constituição 
de 1824 dedicava à autonomia municipal nada menos do 
que três artigos, dois a mais do que a atual, desde-aQ_~eles 
tempos, as câmaras municipais tinham no seu vereador 
mais votado o chefe da comunidade municipal, e, por 
conseguinte, no próprio Império o Presidente da Câmara 
era o governante constitucional dos seus municfpíos. 

Há mais, Sr. Presidente: além de revogar esse édito 
discricionário, produto do terror e do ódio, ê fundamen
tal perquirir o que significa o peculiar interesSe ·que a 

-Constituição atribuí· à :idministração dos municípios, 
quando estatui a necessidade da sua autonomia. 

O peculiar interesse Que hoje se discute em· relação a 
- Santos é- preCisamente a predominância do interesse do 

município sobre os interesses dos Estados e da União Fe
deral. 

E que peculiares interesses tem Santos, têm os munid
pios hoje com a sua representação castruda, com o poder 
de ~col~a dos seus prefeitos cassados por um ato de 
força'? Que intereSses pecrilii:ties tem ele em refaçiio ao 
Estado e à União Federal. Somente Santos, somente o 
seu povo, construtor da história do Estado de São Paulo, 
ê- que através.de eleições livres di retas, pelo voto uni ver
sUl e secreto, pode responder, deSOe que este Senado 

_ honre as suas tradições republicanas, corroborando a de
cisão da Câmara do Deputados que revogou esse édito 
discricionário du junta militar, e que devolveu, depen
dendo da aprovação deste poder, u autonomia que tanto 
se reivindica_._ que tanto a Nação reclama para o Municí-
piO de SantOs. -

Mas, Sr. Presidente, não bastassem essas conside
rações, é preciso perquirir o que significa o Porto de San
tos, porque, aqui, o que em realidade de discute, além da 
_autonomia de Santos, é a função de primordial impor
tância que o seu porto exerce para a vida económica do 
nosso País. Tenho em mãos um estudo da Fundação Ge~ 
túlio Vargas, órgão absolutamente insuspeito pela serie
dade dos enfoques que faz em relação aos problemas na
cionais. E ê a FtiildaÇão Getúlio Vargas quem afirma 
que se pode definir o PortO- de Santos como um porto 
universal, uma vez que realiza a maior parte das funções 
3tribuídas aos embarcadouros desse tipo. Com relação à 
ili6vimentação de mercadorias na categoria de carga em 
geral, o Porto de Santos é responsável, atualmente, por 
mais de 35% do total movimentadÕ nos portos do nosso 
Pãís. 

Vejam, Srs. Senadores: um só porto do litoral Atlânti
co de-nosso Puís responde pela movimentação de mais de 
35% do comércio interno e externo desta República, e, 
por conseguinte, não é possivel admitir-se que um mu
nicípio do interior do meu Estado do Amazonas, com 
um pouco mais de 6 mil eleitores, tenha o direito consa
grado em lei de eleger o seu prefeito, e que Santos conti
nue incluído no rol dos cassados perpétuos, sem o ex.erci
tamentõ desst: direito oonsi.ii.ucional, até desse direito na
tural, de eleger, livr.emente, o prefeito e o seu povo deci
dir escolher nas_ urnas livres~ em eleições a serem marca
dãS na rorma du lei. 

Por o~tro iado: santos se confulidC com a própria his
tória do -~stado de Estado_c!_e São Paulo, pÕrque através 

-do Porto de Santos se esco.uu, até os anos 30, toda a pro-. 
dução cafeeira do nosso Pais.. que durante séculos foi o 
sustentáculo da economia n.acional. Mesmo dur"nte o 
período áureo da borracha quando o Brasil da região 



2&66 Quinta-feira 30 

amazôriiCa aliffientava os mercados mundiais com a go
ma, o ouro elástico extraído látex selvagem, mesmo na
quele período de glória para a região amazônica, as ex
portações brasileiras da borracha amazónica ficavam 1% 
abaixo das exportações do café paulista, que tanto en
grandeceu a economia nacionãl e que é tão responsável 
pelo engrandecimento do nosso grande País. 

Assim, em nome do meu Estado, venho a esta tribuna 
não apenas declarar meu voto favorável à autonomia 
política do Município de Santos, como conclaiiiai pela 
redemo·cratização do Pafs, desta vez não pegando em ar
mas de fogo, mas pegando na arma das consciências li
vres, na arma do voto livre, para derrubar, através de 
eleições, esse regime iníquo que está afundando São pau
ia c o povo brasileiro na desgraça e na miséria. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- CoJlcedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia, para discutir a 
matéria. 

O SR. MÁRIO MAIA- (PMDB- AC. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A matéria em díscussão é da rilaior importâilcia Para 
esta Casa e para o Brasil, posto que trata da autonomia 
de um entre __ os 107 municípios brasUeiros que estão sob o 
guante, que estão sob a ação da iníqua discrimiriação da 
lei que colocou esses municípios como sendo de interesse 
da Área de Segurança Nacional. -

Sr. Presidente, temos inúmeras vezes assumido a tribu
na desta Casa para protestar, para chamar a ateõ.Ção dos 
nossos pares; porque esta situaçãõ iníqua, esta sifLiação 
esdrúxula, esta situação fora do comuin, di -legislação, 
da organização administrativa e política nacionais, não 
pode continuar perdurando dentro das leis que regem 
este País. A alegação de que esses municípios devem es
tar sob a égide da __ Segurança Nacional é uma alegação 
falaz, é uma alegação falsa, porquanto esse fato não _dá, 
absolutamente, qualquer aumento de segurança às âreas 
alegadas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, discrimin"ar alB;uns dos 
nossos municípios como área de Segurança Nacional é 
negar os cuidados, é negar o patriotismo, é negar o cívis
mo de todos os brasileiros, porque acredito que todos os 
brasileiros presentes ai)_ ui nestãCãSa--;-p-ãrlamentares ou 
não, têm na sua consciência e na sua conceituação" pa
triótica, que área de segurança nacional são todos os li~ 
mites do Brasil, são todos os palmos e polegadas do Ter
ritório Nacional, e não apenas alguns municíPfos. Por
tanto, concebemos que qualquer palmo de nosso País, 
qualquer extensão de nosso Território, seja da fronteira 
do Rio Grande do Sul com o Uruguai, seja dos longín· 
quos e adentrados municípíos do meu Estado, o Estado 
do Acre, fronteiriÇos-Com a Bolívia e com o Peru, seja 
dos municípios do Estado do Amazonas e do Pará que 
fazem fronteira cciin os nossos vizinhos ao Norte, seja 
dos municípios de Mato Grosso, do Centro-Oeste, e dos 
Estados do Paraná e Santa Catarina, no Sul do País, que 
fazem fronteira com a Argentina e o Paraguai, enffiii:; to
dos esses municípios são extensão territorial e devem ser 
tratados_ como os demais municípios, mesmo porque, Sr. 

• Presidente, a nomeação do prefeito para adminfstrar es· 
ses municípios, em muitos casos, em vez de trazer a segu
rança nacional, a segurança daqueles municípios, pelo 
contráriO"; eSSe prefeito tem trazido às populações a inse
gurança, devido ao caos e à sua incapanidade adminis
trativa, e não podendo o povo manifestar·se contra 
aquele prefeito, porque é um régulo, é um preposto das 
forças maiores, vez que, para ser demitido, é preciso a 
autorização expressa do Presidente da República. 

Sr. Presidente, não quero alongar-me em conside
rações maiores. Apeilas nCstiOPortunidade testemunho 
ao grande Estado de São Paulo, que tem como áreas de 
interesse da segurança nacional, além do Municipio de 
Santos, os Municfpios de Cuba tão, de Paulínia, de Cas
telo e de São Sebastião, testemUnho ao grande Estado do 
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SUl d-o País, o maior Estado da Federação, do qual nós 
todos, brasileiros, temos orgulho de ser irmãos, que o 
meu pequenino Estado da Amazônia Ocidental, o Esta
do do- Acre, lhe traz, através da minha palavra, através 
da palavra do senador da Oposição, do Senador do 
PMDB do Estado do Acre, a sua iri"estdta solidariedae, 
na certeza de que os nossos pares, principalmente os do 
PDS, hão de estar conosco, os do PMDB, votando, nesta 
oportunidade, a restituição da autonomia administratrva 
e política para o MUnicípio--de-Santos, cOmo a batalha 
in-iCial para a restituição da autonomia aos demais mu
nicfpios que se acham nesta situação. 

St. Presidente, assim como estamos, neste momento, 
com 6 grande Estado de São Paulo esperamos que São 
Paulo continue conosco na grande batalha que vimos en
cetando, através da tribuna do Senado, no sentido de 

-qUe Se dê autoiiomla a todos_os municfpios do meu Esta
do, porque dos 12 municípios de que é constituído o meu 
Estado, li -como V. Ex•, Sr. Presiden_te, e os meus pa· 
res sabem, e jâ estou exausto de chamar a atenção para 
este fato nesta Casa- 11 municípios acreanos fazem li
mite cOm paises vizinhos e estão sob-íilti!fVeOCão federal, 
posto que· o prefeito só pode ser demitido com a aquies· 
cência de Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública. Também o Município de Rio Branco não possui 
autonomia, pois a lei diz o que o prefeito da capital tam
bém é nomeado pelo governador do Estado, igualmente 
demitido, segundo aquiescência do Pfesidente da Re
pública. 

O SR~ Hi!:LIO GUEIROS- Permite V. Ex• um apar
te? 

Q SR. MÁRIO MAIA- Já concederei o aparte a V. 
-Ex_,. Sr. Presidente e nobres Srs. Senadores, São Paulo 
te~ apenas 6 municípios -o meu Estado tem todos os 
seus municípios catalogados como ârea de segurança na
cionaL 

Denuncio, mais uma vez, nesta Casa, para que os 
nobres colegas tomem conhecirrlento, e -nlafS-uma vez fi
que registrado nos Anais do Senado, que o meu Estado, 
o Estado do Acre, acha-se, desta forma, sob interveitção 
federal. 

Ouço o nobre Senador Hélio Gueiros, do Estado do 
Pará. 

O Sr. Hélio Gueiros - Nobre Senador Mário Maia, 
comO infegrante da Amazônia, associo-me à homena
gem que V. Ex~ presta, neste instante, com seu voto e seu 
pronunciamento, ao glorioso Estado de São Paulo, em 
especial ao Município de Santos. Tanto V. Ex• quanto 
cu, e outros representantes de Estados que também têm 
municípios considerados como áre.as de segurança nacio
nal, a maior homenagem que, de maneira eficaz, presta
mos a São Paulo e a Santos foi evitar _a apres_entação de 
emendas ao Projeto de Lei n9 II, de 1983, porque se ti
véssemos apresentado emendas à proposição, no sentido 
de amparar, abrigar,. 

O SR. MÁRIO MAIA - Incluindo os nossos municí
pios, também. 

O Sr. Hélio Çueiros- ... e respeitar tarilbém os nossos 
municípiOs, esse projeto, embora aprovado pelo Senado, 
voltaria à Câmara dos Deputados, e haveria, nesse caso, 
outra demora na apreciação da matéria. Portanto, esta
mos dando demonstração eficaz do nosso aj)oi6 a São 
Paulo. Por outro. lado, também estamos dando oportuni· 
dade para que funcione o propalado acordo PDS -
PTB, porque ficou provado que a autonomia de Santos 
foi incluída no elenco das medidas aceitas pelo PDS para 
ter ao seu lado o PTB. Como os nossos municípios não 
tiveram a honra desse aceno com a volta da autonomia, 
não queremos embaraçar o retorno da autonomia ao 
Município, de Santos e conseqüentemente, damos uma 
oportunidade para que o PDS, no caso concreto, retri
bua ao PTB esse apoio que este Partido lhe está dando 
na Câmara dos Deputados. (Palmas.) 

Junho de 1983 

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Hélio Guei· 
ros, acolho, com muita satisfação e honra, o aparte de V. 
Ex', pela oportunidade e pda õbJefiVldadc qUe encerra. 
Acredito que os nossos ilustres pares do PDS não farão 
_ouvidos moucos às nossas conside~ações. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, encerro este pronun
ciamento dizendo_que estou solidário com o projeto, e 
votamos a favor da autonomia de_ Santos, não só meu 
voto pessoal, mas votamos nós todos do Estado do Acre, 
que queremos a autonomia dos municípios catalogados 
como área de segurança nacional, para que se restabe
leça de uma vez por todas a liberdade no Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Líder, Senador Nelson CarneirO. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para dis· 
cutir. Seln revisão do orildor.)- Sr. Presidente, Sis. Se· 
nadares, em momento grave e difícil da vida política na· 
cional, e quebrando uma tradição desde os dias distantes 
da Proclamação da República, o Governo revolucio
nário entendeu de instituir, como áreas de segurança, 
vários municípios do País. E, entre eles, como represen-

- - tante do E~tado do Rio de Janeiro nesta Casa, desejo 
referir-me aos de_ Duque de Caxias, Volta Redonda e 
Angra dos Reis. 

Sou autor do projeto, qUe não teve curso nesta Casa, 
exatamente pedindo a renovação dessa medida violenta, 
que contraria as aspirações dos habitantes daqueles mu
nicípios. 

Mas, Sr. Presidente, foi o Partido Trabalhista Brasilei
ro, pela voz do seu ilustre V ice-Líder, Deputado Gastho
ne Righi, que, sintetizando o pensamento e as aspirações 
do pOVo santista, apresentõu à c_onsideração da Câmara 
o projeto ora em exame. E ali, por unanimidade, sob os 
aplausos que hoje coroam as palavras proferidas em fa
vor dessa autonomia, o projeto foi aprovado e chegou a 
esta Casa. 

Acabamos de ouvir os pareceres favoráveis. E, nessa 
oportunidade, Sr. Presidente, em nome do Partido Tra
balhista Brasileiro, quero reafirmar a cOnflinça de que 
esse projeto será aprovado em homenagem inclusive à
queles que colaboraram desde cedo para a Independên
cia do BraSil. Tenho, nos olhos, o monumento aos An
dradas, que se eleva numa das praças da capital santista, 
pois f<?ram c_tes que pregaram e defenderam a Indepen
dência do Brasil e por ela se sacrificaram. Justo, pois, 
que a terra desses heróis não continue sujeita a determi
nações e imposições de um decreto·lei que não teve o 
apoio nem o aplauso daquele município. 

Sr. Presidente, recordo os dias distantes de 1932, e me 
revejo_ chegando muito moço, aos vinte e dois anos, à 
frente de uma caravana de estudantes baianos que ha
viam lutado pela_ constitucionalidade do meu Estado, à 
heróica cidade de Santos, e ainda escuto nos meus ouvi
dos a pala~fa colorida e brilhante de Martins Fontes, 
saudando aquele punhado de moços, que não havia des
crido dos ideais da democracia e da liberdade. 

Confio, Sr. Presidente, em que este Senado será sensí
vel às aspirações e às tradições do povo de Santos, e lhe 
restituirá a autOnomia, não ~orno um favor. mas como 
um testemunho do apreço à sua contribuição à vida 
pública brasileira, à democracia e à liberdade. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não desejo mais retardar a votação desse pro
jeto;--quifem. um quê de votação histórica. Os ariurrien
tos já foram todos expendidos; eu não teria praticamente 
nada a acrescentar em relação aos pronunciamentos jã 
feitos nesta Casa hoje, e em oportunidades anteriores, 
como também na outra Casa do Congresso. Contudo, 
não posso deixar de expressar a opinião do meu Partido, 
o voto do PDT a favor da autonomia de Santos, 
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Gostaríamos nós, sim, que este voto, que esta decisão 
ampliada abrangesse todos os_ municípios que hoje têm a 
sua liberdade restringida por esta e:rccrescência, que são 
os prefeitos nomeados em nome da Segur:ança Nacional. 
Gosl:.lríamos, partic_ularmente que neste projeto estives
sem incluídos os municípios de Duque de Caxias, de Vol
ta Redonda e de Angra dos Reis, no meu Estado. 

Entretanto, compreendemos nós, assim como os com
panheiros do Acre, do Pará, que estamos diante de um 
teste, e que é preciso pedir aos nossos concidadãos, aos 
nossos conterrâneos, que aguardem a decisão desse teste, 
porque, pela autonomia de Santos, p-assará fatalmente a 
autonomia de todos os demais municípios hoje sujeitos a 
esta legislação de excrescência. 

Sr. Presidente, esta é uma declaração de votp, em_ 
nome do PDT, que faço a favor da autOnomia de Santos, 
a favor do projeto do Deputado Gasthone Righi, J:.:essal
tando a sua característica de verdadeiro teste da cami
nhada em direção à democracia no País, da c:aminhada 
da abertura política em direçào à re,gulari:l::aÇão, à nor
malização da vida política, da vida democrática do País, 
assim como um teste também para a afirmação desta ins
tituição a que pertencemos, o Congresso Nacional, o Se-
nado Federal, em particular, visto que a Câmara dos De
putados aprovou, por unanimidade, esta proposta Hber
tadoru. Trata-se de afirmar farilbém a soberania, a inde
pendência do Senado Federal, votando de acordo com o 
ponto de vista, que é hoje o de todos os brasileiros, se
gundo o qual esta autonomia deve ser n:staurada, a li
berdade deve ser restabelecida. A situação de Santos, as
sim como de todos os outros municípioS brasileiros, ho
je, sujeitos a esta regra antidemocrática deve s~r decidida 
hoje e <.~qui com o nosso voto consciente, 

Somos a favor, Sr. Presidente, a favor da autonomia 
de Santos, e vamos votar pela aprovação do projeto que 
veio da Câmara dos Deputados. (Muito bem! Palmas.\ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Datla)_- Concedo a 
palavra ao nobre Senador e eminente Líder Humberto 
Lucena. 

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 preclaro e nobre Senador Itamar Franco, 
para discutir a matéria. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, primeiramente, uma expli
cação: eu não deveria falar após o nosso Uder, mas creio 
que minha inscrição ficou apas-arara de S. Ex• 

Eu começaria, Sr. Presidente, por perguntar, já agora, 
ao meu Partido e às Oposições, aqui presentes. -no Sena
do da República, qual a lição que vamos tirar, se hoje 
não votarmos a autonomi<l de Santos: continuaremos a 
fazer acordo com o_ Partido do Governo? Contin_uare
mos a aceitar, tranqüilamente, como ontem fizemos 
aqui, no Senado da República, por exemplo, que se vo
tasse um projeto de interesse do Distrito Federal~ _Sr. 
Presidente? 

Falo, Sr. Presidente, como representante do Estado de 
Minas Gerais: nada deve ser estranhável à OpoSição nes
ta Ca~a. porque há matérias, e esta ê uma delas, que, 
quando não interessa ao Governõ, ele não comparece. 
Não é a primeira vez e não serã. a últirrla, Sr. Presidente. 
Mas nós, da Oposição, não aprendemos estas lições, 
lições que já deveríamos ter aprendido há muitO tempo. 

Aqui se diz. por exemplo, que houve um acordo da 
Câmara dos Deputados. Aqui se diz que foi pedida a ur
gência para a matéria e concedida, inclusive, pela Banca
da do Governo. 

Sr. Presidente, bastaria o que se faz e o que se tem di
minuído no Congresso Nacional e que já tentei, através 
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de um projeto, modificar, q-ue é o "senta-levanta" do 
Líder. Este projeto, Sr. Presidente, hoje bastaria ser 
aprovado apenas com o voto das lideranças, sequer com 
os nossos votos individuais. Bastaria que o Líder do Go
verno, ali, votasse favorável, para que esse projeto fosse 
dado como definitivamente aprovado pelo Senado da 
República. 

Veja, Sr. Presidente, que vamos continuar no nosso 
dolce far niente e ainda agora discutimos com o Senador 
Roberto Saturnino, dando um aparte ao seu brilhante 
discurso. Quando S. Ex• mostrava a importância de se 
manter aberto este Congresso Nacional, neste período de 
férias, nestas férias em que vamos sair como se fôssemos 
meninos de colégio, em algazarra, enquanto o País vive 
uma crise econômiCa-e soCial das ma-is profundas, o Con
gresso Nacional fecha amanhã as suas portas, Sr. Presi
dente. 

Venho de uma cidade, de onde partiu a Revolução de 
1964 e fui o primeiro prefeito da Oposição, em 1967, a 
assumir a Prefeitura de Juiz de Fora. E, lá, ouvimos a 
md;ma coisa. Era iiffia cidade, até então, Que tinha, para 
honra dela, a 4~ Região Militar como sede, não em Belo 
Horizonte, mas em minha cidade de Juiz de Fora, inclu
síve abrangendo o Estado de Goiás. E, a todo instante, 
nós o ti vimos que era necessário retirar do povo o direito 
de escolher o .seu prefeito, que era preciso impedir o 
povo de Cscolhe"r o seu mandatário municipal. Mas, feliz
mente, paya a nossa cidade, para os juiz-foranos, até ho
je, continuamos a escolher, livremente, o nosso prefeito. 
Inclusive, já houve um Prefeito, neste período, do pr6-
prT6- Partido do Governo. 

Portanto, Sr. Presidente, o que_ eu espero, pois fui 
obrigado a falar depois do nosso Líder, é que nós da 
Oposição tiremos a lição proveitosa desta tarde tão festi
va. ~ pena que não esteja presente o V ice-Líder do Go
venio, o Senador Carlos Alberto, que se referia, outro 
dia, -à presença do poVo na tribuna, aqui ilo S-enado da 
República, que não é comum. Nem a pfesença dos fepre· 
sentantes da _cidade de Santos vai sensibilizar, por certo, 
a Liderança do Governo_ no Senado da Reoública. 

De pronto, Sr. Presidente, baseado no Regimento In
terno da Casa, faço a primeira indagação a V. Ex•, sem
pre respeitosamente, porque V. Ex' merece sempre o 
nosso respeito. 

QuantoS Senadores nós temos preSentes, no momento, 
na Casa? i: a primeira indagação que faço a V. Ex• 

O SR. PlfESIDENTE (Moacyr Dalla) - Ao anun
ciarmos a Ordem do Dia, Sr. Senador Itamar Franco, 
declaramos, de acordo com a informação da Assessoria, 
que tínhamos 32 Srs. Senadores Presentes à Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, encami
nho a V. Ex' uma soliCítação. Não tenho o Regimento 
a_qàl; v~u tentar de m~mória lembrar o artigo, que, se 
não me engano, é o a-rt. 340, parágrafo 11', -que permite 
que;- não havendo número regimental, sendo considera
da uma matéria de alta importância - pelo menos nós 
consideramos, e ouvimos isso tanto do Líder _do PDT, 
como do Líder do PTB e do nosso Líder Humberto Lu
cena- que V. Ex' não encerre a discussão neste momen· 
to e permita, durante uma hora, que o próximo orador 
ocUpe a tfibun-ã -para que eSta Casa ma-ntenha o número 
ne~sário para votação desse projeto. 

~ o apelo, é a questão de ordem que levanto a V. Ex• 
(Muito bem! Palmas.) 

O -.-sR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia) - Continua 
_em discussão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, vou decidir a -
questão .de ordem de V. Ex•, nobre Senador Itamar 
Franco. 

A Presidência esclarece que a seqUência dos trabalhos 
da Ordem do Dia só pode ser interrompida nos casos 
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previstos nas alíneas a a g do art. 198 do Regimento In
terno. 

"Art. 198. A s_eqiiência dos trabalhos da Or
dem do Dia não poderá ser alterada senão: 

a) para posse de Senador; 

b) para leitura de mensagem, oficio ou docu
mento sobre matéria urgente; 

e) para pedido de urgência nos casos do art. 371, 
a; 

d) em virtude de deliberação do Senado, no senti
do de adiamento ou inversão da Ordem do Dia; 

e) pela retirada de qualquer matéria, para cum
primento de despacho, corrcção de erro ou omissão 
nos avulsos e para sanar falhas de instrução; 

f) para constit.uíção de série, _cm ca:so de votação 
secreta; 

g)- nos casos previstos nos arts. 340 e 422, b, in fi
ne, e d." 

Entre estes casos1 não figura a interrupção para co:n
cessão da palavra a senador inscríto, nem suspensão da 
sessão para esperar a existência de quorum. 

A Presidência informa ao nobre Senador que, no caso 
em tela, é de se aplicar, especificamente, o dispoSto no 
art. 340, paràgrafos IY e 2Y, do Regimento. 

Assim, em atendimento ao prescrito no § 11' do citado 
artigo, deve a Presidência colocar em discussão todas as 
matérias que estão nesta fase, élpós o que concederá a pa
lavra a senador inscrito, conforme disposto in fine do ci
tado dispositivo, 

Se, no curso da sessão, ocorrer a existência de quorum, 
a Presidência, nos termos do disposto no§ 2~> do,art. 340, 
voltará às matérias em votação para que sobre elas deli
bere o Plenário. 

Encerrada a discussão e não havendo quorum para vo
tação, vamos continuar a discussão de novas matérias e 
eu convido V. Ex• para sentar-se ao meu lado, para ver
_mos a hora em que der número, para colocarmos a ma
téria em votáÇão. 

O Sr. Jtamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presiden
te, seria uma indelicade2a se eu não aceditasse na palavra 
de V. Ex•_ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Mas é um 
convite que faço a V. Ex•, como uma homenagem à ação 
parlamentar de V.- Ex• 

O Sr. Itamar Franco- Eu tenho certeza de que V. 
Ex•, apó5 uma hor<l, a partir deste inst<lnte, vai tentar, 
havendo número, colocar a matéria em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Eu agradeço 
a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução nl' 80, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 621, de 
1983), que autoriza o Hospital das Ctfnícas da Fa-

. Culôade de Me"dldna da Universidade de São PaUfo 
a contratar operação de crédito no valor de CrS 
192.000.000,CKr(cento e nOventa e dois milhões de 
cruzeiros), tendo 

PARECER,_.s_ob n9 622, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitudcinati

dade e juridicidade. 

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

rada, ficando a votação adiada para '!- próxima sessão, 
em virtude da falta de "quorum", em plenário, para deli
beração. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re~o
lução n"' 81, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n' 623, de 
1982, com voto vencido do Senador José Fragelli), 
que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar 
em Cr$ 444.689.491,02 (quatrocentos e quarenta e 
quatro milhões, sejscentos e oitenta-e nove mil, qua
trocentos e noventa e um cruzei~os. e_q~is centavos) 
o montante de sua dívida consqlid~da, tendo 

PARECER, sob n'>' 624, de 1983, da Comissão 
-de Constitui~ão c Justiça, pela constituclonali

dade e jurididdade. 

Em discussão· o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de. 

claro encerrada a discussão. 
A votação da matéria fica adiada para a próxima ses

são ordinária, por falta de número em plenário. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO No 280, DE 
1977 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n"' ?,33/79) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de_ Lei 
do Senado n"' 280, de 1977, de autQria do Senador 
José_Sarney, que institui o voto distrital e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n"' 182, de 19-83, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucl00.8.1i

dade e juridicidade e, quanto ao méríto, favór"áVel, 
nos termos de substitutivo que oferece, com votO 
vencido dos Senadores fedro Simon, José I_gnácio e 
Alfredo Canipos. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeirO 
turno. 

O Sr. Pedro Simon- Peço a palavra, pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador_ Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMOI'I (PMDB- RS. Pela ordem. 
Sem reviSão do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

Invocaria, Sr. Presidente, o mesmo artigo e a mesma 
justificativa feita pelo Senador Itamar Franco, com re~ 
Iação ao item 6 e ao it_çm 7. Parece-me que, pelo conteú
do, pela importância e pelo significado da matéria, nós 
não poderíamos proceder à votação dess!l matéria ã&ora, 
Então, o mesmo item que fez com que V. Ex~ aceitasse o 
argumento do Senador _Itamar Franco, para um projeto 
de autonomia de Santos, eu solícita ria a V, Ex• que tam
bém não fôsse encerrada a discussão do item 6 e do item 

7. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• não 
requer a mesma coisa. V. Ex_• _requer que não seja encer
rada a discussão. V~ Ex• tem que requerer o adiamento 
da matéria. 

Agora, eu darei o mesmo tratamento, ado tarei as mes~ 
mas normas que dei ao nobre Senador Itamar Franco: 
encerrada a discussão, a matéria fica sobre a mesa._ du- T 

rante uma hora para que, se número houver, seja votada. 

O SR. PEDRO SIMON- Então, Sr. Presidente, eu 
apelaria à nobre liderança do PDS se concorda com o 
adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Então, con~ 
cedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró~ para 
discutir a matéria. 

O$R. MURILOBADARÓ PRONUNCIA DIS: 
CURSO QUE. ENTREGÚE À RÉVISÀO DO 
ORADOR, SERA- PUBLICADO .POSTERIOR

MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sobre a 
mesa, requerimento que vai ser_ lido pelo Sr. l"'· 
SCoe_r~tário. 

1:: Udo o seguinte 

REQUERIMENTO No 718, DE 1983 

Nos termos do art. 3l0, letra "c", do Regimento lnter
- nO; requeiro adiamento da discussão do- Projeto de Lei 

do Senado n"' 280, de_l977, constante qo item n"' 6 da 
- pá.itta, a fim de ser feita na sessão do dia 15 de agosto do 

corrente ano. 
Sala das seSsões, 29 de junho de 1983. -Humberto 

Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Rainiundo Parente) - O re-
querimento que acaba de ser lido deixa de ser vO:ta_do por 
falta de quorum. Em conseqüência, fica sobrest_ada adis

cussão da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo P~r~'!_te) -l~em 7: 

PROJETO DE LÜDO SENÁDO No 233, DÉ 1979 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Sena
do n• 280(77) 

Discussão, em piímeiro turno, do Projeto _de Lei 
__ do Senado n~ 233, de 1979,_ de aytoria do Senador 

_ Tarso Outra, que institui o Sistema_ Eleitoral Misto 
e çlá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 182, de 1983, da COmissão 
-de Constituiçlio e Justiça, pela constitucionãli

dade e jurid1cidade e, quanto ao mérito, favorável, 
nOs termos de substitutivo que oferece; com voto 

-vencido dos Senadores Pedro Simon, José Ignácio e 
Alfredo Campos. 

A discussão da matéria fica sobrestada, em virtude do 
adiamento" da apreciação do item anterior, com o qual 
tramita em conjunt~. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Enéas Faria. 

-0 SR. ENtAS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Fiz alongar propositalmente os dias _que medearam 
entre a posse e minha presença formal, hoje, na tribuna, 
para que pudesse, do convívio co_m V. Ex•s, retirar ensi~ 
namentos que, sei, me serão mUito valiosos na minha 
permanência aqui no Senado. E até mesmo para me pe
netrar cada vez mais do próprio espírito que orienta eSta 
Casa. 

Hoje ainda, aprendi uma preciosa líção que me será 
profundamente útil, doravante, na minha atuação aqui. 

De qualquer forma, sinto-me profundamente gratifi
cado, porque-as circunstâncias fizeram com qtie me en
con-trasse- jogado pelO tempo, neste mOmentO, agora, 
tendo tido a oportunidade de assistir, de participar de 
um momento muito ímpo"rta-ilte desta Casa, Que tratou 
da autonomia de um municípío, quiçá seja o grande pas
so da caminhada capaz de devolver ao Brasil a sua ver

-dadeira: autOnomia. 
Sr. Presidente, Srs. Senado-res, reverente à sua tradição 

e à sua importância, chego a esta Casa. E, hoje, faço-me 
presente nesta tribuna, para atender ao imperioso dever 

-de detUlhar o juranlento que pfestei por ocasiãO da pos
se. 

Candidato à Câmara dos Deputados e para ela eleito 
fui trazido ao Senado Fedenil pela soma dos resultados 
de duas eleições. 
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A primeira, ocoriída em 1978, dera-me- pelas urnas 
- a-CondiçãO de suplente -do então eleito senador José 
Rich_a._Foi-me gratificante ter contribuído para essa vi
tória da óPoSlção no meu Estado. 

A segunda eleição, verificada no ano passado, levaria 
o ex-Senador ao governo do Paraná. 

Ao lado da e_y.foria inicial pelos sucessos de agora, 
assaltou-me uma preocupação que passou a agulhar-me 
o espírito: a de queima de uma etapa importante em mi
nha carreira política, inici~da já nas lides estUdantis e 
continJJ.ada, ainda no calor da juventude, pelo desempe
nho de doiS mandatos de vereador à Câmara Municipal 
de Curitiba, e, depois, alargada, pelo exercício do man
dato de Deputado Estadual. A vinda, portanto, ao Sena
do Federal, agora, privou-me desta que seria a primeira~ 
experiência na Câmara dos Deputados. 

Caldeado nos embates da ação política, disciplinado 
no resjJeítõ qUe Se hos iinpõe a vida pública, devotado ao 
rígido cumprimento do significado da delegação popu
lar, considerO-ffie, contudo, munido do necessário espíri
to alnã.dureçid_o_ para a grande tarefa que será represen
tar o Paraná, ao_lado_dos Senadores Afonso Camargo e 
Álvaro Dias, nesta Casa que é, por essência, o templo do 
equilíbríO e a garantia de um tratamento mais igualitário 
a to.das as Unidades da já combalida Federação brasilei
ra. 

Chego a esta Casa com a consciência de que ele é, 
como parte sagrada do sistema bicameral, a formidável 
íbstituíção política que resistiu a mais de 150-an"Os de 
percalços e deu sempre mostras sobejas de sua vitalidade 
em momentos culminantes da Nação. 

Ainda- que tudo não tenha podido contra o arbítrio, 
que em mais de uma ocasião lhe fustigava quase até o es-
tertor: 

Ainda que imaginada e_ por tantas vezes, como nos 
tempos de agora, contida em limites estfeitos que não 
vestem a sua imensa potencialidade - o que se nos des
c~it!na Um -de5afio à capacidade, à inteligência, e ao pa
triotismo do político brasileiro; 

Ainda assim estou convicto, no entanto, de Que a 
opção bicameral é uma das nossas mais caras tradições 
pOlíticas. 

Sem necessidade de aprofundar argumentação, dois 
fatos por si testemunham definitivamente em favor do 
sistema bicameral: a grande extensão terrítorial do Brasil 
e suas acentuadas e marcantes diferenças sociais e econô
micas. É ai e bem aí que o bicameralismo trouxC-nos, 
pela ação do Senado, a garantia de uma representativi
dade igualitária dos seus Estados. 

E é provavelmente por isso que o Senador paranaense 
Accioly Fílho, saudoso, e respeitado ainda e ainda mes
tre, costumava referir-se ao Senado como a "Casa da Fe
deração". E, sabiamente, ensinava que "nas nações de 
vasta extensão territorial, a Federação é o mais eficaz 
freio contra a opressão. O Senado do Império foi o ger~ 
me da Federação e é hoje a su-a_ Casa. Respeitá-lo é pre
'Servar a Federação; cuidar da Federação é prevenir a 
opressão". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, nesta hora, 
prestar duas homenagens. Uma, embalado no sentiinen~ 
to pálriótico que faz, cada um dos brasileiros trabalha
dOr permanente da grande obra do reerguimento nacio~ 
nal: outra, tocado pelo sentimento paranista. 

A çrimeira é ao- próprio Brasil. EnfraQueCido, depau
perado, quebrado no seu orgulho. Andarilho pedinte da 
opulência alheia, cuja bolsa ajudou a engordar e que lhe 
é agora extensivamente cara e difícil. Atôníto ante õs nli
Jhões de seus filhos que mourejam na dificuldade e no sa
crifício, quando não nos dramas insuportáveis c na mi
séria revoltante. Pejado pelo amesquinhamento a que viu 
reduzidas as suas instituições, onde avulta o mandonis
mo que asfixia as suas mais caras e mais -lutadas tra
dições. Perplexo, enfim, diante das falaciosas panacêias 
que retardam a sua cura, enquanto mais e mais viruleiam 
sua enfermidade. Vivendo, sem dúvida, a maior crise de 
sUa história, hoje. Mas, hoje, e talvez, bem por isso, sa· 
cudido nos seus brios, alevantado por seus anseios, con-
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fiantc da reconquista das potencialidades da sua terra e 
da sua gente, catapultado por um sentimento que não se 
define. mas se enxeLga e se vê avolumar, qual rio que cor
reu e descobriu a imensidão do oceano da sua grandeza. 
Hoje, de pé, viril, fortalecido pelo pacifismo atuante doS 
que têm a convicção dos grandes destinos, a despeito de 
tudo e de alguns, há de começar, pelas próprias mãos, a 
se reerguer e a se reconstruir. 

SintetiZo esta transformaÇão e a homenagem na figura 
que bem a encarna, do estadista alagoano Teotônio Vite
la, que o Senado teve o privilégio histórico de ouvir e que 
o País inteiro tem a fortuna de ver em peregrinação. 

Por onde passa o Senador de Alagoas, o coração cheio 
de esperança a se sobrepor ao corpo enfraquecido, ger
minam sementes de um ânimo novo. 

Em seu périplo pela Nação, o Senador traz nos braços 
'uma invejável bagagem: a luta con~tante que_ fe:z pela 
anistia, o retorno urgente aó Estado de Direito, a reali
zação imediata de uma Assembléia Nacional Constituín
te, a efetiva aUlonõinla-do --eõd~ Judiciário, a prerrogati
vaçào do Legislativo, a revisão da Lei de Segurança Na
cional - a Democracia, enfim. 

O Senador das A lagoas, que haure forças da pregação 
nacional _que o tem levado B_ra~l afora, está ressuscitan
do o sonho que uma geração ínteira desaprendeu de so
nhar. 

Como Gandhi, que resistia à idéia de morrer numa 
lndia britânica, -Teotónio Vitela, abjurando a violência, 
rechaça a idéia de viver num BrasH submisso e humilha
do. 

Este o sonho que denodadamente quer reviver: nascer, 
viver e morrer num País independente, porque governa 
os seus atas, e altivo, porque caminha ereto e de fronte 
erguida. 

Com respeitosa reverência a esse exemplar brasileiro, 
que vem apostando nesse sonho até o último de suas 
forças, quero pedir-lhe, como já fiz pessoalmente- mes
mo diante da pequenez da minha presença - permissão 
para fazê-lo meu patrono nesta Casa: 

E o faço com a esperança de poder herdar-lhe um pou
co da força, da esperança e da convicção que têm movi
do o grande sonho de um Brasil liberto e mais justo para 
com seus próprios filhos. 

A outra homenagem que presto desta tribuna é aos 
que representaram o Paraná nesta Cârriara Alta, de cujo 
trabalho sei que retinirei valiosas e sábias lições, as quais 
dar-me-ão segurança no- desempenho deste honroso 
mandato de Senador. 

Cumpre destacar, de início, a figura de Zacharias de 
Goes e Vasconcell_os, primeiro presidente da Província 
do Paraná, após a declaração de sua autonomia, consoli
dador dessa autonomia pela implantação de obras e ser
viços. Antes, havia sido presidente das PrOvíncias do 
Piauí e de Sergipe. 

Ao lado dele, o Senador João da Silva Machado, o 
primeiro representante do Paraná no Senado do Im
pério; de 1854 a 1875. Já havía sido também Represen
tante às Cortes de Lisboa, em 1821, e Vice-Presidente da 
Província da São Paulo, em 1837 e 1838. Recebeu o titu
lo de Barão de Antonina, por ter combatido os Liberais 
paulistas em 1842. 

Na Primeira Repób!ica, um nome de primeira gi'ande
za foi o Senador Generoso Marques dos Santos. 

Sua vida pública, verdadeiramente notória n-a política 
paranaense, constitui, até hoje, um exemplo de homem 
voltado inteirarrierite para as causas do nosso Estado. 
Deputado Provincial, Deputado Geral e Deputado Esta~ 
dual em diversas legislaturas, culminou sua carreira potí~ 
tica no Senado da _República, para onde foi eleito por 
três vezes, em 1890, 1909 e 19 t 8, desempenhando, ao to
do, doze mandatos legislativos, inclusive como Consti
tuinte de 91. 

Após 60 anos de ininterrupta atuaÇão politica em fa
vor do Paraná, faleceu, aos 84 anos, em t 928, cercado do 
respeito e da admiração dos_ paranaenses de todos os ma
tizes políticos, que nele viam um exemplo a seguir por to· 
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das as gerações, como inesgotável manan·cial de sábios 
ensinamentos. 

Não podem ficar sem menção os Senadores Ubaldino 
do Amaral Fontoura, que foi Ministro do Supremo Tri
bunal Federal, em 1895, cargo a!iás para o qual jamais o 
Paraná voltou a ser chamado e convocado, embora sobe
jem, no Estado, cérebros privilegiados da inteligência e 
da cultura jurídica, e Vicente MachaQo da Silva Lima, 
qUe exerceu a senatória por duas vezes, tendo sido tam
bém_ Qovt;rnador do Par?ná. 

Já na Segunda República, a partir da redemocrati
zação-do Pa1s, em 1945, aqui teveram assento, represen
tando o Paraná, os Senadores Antônio Jorge Mach<J,do 
Lima e Flávio Carvalho Guimarães, que também ha
viam sido eleitos em 1935, mas tiveram extinto o manda
to pelo golpe de 37, Aqui tamb~m estiveram, m;sse perío~ 
do, os Senadores Roberto Glasser e Arthur Ferreira dos 
Santos. 

Na legislatura seguinte, vieram _os Senadores Gaspar 
Duarte Vetloso, Abilon de Souza Naves, prematuramen
te falecido e-substituído pelo Senador Nelson Maculan, 
posteriormente Presidente do IBC, e o nunca por demais 
lembrado Senador Francisco Accioly Rodrigues da Cos· 
tª Filho, cujas licões, manifestadas em seus discursos e 
pareceres na Comissão de Constituição e Justiça, conti
nuam ainda um valioso repositório de conheci~en~os .. 

Dentre os nossos representantes no Senado, amda VI· 

vos, aqUi estiveram os Senadores Amaury de Oliveira e
Silva, que foi Ministro do Trabalho, Rubens de Melo 
Braga; João de Mattos Leão, Francisco Leite Chaves e 
José Richa, eleito, em novembro, Governador do Esta
do. 

Todos estes paranaenses, entre tantos outros, sempre 
dotados do mais alto espírito público, deram o melhor 
de seus esforços para o engrandecimento de nosso Esta
do. 

Permitam-me, agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
mostrar-lhes um retrato do Paraná de_ hoje. 

O Estado que represento, desgraçadamente, não mais 
se assemelha com aquele do qual, com ufanismo, fala
ram aqueles Senadores. 

O Paraná, creiam-me, tem sido tratado como filho 
bastardo de pais pródigos. 

Caminho obrigatório entre o Sul e o resto do País, di
visa com a Argentina e Paraguai, o Paran_á tem colhido 
mais desgosto que conquistas de sua importância geo
poHtica. 

Até hoje, todavia, sua pujança continUa sqfrendo uma 
verdadeira servidão de passagem, prensado entre o po
der político do Rio Grande do Sul e o poder econômico 
de São Paulo. 

Se no passado já colhera trágicas chagas de episódios 
sangrentos, a exemplo da Revolução Federalista, gera
dos além de suas fronteiraS mas conflagraclos em seu ter
ritório, no presente vive a apreensão de abrigar significa
tivos interesses geopolíticos nacionais. 

O Estado que represento é, hoje, por assim dizer, uma 
ilha cercada de h_jdroelétricas. 

Hidroelétricas que geram e gerarão energia- só Itai
pu yai gerar 12 milhões de Kw,_ que estão sobrando- e 
inutilizaram terras para a produção de alimentos que fal
tam à mesa de milhares de brasileiros. Hidroetétricas 
que, com seus lagos imensos, já comprometeram seria
mente o equilíbrio ecológico regional e nos subtraíram 
uma beleza milenar, não só dos paranaenses, mas de to
dos os brasileiros - as Sete Quedas. Hidroelêtricas que 
arrancaram irrecuperavelmente um patrimônio para
nae:rlse: ci seu território, diminuído em sua terras mais 
férteis. 

O Paraná, tão lembrado e celebrado como celeiro agrí
cola do Brasil, vem respondendo, em mêdia, com 26% da 
produção nacional de alimentos básicos e 18% da pro
dução brasileira de carnes bovinas. 

· ·- ~ um Estado que se mostrou sensível ao apelo nacio~ 
na! e se lançou fundo_ao aumento da produção agrícola. 

E se conseguiu atingir patamares extraordinários de 
pro·dução, a despeito da reduzidíssima área de apenas 
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2,4% do território nacional. O Paraná respondeu com 
sobras a esse esforço, 

Como responderia, também, com a geração de quase 
10% da receita cambial brasileira, por seus portos de Pa
ranaguá e Antonlrla. 

t. senhores, ainda, um Estado rico em xisto betumino
so, cuja produção poderia chegar a mais de 3 mil barris 
diários de óleO. ~--

E, entretanto, veja-se a co_ntradição: 
Todo esse potencial, gerando divisas para o Brasil, 

trouxe o quê? A quem tanto dá, com o que se retribui? 
Trouxe o quê, tudo isso, ao Paraná? 

Debaixo da moldura amena, de tintas suaves, a retra
tar uma paisagem tranqüila e até bucólica, que alguns 
poderão cinzelar, s.empre emergirá outro quadro, a mos~ 
trar-ª gritante d_esproporção entre a contribuição para
naense à economia nacional e a contrapartida federal. 

Por falta de apoio federal, foi obrigado a erradicar 
uma parcela imensa de seu grande parque cafeeir-o. 

Ao mesmo tempo em que tecnificava sua produção 
agrícola para atender ao esforço nacional, enquanto ex
perimentava uma concentração da propriedade rural, já 
não mais podia abrigar em suas terras o trabalhador. E 
nem podia fhe dar emprego na cidade, porque, optando 
por sua vocação agrícola natural, para responder ao ape
lo desesperado dos governantes federais, viu frustradc 
seu esforço de industrialização pela quase ausente con-

-- --trapartid3-fediral. 

Como res_ultado, o Estado essencialmente agrícola so
freu o constrangimento de não ter trabalho, nem têrras, 
nem alimentos para cerca de I milhão e 100 mil trabalha
dores que, nos últimos dez anos, deixaram os seus cam
pos. 

Mais uma vez, o Paraná agredido e surrupiado no seu 
patrimônio: agora, no seu elemento humano, na sua gen
te. 

Desses l milhão e 100 mil trabalhad~res que se evadi
ram de terras paranaenses, 700 mil foram para outros 
Estados, muitos até para o Paraguai. 

Mas, os 400 mil restantes, tangidos pelo infortúnio, 
provocaram o ''inchaço'' das grandes cidades do Paraná. 

A maioria deslocou-se para Curitiba, a capital, que 
atualmente deixa à mostra em sua periferia o retrato in-
confundí~el da injustiça social. _ _ 

Cerca de 500 mil outros- os chamados "bóias-frias" 
-sem terra, sem dela ter sequer um pedaço, constituem 
uma legiãQ_ de párias so_9iais a andar os caminhos estrei
tos do trabalho incerto e da miséria certa. 

Com, a vitória da_ OposiçãO, esse lastimável panorama 
tem novas perspectivaS de reversão. Haja há uma socie
dade mais mobilizada na busca de novas alternativas, 

O esforço dos paranaenses por uma economia mais ' 
just~ e mais eficaz do ponto de vista social, uma posição 
fiinie de defesa dos interesses do Estado, já permite pre
ver uma contabilidade mais promissora para os próxi
mos anos. 

Senhores: 
O Paraná é Brasil. E se todos, na medida das pãssíbíli

dades, contribuíram, __ nenhum_ o fez mais que o meu Esta
do. 

Bem por isso, a contrapartida fed~al ao esforço para
naense tem de ser repensada com urgência. 

Assim como transparecem os prejuízos que o Paraná 
vem sofrendQ por essa desproporção de intercâmbio, 
também são claras as oportunidades que o Brasil perde 
no Paraná, à conta dessa distorção. 

Fico, por ora, com alguns exemplos, os mais gritantes, 
e_que,_a nível estadual, se constituirão nas teses que de
fenderei nesta Casa. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. ENI!:AS FARIA - Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Enéas Faria, eu 
conheci V. Ex• em Manaus, Capital do Amazonas, no 
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ano de 1975. V. Ex~ inte-grava uma comitiva que se com
punha de 400 representantes de Câmaras Municipais e 
da Assembléia Legislativa do Para]lâ, que participaram 
do Primeiro Encontro Integração Paraná-Amazonas. ~ 
para mim uma grande alegria, uma grande satisfação, 
ver V. Ex' na ttibuna do Senado, sobretudo porque V. 
Ex' vem de um processo eleitoral vitoriOsQ pelo PMDB, 
em seu Estado, que derrubou u_m_a_ oligarquia que lá jã 
estava implantada quando V. Ex' nem sequer havia nas
cido. _Nem V. Ex~.- nem o Senador Álva(o Dias, nem o 
Senador _Alfredo Camargo davam, naquele tempo, os 
seus primeiros pa:siú'>S, e talvez. ainda nem _tj_vessem 
aprendido, pela tenra idade, nem sequer a chamar papai 
e mamãe. Há, nobre Senador, algumas coincidências sin
gulares entre o Paraná e o Estado do -Amazonas .. A pri
meira é que o primeiro ato imperial que separou o. Para
ná da Província de São_Pªulo, o Ato Imperial que fez a 
separação foi .o mes..mo. que separou o Amazonas da 
Província do Grão-P;:~rá. A s,..:_gunda coincidência é~.IIDl.a 
coincidência às avessas: o Paraná detém 2,4% do Terri
tório Nacional e é responsável por cerca.de 20% d.a pro
dução nacional. Já o.Amazonas, que detém 20% do Ter
ritO riO Nacional, não chega a ser responsável nem sequer 
por I% da produção nacional. Imagine V. Ex• se a gravi
dade do seu. Estado, aqui descrita, sem nenhum exagero, 
neste painel triste e doloroso, que V. Ex• está pintando 
para o Senado, atinge esses níveis de dra,maticidade, v_9~ 
o que não está acontecendo nos Estados do Norte, em 
parti·cular no Estado do Acre, do Amazonas e do Pará. 
Mas, nem tudo está perdido, nobre Senador.. A no.ssa ge
ração, do Paraná e"do Norte, aqui no Senado, repetirá 
aquela sempre famosa frase do partisan francês que, en
curralado pelas tropas de ocupação, dizia: "se tudo está 
perdido, então, eu ataco". Essa é a.. nossa fUnção, nobre 
Senador, atacar os problemas, buscar para eles soluções, 
a fim de que os nossos povos, os povos dos nossos Esta
dos possam, enfim, ser, também, tratados como cida
dãos brasileiros. Perdoe-me por havê-lo interrompido. 

O SR. EN€AS FARIA - Eminente Senador Fábio 
Lucena, sei q·ue os problemas e as angústias não ficam 
apenas nos estreitos limites do meu Estado; hoje, eles se __ _ 
abatem sobre a Nação inteira. É preciso, evidentemente, 
repensar a União; e repensar a própria vida brasileira. 
Mas, acredito, também, que haveremos de, encontrando 
energia intrafronteiras, p"oder contribuir para esse reperF 
sar da própria vida nacional. 

Quero dizer, também, qlié foi uma alegria muito gran
de, não só pessoal mas cívica, encontrâ-lo aqui, no SenaM 
do, e ter a honrosa oportunidade de assentar-me ao lado 
de V. Ex• 

O Sr. ltamar Fran.co - Permite V. Ex' um ap~rte? 

O SR. ENtAS FARIA- Pois nãO. o·uço o ãpã.rte de 
V. Ex' 

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador Enéas Faria, 
pediu-me o Líder Humberto Lucena que o saudasse na 
sua es.tréia na tribuna do S~n~Qo da Rçpública. 

Vou pinçar uma expressão inicial de V. Ex•, quando 
diz que, jogado pelo tempo. assumi;:t a tribuna do Sena
do. Acho que feliz-O nosso tempo por ver,· no -Senado da 
República, um homem da expressão de V. Ex•, que, te
nho certeza, vai honrar o seu Estado, vai continuar nessa 
batalha grande de tod_o.s .o.s paranaenses que V. Ex' aca
bou de nomear, essa luta incessante d(! todos nós, p~ra 
nossa normalidade fns.titv.cional, para a busca do prima
do do direito e, sobretudo, para o respeito à lei. Tenho 
certeza que esta será a poStura de V. Ex• que, ao lado de 
todos nós, quer um Brasil democrãtkci, mas, ·sobretu-do, 
quer um Brasil com maior justiça social. Aqui, portanto, 
a minha felicidade de externar, em nome do Ud~r Jium
berto Lucena, os meus aplausos a V, Ex', convencido de 
que o Paraná terã nestã Casa um brilhante jovem e gra·n
de representante. 

O SR. EN~AS FARIA - Eminente Senador Itamar 
Franco, fico profundamente honrado coro a sua inter
venção, e agradeço a V. Ex• e .à nossa Liderança. 

Retomo, Sr. Presidente, dizendo que os pontos qu~ le
vantei se Const~tuirão nas teses que defende.rei nesta Ca
.sa~.Volto a reportar-me ao xisto betuminoso, mineral 
abundante no Paraná que, produzido a nível comercial 
poderia, repito, chegar a mais de 3 mil barris diários. A
industrialização do xisto tem sido constantemente des
prezada, sob o argumento de que o barril de óleo dele ex
traído tem um custo de 36 dólares, contra 30 dólares do 
petróleo importado. 

Mas, o choque do petróleo já nos pregou várias e do
loridas peças, e não convém adormecermos ao embalo 
dessa aritmética ilusóri<J.. 

Teme-se o investimento, quando os benefícios são evi
dentes. 

Ainda que a. custo ma.ior, o óleo do xisto é de qualida
de nobre, produzindo energia, combustíveis e subprodu-. 
tos finos, como insuffios à indústria petroquímica: brasi-. 
leira, pagos em moeda nacional, sem os prejuízos deco;
rentes das oscilações cambiais, e desvinculado das intem
pestivas decisões do c~rtel internacional do petróleo. 

Além .disso, a geração de impostos sobre a produção 
do óleo, constituir-se-ia apenas em- transferência de re
cUrsos. financeirOs dentro de nossos próprios limites tei-~ 

. ritoriais. 
Temos já toda a tecnologia desenvolvida, trabalho irií

ciado, aliás, antes do primeiro choque do petróleo. Te
mos até a usina protótipo de São Mateus do Sul. 

Entretanto, parece faltar a corajosa decisão política de 
desenvolver o projeto, que vem sendo sistematicamente 
relegado pela opção à transferência de divisas para o ex
terior. 

Como se vê, perde o País, porque perde o Paraná. 
Está a merecer reflexão, de outro tanto, a questão da 

industrialização paranaense. Ainda que o setor indus
trial, na composição da renda interna paranaense, tenha 
passado de 16% para 28%, no período 1970/1981, este 
crescimento apresenta discrepâncias. 

A começar pelo desequilíbrio de grupos industriais em 
relação à estrutura do setor secundário como um todo, 
acompanhado do desequiHbrio espacial da indústria no 
Estado, onde prevalecem os poJas de Curitiba, Londrina 
e Ponta Grossa. Esses três paios receberam os grandes 
projetas, conseqüência de um padrão tecnológico impor
tado e ad.otado por um sistema de decisões a nível fede
ral, suscetíveis a mecanismos puramente políticos. 

Mecanismos que não se preocuparam, todavia, com a 
integração desses grandes projetas com a estrutura in~ 
dustrial existente no Paraná, o que provocou conseqUên
cias que prejudicaram o setor industrial paranaense. 

Esses grandes projetas necessitam de c.apital conside
rável para sua sobrevivência e dada a inexistência de 
avultados capitais no setor industrial parahaense, houve 
uma perda de posição do capital local em relação a ou
tros Estados, e, principalmente, em relação ao capital es
trangeiro. 

Sem a integração desses grandes projetas com a estru
tura industrial existentt;, acentuou-se a dependência da 
indústria paranaense ao parque produtivo paulista, prin
cipal fornecedor de matérias-primas e componentes. 

Ademais, a industriali.~ação dos produtos primários, 
gerados dentro de nosso território, permanece recebendo 
estímulos e incentivos para instalar-se no Nordeste ou 
em outras regiões do País, desconsideradas que têm sido 
nossas reivindicações para internalizar no próprio Parã
ná esse p_r:ocesso. 
- É o caso .do milho, da soja, do trigo, e, principalmente, 
do algodão, cuja política de e.stímulos prejudica nosso 
Es.tado. 

A produção de algodão do Paraná gira em torno de 
35% do total nacional. No entanto, a política brasileira·
para o setor beneficia as indústrias já instala,das em ou
tras regiões, e. o Pã"raná, com. o_significante volUme rde-
rido, participa com apenas I ,9% da indústria brasileira 
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A ampliação dessa política para outro:-. produtos pri
mários, tentand'õOTsdplinar investimentos industriais. 
atingiria, Senhores, diretamente o perfi[ dtl setor secun
dário paranaense. 

A reavaHaçào de medidas adotadas no passaâo é fun
damental para que o Paruná possa efetivamente partici
par da industrialização brasileira. 

Ao Governo Federal cabe ouvir tiS posições C reivindi
caçÇSes do comércio e da indú.striu parunaenscs. compati
biliiadãS. com o verdádeiro interesse nacion.al. 

Essa pi-ogramação pretende Je.senvoh•er uma aç~Ô 
produtora condizentes com a posição de destuquc que o 
Paraná ocupa no âmbito da agricultura e da pecuária 
brasileiras. 

Também nesse caso, é visível o prejuízo que o Estado 
sofreu e continuará a sofrer, Não apenas nas divisas que 
de_ixou ~e gerar, mas, sobretudo. pelos empregos que 
nãO foram cTiados.c.E a sua Condição de Estado essencial
mcnte.ilgi-fCola, na verdade, tem financiado u industriali
zação de outras Unidades da Federação, me.nos a sua 
própria. 

Mais uma vez, o Paran3 Perde. E, com ele perde o Bra
sil. 

Senhores, a contrapartida reivindicada pelo Paraná, 
c~~o se vê, não se prende a interesses provincianos ou 
bairristas. Ao contrtírio, está em consonânciu com os ín
teresses nacionais . 

AsSim é a duplicação, hú t~tnto solicitada, da C!>trada 
de ferro CuritÍb-a-Paranaguú . .Assim é a Ferrovia da Sll
ja, até agora só projetada. Assim é a construção da 
Translitorãnea, trecho Santos-Antonina, que trariu a va
lorização económica do litoral sul de São Paulo e do lito· 

-raf norte d.o Paraná, regiões que ainda vivem um aÍraso 
inã.dmissfvel, 

A esfarrapada desculpa que se tem ouvido, ao longo 
dos tempos, é a inexistência de recursos para tais investi
mentos. Mas, para outros, de duvidosa validade- como 
a própria Itaipu - sobejaram os recursos. 

E, en(iuanto faltam e negam investimentos cm obras 
fundamentais no Paraná, falta, também, o mínimo de re
conlpensa pelas perdas que os outros investimentos fede
rais causaram IJ.O Estado. É,_ mais uma ve_z, ó exemplo 
das deósões tecnocráticas do Governo Federal interre
rindo de maneira negativa nas soluções paranaenses. 

Toffie-Se, a propósitO, a questão do aktgamento das 
terras do Paraná. 

A terra eliiriin"ilda no Paraná, submersa sob os grandes 
reservatórios de usinas hidrelétricas, construídas sob de
cisão do Governo .Federal, alcançará, em 1995, cerca de 
3.684. Km~. que compõem exatamente em torno de 2% 
do território do Estado. 

Como estas áreas correspondem às terras agricultáveis 
mais prodUtivas do Paraná, a perda de Produção respec
tiva éü bem uma idéia da espoliação que o Paraná vem 
sofrendo em relação ao Brasil. 

Além disso, há que se criar espaço para esses para
naense.s expulsos pela tecnocracia. Não deslocá-los, sim
plesmente, para terras de qualidade inferiOr e seni a 
infra-estrutura de transporte, armazenagem c assistência 
téCnica - fatores já desenvolvidos no Paraná, em conse
qiiênci_ado trabalho d9 nosso povo. 

DesiÕcar um colono para novas fronteiras agrícolas 
pode até parecer indenizá:lo, porém tais indenizações 

_não fína"ridam "raízes". Raíz~s_familiares, culturaiS, so· 
ciais, fincaj:{as, às ·v~?:es, por gerações, não no solo fértil 
da terra paranaense, mas nos hábitos, usos e costumes de 
um povo trabalhador. 

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Sei"ladõr Enéas Faria? 

O SR. EN~AS FARIA- Pois nilo, eminente Senador 
Mário Maia. 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Enéas Faria, nós 
estamos ouvindo aqui com atenção o pronunciamento 
de ·esiréia que V. Ex• fai, nesta tarde, da tribuna dO Se-
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nado da República. Estávamos aqui ateritando para as 
palavras de V. Ext-, rememorando um passado que não 
vai muito distante, o passado de nosso tempo de acadê
mico. E nós, quando freqUentávamos os bancos escola
res da Faculdade Fluminense de Medicina, ouvíamos 
sempre, daqueles que iam se formandõ -_sendo um 
grande, número de recém-formados na Medicina- veri
ficávamos que eles procuravam locais, áreas de trabalho, 
e que muito deles demandavam o sul do País; pergunta
vam aos que ficavam: quando se formar, para onde vão? 
E muitos deles, e uma grande maioria, demandando o 
Sul, diziam que iam para o Paraná, principalmente para 
a zona noroeste do Paraná, que era um dos celeiros do 
sul do País. Então, para minha conceituação de jovem, 
àquela época, estudante de Medicina, as fronteiras ricas 
de nosso País eram fronteiras do Sul, especialmente as 
dos Estados do Paraná. E muitos dos meus amigos, mui
tos dos meus colegas da Universidade Fluminense de 
Medicina do Rio de Janeiro demandaram àquelas para
gens, àquelas bandas, entre eles os nosso companheiro 
que hoje é o Goverriadó:r do Estado do Paraná, José Ri
cha, que é meu contemporâneo de Faculdade, sendo ele 
da Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro. E 
agora, para minha tristeza, já ultrapassando meio século 
da minha existência, vejo V. Ex•, ao invés de trazer a 
glória, a continuação daquele desenvolvimento auspicio
so daqueles tempos do Paraná, V, Ex• traz aqui lágrimas 
e choro, por ver o seu Estado abandonado, por ver o seu 
Estado relegado ao desinteresse dos poderes públicos, do 
Poder Central desta Nação. E sou um testemunho das 
dificuldades por que passa o Estado de V. Ex', porquan
to, no antigamente, no o:utrora, veja bem, os contempo
râneos da minha geração demandavam ao Estado d_e V. 
Ex• como que á procura de um eldorado, como sinôni~ 
mo de riqueza e de mercado fácil de trabalho. Também 
os nordestinos procuravam o sul do País e iam aportar 
no seu Estado. Hoje, para tristeza de V. Ex•, e para mi
nha, também, como brasileiro c nortista, que vi várias, e 
inúmeras vezes, migrações demandarem ao meu Estado, 
proveniente do Nordeste, hoje vejo uma corrente migra
tória, no sentido sudeste-noroeste, proveniente d_o_Esta
do de V. Ex•, Paraná, tangidos pelas necessidades, à pro
cura de novas terras. Parece que eles os seus conterrâ
neos, pelas circunstâncias que V. Ex•está trazendo a esta 
Casa, não estão encontrando mais guarida naquele terri
tório do outrora, tão fecundQ o produtivo Estado do Pa
raná, pois se há uma colonizaç_ão grande .demandando 
ao Estado de Rondônia e o Estado do_Acre. E no meu 
Estado, o Estado do Acre, atualmente, na fronteira que 
faz com Rondônia, há uma colonização, um programa 
chamado_ de assentamento, promovido pelo INCRA, 
chamado Assentamento Padre Peixoto, para abrigar Co
lonos migrantes do Estado do e.araná, do Estado de V. 
Ex• Portanto, o meu Estado, que também já atravessou 
período áureo na alvorada deste século, como Q_maior 
produtor de borracha da Amazônia, e que agora atraves
sa dificuldades enormes, também, está abrigando popu
lações tão carentes como aquelas carentes que são habi
tantes do meu Estado.Alguma coisa há de se fazer, algu· 
ma coisa está errada neste País, e nó& precisamos des
c-obrir o que é, para ver se conseguimos fazer Com que es
sas coisas não mais aconteçam, para nossa tristeza. 
Agradeço a V. Ex' a atenção, e peço escusas pelo alongar 
do_me_u :Jparte, mas que achei necessário registrá-lo no 
discurso que V. Ex• faz, com tanta propriedade, nesta 
tarde. Muito obrigado 

o SR. ÉNEAS FARIA- Agradeço a intervenção de 

V. Ex• 
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O SR. ENf!:AS FARIA -Agradeço Sr. Presidente, e 
retomo. 

Paranaenses ilustres, legítimos representantes do Esta-
do, antecipam-se à conclusão de obras suntuosas e re~ 

-querem a devolução indireta dos fabulosos lucros do 
GovernO Federal, sob a forma de energia a custo zero ou 
a custo subsidiadO, ou, ainda, o pagamento de royalties 
pelo uso do solo e poteiiCiRI1dade perdida. 

b o mínimo a se exigir e, nesta Casa, procurarei, tanto 
quanto me permitem as forças, ser um dos mais empe
dernidos defensores desse pleito de meu Estado. 

Senhores essas constituem uma parte apenas das preo
cupações que, em nome do Paraná, apresento perante o 
Senado. É a parte que os paranaenses esperam pata o 
Paraná. Mas há a outra parte. A que os paranaenses es
peram para a Nação. 

Nação asfixia-da n_a crise económica, na crise social, rta 
crise institucional. Que se interpenetram e se auto
alimentam. Bem por isso merecem e precisam de urgen
tes e já tardias soluções buscadas no mais fundo do 
espírito de patriotismo, porque beirai!JOS o anúncio ofi
cial de bancarrota econômica, porque nos desagregamos 
como sociedade, porque nos estiolamos na fragilidade 
insritllcional. 

Graves são as conseqüências da polític-a económica. 
Mais que- nunca, o brasileiro está hOje arcando cOm Os 

-altos custos do dinheiro importado dos grandes centros 
flnanceiros pa-ra Custear pro}etâS -sem o interesse direto 
da c9munidade que produz e no mais das vezes não par
ticipa do faiã.cioso desenvolvimento brasileiro. -

O recurso importado colocou o B_ra,sil como um dos_ 
maiores devedores do mundo. Como a demanda incon
trolável de dinheiro acarreta o crescimento desmesurado 
ôa taxa de juros e_ outros encargOs agregados, os custos 
do processo explodiram a níveis astronômicos que trou-

- xeram ão Brasil dois sérios problemas. Um, a necessida
de de refinanciar a dívida e a busca de novas fontes de 
oferta de recursos financeiros para rolar sua dívida; ou
tro, a dificuldade de obtenção de novos firiatl.cíamentos 
em um mercado financeiro internaCional, agora já preo
cupado com a capacidade brasileira de saldar seus com
promissos. 

A partir daí, o problema foi transferido para -o âmbito 
interno. Iniciou-se uma busca desenfreada de recursos fi- -
nanceiros, através da emissão de papéis do Tesouro, o 
que agiu como poderoso fator de especulação que des
Controla qualquer política monetária pretendida. 

A necessidade da emissão de no~QS papéis, com o ob
JetiVo de financiamento dos títulos jâ em circulação, dis
parou uma espiral que aumentou drasticamente a dívida 
interna. 

Deixou~se o precário sistema de inflação elevada, mas 
_até certo ponto controlado, e se mergulhou na hiperin

--nação, agr3.vadã pelo déficit Público cada vez mais acen
tuado._ 

O remêdio d_a recessão só contribuiu para agravar o 
processo, porque evidente que tal mecanismo de controle 
não pode nem deve ser aplicado em países de extensão 
continental em fase de desenvolvimento, sob pena de 
estiolaremM!!e as iniciativas empresariaís, e, através de 
sua descapitalização crescente, a conseQílente âesnacio
nalização da economia brasileira. 

O recuisõ aci Fi.tndo Monetário Internacional foi a ca
pitulaÇão finai dos dirigentes da área econômico
financeíra às pressões, do capital especulativo externo, 
em detrimento, ainda mais, do já incipiente capitalismo 
indígena. E o _resultado aí estt..mais d~;:pressão, mais reM 
cessão, mais inflação, porque se tentam meíos e modos 
inteiramente_ inadequados à realidade brasileira. 
- Com mais de 120 milhões de habitantes, menos da me-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia. Fazendo soar a_ tade do mínimo necessário para caracterizar uma grande 
campainha.)- Consulto Q Plenário sobre a prorrogação potência, o Brasil necessita, ao invés da paralisação da 
da sessão por tO minutos, para que o orador conclua a atividade econômica, incrementá-la, a fim de possibilitar 
sua oração. (Pausa.) empregos diretos e indiretos para as novas gerações que, 

Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a anO a ·ano, buscam o mercado de trabalho. 
sessão. É- dolorOsamente incompreensível, a começar pdã 

Continua com a palaVra o sr.-senado-r Enéüis_Eªri--ª-,_ __ ________e_conolnia do lar, da empresa artezanal, da manufatura 
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até a grande indústria combater déficit ç:om o cruzar de 
braços, com o imobilrsmo, com parar de trabalhar. Ao 
invés, qUando um grupo necessita de recursos para sair 
de uma posiÇão deficitária, O quClaz é redobrar as horas 
trabalhadas, é buscar novas fontes de recursos, nunca 
porém através de dinheiro emprestado sob condições er
gastulantes. E, depois, para pagar os juros desses em
préstimos, mais empréstimos. Para pagar os juros dos 
novos empréstimos, outros empréstimos, num eterno 
círculo vícioso intransponfvel, até o colapso total, a mo
ratória, a insolvência declarada e a conseqüetl.te falência·. 

Um país Pode se assemelhar a uma empresa, diferindo 
apenas nas dimensões do problema, não, porém, nas 
suas característíCas -e soluções básicas, Há que tomar, 
certo, medidas duras, talvez, porém justas e proporcio
nalmente distribuídas pela sociedade inteira. O que não 
se pode admitir é que só a classe média, só os trabalha
dores e assalariados paguem pelos erros de que não tive
ram qualquer culpa, pois sequer foram consultados 
quando se enveredou por esse malsinado caminho que 
hoje a todos_ desgraça. 

Nunca se consultou o Congresso, quando se pretendeu 
tornar o País uma potência nuclear, como não se o con
sultou sobre os termos do acordo com a Alemanha, gera
dor de quase metade da atual dívida externa. Ninguém 
v.eio- perguntar aos representantes do povo no Congres
so, menos ainda através de suas entidades representati~ 
vãs-de classe, nem mesmo aos cientistas brasileiros sobre 
se o projeto era viável,_ ainda que apenas do ponto de vis
ta técnico-científico. 

Como querer jogar agora sobre as classes trabalhado
ras e assalariados o ónus dessa verdadeira av_entura me
galomaníaca? 

E: fundamental, antes do mais, democratizar o sistema 
de poder e o debate econômico, afim de qu_e as decisões 
tenham o respaldo social e político imprescíndlvel à uni
versalização do esforço comum para vencer a crise. 

Há que preservar nosso nascente e importante empre
sariado. A consolidação da empresa autenticárrientC bra
sileira, sem qualquer conotação xenófoba, é matéria de 
fundamental interesse para a legítima segurança nacio
nal. A defesa intransigente contra sua desnacionalização 
deve ser postulado inarred_ável. 

Iffipõe-se, p-or outro lado, corrigir as distorções do dé
ficiCpúblíco originário da hipertrofia de muitas empresas 
estalais, sem perder de vista, porém, que elas devem so
frer apehas u:m processo de reajuste e não dizimá-las ou 
torná-las inoperantes na prática. A PETROBRÁS, a 
Vale do Rio Doce, a PORTOBRÃSe-tantas outas atuam 
em setores diretamente ligados à própria soberania na
cional e será ob_ra impatriótica entregá-las, impotente~, à 
ganância do capital financeiro internacional. Se há abu
sos, corrigi-los; se ,há distorções, eliminá-las, nunca 
manietá-las e entregá-las à cupidez estranhas aos interes
ses pátrios. 

Há que implementar, de todos os modos possfveis, 
uma_Agricultura_forte, autônoma, consolidada, base im
prescindível ao desenvolvimento e crescimento de uma 

- -iri"dústria autóctone capaz de competir no mercado inter
nacional, gerando, por sua vez, ambos os setores ali
cerçacl9~ num C5)méi'c10 atuante, autênticos núcleos_ener
gizados, dotados de real potencialidade para promover o 
bem~estar e a paz soda! do País. 

Graves são as conseqm:nc1as da politica social. 
N-ão se coristrói uma Nação miserabilizando milhões 

de patrícios pela ausência de oportunidade de trabalhar e 
produzir; desesperando outros tantos pelos choques su
~essivos do desemprego; angustiando pelo salário que a 

-lDflilção esfumaça; atirando multidões incalculáveis rios 
perigosos descaminhoS dos que nada mais têm a esperar 
oU a perder. 

Enquanto os interesses nos rotulam, em seus idiomas 
estranhos, de mão-de-obra barata. 

Não se constrói uma Nação com famintos e• subali
mentados; com faiTiílias sem teta, mesas sem comida e 
espíritos sem sossego, 
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Enquanto os interesses, nos seus gráfiCos frios, nos 
transformam em estatística manipulada. 

Não se ·constrói uma Nação assistindo, insensível e 
placidamente, seu povo afundar cada vez mais na doença 
e na enfermidade. 

Enquanto os interesses transformam a dor em lucrati
va indústria. 

Não se con~trói -uriiã Nação mantendo-se sua gente 
sem escola, sem cultura, sem ciência, sem pesquisa, obs
taculando de tantas maneiras o acesso à educação. 

Enquanto os interesses nos impõem seus modelos 
prees_tahe_lecidos. 

Não se constrói uma Nação penalizando seu empresa
riado, esmagando sua indústria, desvirtuando seu co
mércio, exaurindo, portanto, todo o instrumental gera
dor da riqueza nacional. 

Enquanto os interesses nos saqueiam impunemente. 
Não se constrói uma NUçào com a mentira, corri o fa~ 

vorecimento pernicioso, com o compadrio, com os des~ 
mandos, com a corrupção, com as mordomias desenfrea
das, com os erros não ·retificados, com as omissões 
acumpliciadoras, com as faltas não cobradas. 

Enquanto os interesses erigem a impunidade em regra. 
Não se constrói uma Nação com pacotes engendrados 

nas herméticas salas de_ um poder que, não tendo a soli~ 
dariedade popular mais se enclausura, desconhece o 
chão que pisa e poUcO sabe do ãf' que·respíra; e; distante 
da realidade que se fez perversa e mâ, embrulha desarru
madamente nesses seus ditames a expectativa de um po
vo, cada vez menos crente e cada vez mais descontente. 

O caminho para a reconstrução nacional começa com 
os passos da seriedade, da honestidade, da honradez, da 
capacidade, do mérito. E se acelera quando se dirige aos 
rumos dos verdadeiros interesses nacionais e às ·metas 
que constituem anseios de toda a nacionalidade. __ Porque 
aí a Nação crê- e confia, e, cOnfiando e crendo, encontra 
como resultante do somatório da esperança honesta de 
cada um, a certeza- de que pode ser forte e grande, e, en
tão, é capaz dos maiores e mais inesperados sacrifícios, 
porque passa a ter a convicção-de que vai se en~~mtrar 
com o seu grande destino. 

Senhores: 
Tudo está a mostrar, de maneira dolorosamente gri

tante, que a Nação vive a ausência de caminhos seguros. 

Tudo está a_ mostrar que a Nação não mais- pode su
portar tamanha incerteza. 

Tudo deixa -cristiilfna a necesidade urgente de uma 
grande decisão política no sentido de se procurar um ca
minho claro. 

Daí por que o passo imediato - até_ para dar arrimo 
às demais_.s_@ç_Qes_-=..deve ser a.elal;wração de uma nova 
Constituição, que, delimitando çlaramente nosso sistema 
político, venha a ser o pactO social que mereça resjieito 
incondicional, seja cumpt:ido fielmente e tenha acata~ 
menta sempre. 

Uma Q)r.ta .sem casuísmos, que dê ao País um justo 
sistema tribUtário, e da qual se retire o indesejável e da
noso centralismo~ 

Uma Carta que redimenciona a distribuiçãO de com
petência, a fim de neutralizar a hipertrofia do Poder Exe-
cutivo. -. . __,__ 

Uma Carta .que respeite a autonomia dos_ Es_ta,_dos e 
dos Municípios, reSfaurando o sistema federativo pleno. 

Uma Carta, ainda, cujo tex.to só abrigue matérias que 
ostentem dignidade constitucional. 

Uma nova Constituição há _de ser o compromisso 
maior perante a Nação. Pois, não há _mais como _o},aís 
viver sob o jugo dessa excrecência jurídica que é a Cons
tituição de 1969, espúria na origem e sucessivamente vio
lada. Violada pela força, que lhe subtraiu muitas_vezes a 
vivência, e pelos casuísmos, que lhe tiraram o respeito. 
~ impossível conviver com essa Carta. _ __ _ 
Foi à conta da ausência de legitimidade da Consti

tu~ vigente que se instalou no País a crise deconfi~nça 
que chega a limites-perigosos. 
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Foi à conta desse arremedo de ConstituiÇão qú.e-as re
fQrmas estruturais reclamadas pela sociedade brasileira 
foram negadas, enquanto cresciam suas aflições. 

Foi à sombra dessa simulação de ordem constitucional 
_que vimQs pfoliferar os escândalos acobertados, a omis
são _etn~ casos gr<!ves, o cinismq diant~ ela esç_alada da mi
séria e, sobretudo, o_ despotismo. 

Até ontem, era o arbítrio exacerbado a nos humi
lhar. Hoje, ainda que contabilizadas algumas conquistas 
políticas, vivemos a perplexidade de que possam durar 
mais tftfia semana, um mês, um ano, ou apenas um dia. 

Porque nossas e.<;peranças freqUentemente são turva
das por essa crise de confiança, gerada por ministros e 
autoridades que vão à televisão, ou à imprensa, para des
mentir o que já aconteceu ou o que vai acontecer ama
nhã.. Gerada por um somatório de mentiras que nos con
fundem até mesmo as decisões mais simples do cotidia
no. 

Senhores. 
Temo pelos dias que nos esperam, temo que a insensi

bilidade se alastre sem que as nossas esperanças se pos
&am antepor a ela. 

Ainda assim. faço aqui meu credo de esperança. 
Um credo de que, com o liberalismo, somado à caute

la e ao esforço de todos, o Brasil possa redi!ecionar seus 
passos para outros horiLoiltes,..q_u_e oão mais os da humi
lhação que há tanto nos vem .amargando.-

E o fa!.;o com a certeza de que este Senado terá a mais 
proful-lda participação_ nesse processo, que haverâ de 
marcar o início de um novo Brasil. 

Mas. o faço, sobretudo, com a humildade de quem es
tá chegando pela primeira vez a esta Casa, com o propó
sito de iniciar um notável e gra.tificante aprCndizado jun
to a tantos valores que aqui se reúnem. Ao mesmo tem
po, com o compromisso de retribuir esta__ significativa 
oportunidade com o melhor do meu esforço. 
~ Ao finalizar, Srs. desejo aduziraojuramentoprestado 

por ocasião da posse um outro juramento. Um juramen
to também ao meu Estado. 

A mão e a consciência do povo paranaense trouxeram
me ao Senado da República, Em cada dia em cada ins
tante deste mandato, terei presente a re.<;ponsabilidade 
desta representação, que impõe como dever a reciproci~ 
dade da atuação voltada ao interesse maior do Estado. O 
melhor que possua e possa, serâ integralmente, usado na 

_ defesa_dos seus anseios e depositado no esforço de sua 
representação. 

- O patrimônio pessoal com que aqui chego- e de so
bejo lá é Conheddo - a disposição para o trabalho, o 
destemor para a luta, a coragem para a ação, perseve
rança no sonho, a afeição ao estudo, envolto numa pos
tura séria, digna e honesta- dedicar-lhe-ei todo e intei
ro-, buscando redobrar energias para ser um correto ope
rário da obra de seu engrandecimento, colaborando ..,
mesmo modesto - para ampliar o respeito de que é me
recedor e atingir as conquistas que lhe são devidas. 

O Sr. José Lins- V. Ex.• me permite? 

O SR. ENtAS FARIA - Pois não Senador. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador, não tive a honra de 
assisiir- ã.o disCurso que V. _E;I(f profere, inaugurando a 
sua vida ati v a no Parlamento. Mas, certamente a juven
tude e o conhecimento de que V. Ex.• dispõe serão fatores 
de sucesso ml sua vida parlament8.r e tenho absoluta cer
teza de que o Es~do de V. Ex~ está muito bem represen
tado. Faço votos, em nome do PDS, que V. Ex.• tenha 
um convívio Produtivo e que a sua inteligência possa nos 
ajudar a acertar em nossas decisões nesta Casa. 

O S_R. EN.€AS FARIA- Muito obrigado, eminente 
Senador José Lins. 

Concluo, Sr. Presidente. 
Procurarei ser aqui um cultuador do passado que 

construiu suas tradições; ser o intérprete dos anseios, das 
reivindicações e da realidade que constituem o presente 

. que necessita ser transformado numa atualidade melhor; 
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-ser, ao lado dos mais paranaenses, forjador de um futuro 
que o encaminhe para a grandeza da predestinação de 
ser berço--de um povo que conheça tão só a justiça, a 
prosperidade, a bonança e o bem-estar. 

Porque paranaense, mesmo envolvido nas agitaçõ_es 
da República, não olvidarei, um instante sequer, do dia
a:-dia da nossa terra e da nossa gente, porque entendo 
que a questão que envolver o Estado, ou tão só a um dos 
seus municípios, ou apenas a um de seus filhos é, decidi~ 
damente, importante para eu estar, permanentemente, 
convocado a açào. 

Porque brasileiro, estarei na linha de ação e de traba
lho das grandes questões nacionais, certo de que a pros
peridade, a paz, a tranqUilidade que se alcance no Brasil 
setãü" benfazejos ao Paraná. 

Hoje e sempre, aqui e no Paraná, sempre e a um só 
tempo, quero ser um paranaense irremediavelmente pre
so .relo abraço cívico ao amor a minha terra e a minha 
gente. 

Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da lia)- Concedo a 
palavra, pela or_~~O,, ao nobre Senador Itam~r Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma questão de or
dem.)- Eu havia levantado uma questão de ordem a V. 
Ex~. sobre a votação da primeira Ordem do Dia, relati
vamente à autonomia de Santos. Consultaria a V. Ex~se, 
amanhã, na sessão -ordinária, que deverá ser realizada às 
14 horas e 30 minutos, esta Ordem do Dia será repetida 
e, conseqüentemente, incluído o projeto de autonomia 
da cidade de Santos. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- A indagação 
de V. Ex~. nobre Senador, encontra agasalho no art. 191, 
do Regimento Interno. Amanhã, as matérias que não fo
ram apreciadas hoje, voltarão à pauta, de acordo com o 
requerimento de V. Ex~ 

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a V. Ex~ 

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto 
- Odacir Soares- Gabriel Hermes ~José Sarney
João Lobo_- Almir Pinto- Yirgílio Távora- Carlos 
Alberto :-- Dinarte Mariz - Marcondes Gadelha -
Nilo Coelho-~ Guilherme Palmeira-. Carlos Lyra
Albano _Franco - Lomanto Júnior- José Ignácio -
Amaral Furlp.n- Benedito Ferreira"- Marcelo Miran
du - Saldanha Derzi- Affonso Camargo -Álvaro 
Dias- Eneas Faria- Jorge Bornhausen- Lenoir Var
gos - Carlos Chiar_elli- Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Sr.-Sena
dor Ãlvaro Dias encaminhou à Mesa requerimento de 
informações. Nos termos do inciso VI, do art. 239,-do 
Regimento Interno, o requerimento serâ examinado pela 
Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais 
havendo- a tratar, ~ou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessãO extraordinária, a realizar-se hoje, às 
18 horas e 45 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 597, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 69, de 1983, que sus
pende a execução dos arts. 34 a 38 da Lei n9 575, de 19 de 
dezembro de 1975, do Município de Sales Oliveira, õo 
Estado de São Paulo. 
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Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Rcdação em seu Parecer n~' 598, de 
1983), do Projeto de Resolução n\l 70, de 1983, que ~us
pendc a execução da expressão ·~ou judicial", contida n9 

§ 3~> do art. 90 da Lei n'>' 440, de 24 de setembro de 1974, 
do Estado de São Paulo. 

3 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecf,':rn'i' 601, de 
1983), do Projeto de Resolt~ção n~' 73, de 1983, que sus_
pende a execução do art. 61' e seu parágrafo único da Lei 
Federal no:> 5..868, de 12 de dezembro de 1972. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) -Está encer-:_ 
rada a ses"são. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 40 min!ftos.) 

Ata da 107• Sessão, 
em 29 de junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA---,-

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la 
e Raimundo Parente 

ÃS /8 HORAS E 45 MINUTOS. ACHAM-SE f>REC 
SENTES OS SRS. SENAJ)ORES.' 

Jorge Ka!ume- Mário Maia - Eunice Michiles
Fábio Lucena- Raimundo Parente- Claudionor Ro
riz - GtJlvào Modesto - Odacír Soares - Aloysio 
Chave.'\- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexan
dre Costa- João Castelo- José Sarney- Alberto Sil
va- Helvídio Nunes- João L_obQ_·- Almir Pinto-
José Lins- Virgílio Távora- Carlos Albertõ- Dinar
te Muriz - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha 
- Aderbul Jurcmu - Nilo Coelho - Guilherme Pal
meira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Alb.an.o 
Franco - Lourival Buptista- Passos Pôrto- Jutahy 
MagalhUcs - Lomanlo Júnior - Luiz Viana - João 
Calmon - José Ignácio - Moacyr Dalla - Nelson 
Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco -
Murilo Badaró- Alfredo Carilp"Os- Amaral Furlan
Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes_- Bene
dito Ferreira- Mauro Borges- Gastão Müller- Ro
buto Campos- José Fragelli - Marcelo Miranda
Saldanha Derzi- Affonso Camargo ~ Àlvaro Dias
Enéas Faria - Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas
CtJrlos Chiardli - Pedro Simon- Octavio CardOso. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) -_A Hs_ta de 
presença acusa _o comparecimento de 61 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aherta _a __ sessão. 

Sob a prvtcçào de D~us iniciamos -nossoS traba
lhos.) 

O Sr. J9-Secretário irá proceder à leitura do Expedien
te-. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA . 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N~> 139/83 (n<:> 239/83, na oti,&em), de 28 do corrente, 

referente uo Projeto de Lei do Senado n<:> 118, de 1974 (n~> 
914/80, na Câniaru dos Deputados), de autoria da Co-

DIÁRIO DO CONGRJOSSO NACIONAL(Seção 11) 

missão do Distrito Federa(, que define os crimes deres
ponsabilidade dos Governadores dos Territórios_ Fede
rais e de seus respectivo:;; Secretários, e dá outras provi
dências. (PrÇij_S:to _q_ue se transformou na Lei n'i' 7.106, de 
~28 de junho de !983.) 

A VISO DO MINISTRO CHEFE 
DO GABINETE CIVIL DA 

PRESJDI!:NCIA DA REPÚBLICA 

N'i' 240/83, de 29 do corrente, encaminhando, em aten
dimento ao Requerimento de Informações n'i' õ44, de 
1983, de autori<~ do Senhor Senador Itamar Franco, es
clarecim-entos do Ministério da Fazcnd<l sobre matéria 
pertinente ao .Projeto de Lei do Senado n9 84, de 1982, 
·que submete à aprovação do Senado Federal os contra
tos visando a obtenção de emprêstimos internacionais. 

·Ã Comissão de Conszituição e Jusziça. 

O FI CIOS 

Do Sr. ]~>-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nharido à revisão do Senado autógrafos d.os seguintes pro
jetos: 

PROJETO DE I.EI DA CÂMARA N• 88, DE 1983 
(n'1 190}83, na ('asa de origem) 

-De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Concede pensão especial a Abigail Lopes, compa
nheira do ex-sertanista Francisco Furtado Soares de 
Meireles. 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL J9 É concedida a Abigail Lopes uma pensão es
pecial, mensal, de valor correspondente a 2 (duas) vezes 
o maior salário mínimo vigente no País. 

Parágrafo único. Essa pensão não_ se estenderá ades
cendentes ou u eventuais herdeiros da beneficiada. 

Art. 29 A despesa decorrente desta lei correrá à con
ta de Encargos Previdências da União- Recursos sob 
Supervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 3<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cuçiio. 

Art. 4~ Revogam-se as disposições em_contrário. 

_MENSAGEM N• 94, DE;t983 

Exce!ent~~simos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos Lermos do artigo 5 I da Constituição, tenho a hon
ra de submeter à elevada deliberação de Vossas Exc~lên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado do Interior o :mexo projeto de lei que 
"concede pensão especial a D. Abigail Lopes, compa
nheira do ex-Sertanista Francisco Furtado Soares de: 
Meireles ... 

Brasílin, 9 de março de 1983.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 077, DE 20 DE SE
TEMBRO DE 1982. DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DO INTERIOR. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vo~~a Excelência proposta de projeto de lei concedendo 
pensão espeCial a D. Abigail Lopes, companheira do ex.
sertanista Francisco Furtado Soares de Meireles, pelos 
relevantes serviços por ele prestados à causa indígena, 
durante 34 (trinta e qu<~tro) anos. 

A presente proposta prende-se ao fato de ter D. Abi
guil Lopes vivido maritalmente por mais de 30 (trinta) 
anos, com o referido sertanista, tendo nascido dessa 
união os filhos Lídíce Lopes Meireles, (ná Lopes Soares 
de Meireles e José Apoena Soares de Meireles. A primo
iênit<i, que vive em companhia e às expensas da mãe re
quer Constantes cuidados médicos, vez que sua sáude 
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física e mental são precárias. O mais novo dos filhos pos
sui em seu currículq, a exemplo do pai, significativos ser
viços em prol dos povos indfgenas. 

Cabe-me ressaltar, na oportunidade, que Francisco 
Furtado Soares Meireles, cognominado Chic_o Meireles, 
foi homem cuja obra o projeta ao reconhecimento de 
toda a Nação brasileira, discípulo obediente que foi dos 
ensinamentos do Marechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon e, como este, dedicou sua vida e seus conheci
m-entos à pacificação dos silvícolas. 

Ingressou no Serviço de Proteção aos lndios em 1939, 
e participou dos primeiros conta tos com os índices Ma
kurap, Jupari, Manak e outras tribos, e foi o pacificador 
dos Xavantcs, Kaíapó, Cinta-Larga, Pakãa Nova e 
Kreen-Akarore. 

A maior e melhor prova de amizade e consideração 
que dispensou às nações indígenas foi a homenagem pós
tuma que lhe prestou o Cacique Apoena, à época com 
mais de noventa anos, representante e líder da Nação 
Xavante, o qual, acompanhado de três de seus filhos, de
positou no túmulo de Chico Meireles, que por sua obra 
de brasilidade foi chamado de "Pacificador dos Xavan
tes", o mais sagrado símbolo tribal, o "uámãnrin". 

Com u morte do aludido sertanista, agravaram-se, 
mais ainda, us já precárias finanças de sua ex~ 

companheira, ao lado da filha doente, mantêm-se à custa 
de pequenos e_mat remunerados trabalhos domêsticos, 
sem contar com qualquer espécie de aposentadoria, pen
slio ou seguro. 

Assim sendo, venho propor a Vossa Excelência a con
cessão de uma pensão especial que assegure a D. Abigail 
Lopes meios de tranqtiila sobrevivência, constituindo 
esse ato a forma efetiva do Governo retribuir os serviços 
que seu companheiro, Francisco Furtado Soares de Mei
reles, prestou i.i causa dos índios brasileiros. 

Queira aceitu_r_, Senhor Presidente, os protestos do 
meu mais profundo respeito.- Mário David Andreazza. 

À Comissão de Finanças 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 89, DE 1983 
(n'.' 776/SJ, na Casa de origem) 

De iniciativa du Sr. Presidente da República 

Assegura validade nacional às Carteiras de Identi
dade, regula sua expedição, e dá outras providências. 

9 Congrcs~o Nacion_<li decreta: 

Art. l ~ A Carteira de Identidade emitida por órgãos 
de identificaÇão dos EStados, do Distrito Federal e dos 
Territórios tem fé pública e validade em todo o território 
nacional. 

Ar!. 2<:> Para a expedição da Carteira de Identidade 
de que trata esta lei não será exigida do interessado a 
ã"prêscntaçlio de c.]ualquef outro doéumento, além de cer
tidão de nascimento ou de casamento, 

9 .1.<:> A _requerente do sexo femininO- apresentará 
obrigatoriamente a certidão de casam-ento, -cãso seu 
nomt;, de solteira tenha sido alterado em conseqUência do 
matrimónio. -

~ 2~> O brasileiro naturalizado apresentará o Certifi~ 
cada de Naturalização. 

Art. 3~ A Carteira de Identidade conterá os seguin
tes elementos: 

a) Armas da República e inscrição "República Fede-
rativa do Brasil"; 

b) nome du Unidade da Federação; 
c) identificação do órgão expedidor; 
d) registro geral no órgão emitente, local e data da ex

pedição; 
e) nome, filiação.loc_al e data de nascimento do identi

ficado, bem como, de forma resumida, a comarca, car
tório, livro, folha e número do registro de nascimento; 

f) fotografia, no formato 3 x 4cm, assinatura e imPres
são digital do polegar direito do identificado; 

g) assinatura do dirigente do órgão expedídor. 
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Art. 49 Desde que o_interes_s_a.do o _solicite, a Carteira 
de Identidade conterá, além dos elementos referidos no 
art. 39 desta lei, os nt1meros de inscrição do titular no 
Programa de Integração Soç_ial - PIS, ou no Programa 
de Formação do Patrimônió- do Servidor Público~ _PA~ 
SEP, e no Cadastro de Pessoas físicaS-do Ministério da 
Fazenda. 

§ 19 O Poder Executivo Federal poderâ aprovar a in
clusão de outros dados opcionais na Carteira de Identi
dade. 

§ 2"' A inclusão na Carteira de Identidad_ç dos dados 
referidos neste artigo poderá ser parcial e dependerá ex
clusivamente da apresentação dos respectivos documen
tos comprobatórios. 

Art. 59 A Carteira de Identidade do português bene
ficiado pelo Estatuto da Igualdade será expedida con
soante o disposto nesta lei, devendo dela CQilStar referên
cia à sua naciona(ídade e ã_Convenção promulgada pelo 
Decreto n'i' 70.391, de 12 de abril de 1972. 

Art. 6\' A Carteira -de Identidade fará prova de toQOs 
os dados nela induídos, dispensando a apresentação dos 
documentos que lhe deram origem ou que nela tenham 
sido mencionados. 

Art. 79 A expediÇão de segunda via da Carteira de 
Identidade será efetuada mediante simples solicitação do 
interessado, vedada qualquer outra exigência, além da
quela prevista· no art. 21': desta lei. 

Art. 8'1 A Carteira de Identidade de que trata esta lei 
será expedida com base no processo de identificação da
tilosc6pica. 

Art. 99 A apresentação dos documentos a que se re
fere o art. 29 desta lei poderá ser feita por cópia regular
mente autenticada. 

Art. 10. O Poder_ Ex.ecutivo Federal aprovará o mo
delo da Carteir<l de --raentida.de e expedirá as nQfmas 
complementares que se fizerem necessárias ao cumpri
mento desta lei. 

Art. 11. As Carteiras de Identidade emitidas ante
riormente à vigêncfcf desta lei continuarão vál!das em
todo o território nadon-al.-

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N' !56, DE 1983 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Nos termos do a.rt. 5J _da ConStitUiÇão, tenho a honra 
de submeter à elevada delibe_r_ação do;. Vossas Excelên~ 
cias, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senho
res Ministros de Estado Orientador e _Coorde_vador do 
Programa Naci_onal de Desbur_Qcrati_z;açã---º e da Justiça, o 
anexo projeto de lei que "assegura validade naciOnal às 
Carteiras de Identidade, regula sua expedição e dá outras. 
providências". 

Brasília, 3 de maio de I 983. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 003/83, DE 25 DE 
ABRIL DE 1983, DOS MINISTROS ORIENTADOR 
E COORDENADOR DO PRQGRAMÁ-NÀdÔNAL ~ 
DE DESBUROCRATIZAÇÃO-E DA JUSTI(A~ 

Excelentíssimo Senho_r _Presidente da República, 
Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência an

teprojeto de lei que empresta fé- pública e validade em 
todo território nacional, às Cartelras de Identidade emi
tidas pelos órgãos de identificação dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios~ 

2. Estabelece igualmente o anteprojeto que, para ex.
pedição das_ Carteiras de Identid_ade, emitidas pelos ór
gãos oficiais de identifh::açào, dev? ser exigida, apenas a 
certidão de nascimento ou ~ de casamento -do t~tl!lar_. 

3. Sem prejuízo da plena validade das atuais, prevê 
ainda o anteprojeto que das novas carteiras de Tdentida~ 
de possam constar, por opção do portador, os números 
de re_gistro no Programa de Integração Social- PIS, ou 

no Programa de -Fofmação do PatrilJl9nio do Servidor 
Públíco - PASEP, e o Cartão de Inscrição de Contri
buinte no Cadastro de Pessoas Físic~s do -Mirlistério da 
Fazenda. Nos termos do anteprojeto, outros dados op
cionais poderão ser incluídos, futuramente, na carteira: a 
critério {,lo Poder Executivo Fe~eral. Com isso o porta
dor poderá ter na carteira uma série de informações 
usualmente solicitadas para a prática de diversos atas da 
vida civil, ficando dispensado de portar os documentos 
cuj.os dados estejam transcritos na Carteira de Identida
de. 

4. Além de disciplinar a inclusão dos dados opcio
nais, o anteprojeto também regula a expedição de segun
das ·vias de documentos de identificação, objetivando 
evitar exigências' inócuas e, ao mesm_o tempo, onerosas 
para os interessados, tais como a publicação de anúncios 
em jornais ou a obtenção de certidões de ~egistro de 
ocorrência, em delegacia de polícia. 

5. Prevê finalmente o anteprojeto que o Poder Exe
cU:tfvo apro~a:rá- o modeiO nacional da Carteira de Iden
tidade e ezpedirá as iwfmãs complementares que se fize
rem necessárias. 

6. O alcanc_e __ das medidas ora submetidas à apre
ciação de Vossa Excelência, em termos de simplificação 
de procedimentos, com vistas a facilitar a vida do cida
dão comum, parece-me assim indiscutível. 

7. A valid~de em todo o território nacional do docu
mento de identidá9e, reconhecido como tal em lei fede
ral, significa a eliminação de exigências que tornam ne
cessária a expedição de novas carteiras, nos casos de 
transferência de domicílio de pessoas de uma Unidade 
da Federação para outra, hoje em dia bastante freqUen-
tes. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência nossos protestos do mais profundo respeito. 
-Hélio Beltrão, Ministro Orientador e Coordenador do 
Programa Nacional de DesburocratizaÇãO. - lbrahim 
Abi-Ackel, Ministro da Justtça~ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N' 70.3!ÍI DE 12 DE ABRIL DE I972 

Promulga a C'onven~ão sobre Igualdade de Direitos e 
Deveres Cntre Brasileiros e Portugueses. 

O Presidente _da República havendo sido aprovada, 
pelo Decreto Legislativo n"' 82, de 24 de novembro de 
1971, a Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deve
res, entr_e _Brasileiros e Portugueses, concluída entre o 
Brasil e Portugal, em Brasília, a 7 de setembro de 1971; 

Havendo seus Instrumentos de Ratificação sido troca
dos, em Lisboa, a 22 de março do corrente ano; 
-E devendo a referida Convenção, em conformidade 

com seu artigo 17, entrar em vigor a 22 de abril_ de 1972;-
Decreta que a Convenção, apensa por cópia ao pre~ 

Sente DecretO, seja executada e cumprida tão inteiramç:n
te quanto nela se contém.. . _ _ _ 

Brasilia, 12 de abril de 1972; 1519 da Independência e 
"849 da República.- EMILIO G. MÉDICI-;- Jorge de 
Canalho e Silva. 

--À Comissão de C'_qnstituição e Justiça 

t'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' !3, 
DE !983 

(N"' 141/82, na ('âmara dOs Deputados) 

Aprova o texto da Convenção sobre a Eliminação de To~ 
das as Formas de Discriminação contra a Mulher, assina
do pela República Fedefath'a do Brasil, em Nova Iorque, 
no dia 31 de março de i 981, com reservas aos seus ·artigos 
15, parágrafo 4\'; e 16, parâgrafo 19, alíneas (a). (c), (g) e 
(h). 

O Congresso Nacional decreta: 

_ Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção _sobre a 
eliminação_ de ·Todas as Formas de DiscriminaÇão contra 
a Mulher, assinado pela República Federativa do Brasil, 
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em Nova Iorque, no dia 31 de março de 1981, com reser
-vas aosseus artigos 15, parãgrafo 4~'; e 16, parágrafo I~', 

alÍneaS (a), (c), (g) e (h). 
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data-de sua publicação. 

~ENSAGEM N• 320, DE 1982 

Exelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos-do Senhor Ministro -de 
Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimi
nação contra a Mulher. 

A Repúbtica Federativa do Brasil assinou a referida 
Conv_~n_ção, com reservas ?.OS seus arts, 1 S, §§ 4; e 16, § 1 Y, 

alíneas (a), (c), (g) e (h), no dia 31 de março de 1981, em 
Nova Iorque. 

Brasília, 26 de julho de 1982, -João Figueir'edo. 

EXJ'OSIÇÃO DE MOTIVOS No DNU/-
DAI/DJ/SAL/151/610.55(008), DE 8 DE JULHO DE 
!982. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇ0ES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Senhor Presidente: 
A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher foi aberta para assi
natura, ratificação e ·aclesão no dia 18 de dezembro de 
1979, nos termos da Resolução n~' 34/180 da Assembléia 
Geral das Naç-ões Unidas. 

2~ A elahoração desse diploma jurtdico circunscreve
se, em âmbito global, aos arts. 1Y e 55 da Carta das 
Nações Unidas, referentes à promoção dos direitos hu
manos e liberdades fundamentais sem distinção de raça, 
sexo, língua ou religião. A_ Convenção prende-se, ade
mais, aos diversos instrumentos aprovados pelas Nações 
Unidas e por seus organismos internaclonais especializa
dos com o objetivo de promover a igualdade de direitos 
entre os homens e as mulheres. Entre esses textos deve 
ser salientada a Declaração sobre a Eliminação da Dis
criminação contra a mulher, proclamada em 1967 e a 
Resolução n9 2.058 (LXII), aprovada pelo Conselho 
Económico e Social das Nações Unidas e que se refere 
explicitamente à elaboração de uma convenção interna
cional sobre a matéria, 
~- 3. A_lnte.nsiftcação dos trabalhos relativos à Con
venção ocorreu paralelamente à observância da Década 
das Nações Unidas para a Mulher, inaugurada durante a 
Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher, 
realizada na Cidade do México, em 1975, A Década da 
Mulher, à qual o Brasil tem emprestado amplo apoio n"OS 

foros regionais e internacionais, visa aos seguintes fins: 
promover a igualdade de direitos entre homens e mulhe
res, assegurar a plena integração da mulher no esforço 
de desenvolvimento dos países e intensificar sua con:Cri
bü.ição para o fortalecimento da_ paz entre as nações. 

4, Aó ser votade~ a Resolução n9 34/180, que adotou 
o texto da Convenção, o Brasil absteve-se. A Delegação 
brasileira, em explicação de voto, manifestou o entendi~ 
n1ento de que aspectos jurídicos do texto comportariam 
aperfeiçoamentos. Esclareceu, por outro lado, que a abs
tenção não prejulgaria eventual ad~ão- ou r~ervas es
pecíficas que o Governo brasileiro viesse a formular. 

5. O texto da Convenção sobre a Eliminação ~e To
das as Formas de Discriminação contra a Mulher foi 
examinado pelos setores competentes do itamarati e sub
metido à consideração dos Minist~rios da justiça, Traba
lho e Assistência e Previdência Social. Os órgãos consul
tados emitira_m_ parecer f<:~vorável à assinatura desse ins

-tr.umentQjurfdico, com rese~':'as a alguns de seus disposi
tivos. As reservas, compatíveis com o art. 28, § 2, da 
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Convenção, são:-ao art. 15, §4; e art. 16, § 1~', alíneas (a), 
(c), (g) e (h). O art. 15, § 4, conflita com o art. 7, § 7~', da 
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro e arts. 36, 
parâgrafo único e 233, inciso XII, do Código Civil; a (c), 
com o art. 242,_incisos II, HI e IV; a (g) com o art. 240 e a 
(h) com o art. 233, inciso II, todos do mesmo Código. 

6. Tendo em vista a ampla aceitação, tanto latino
americana como mundial, da Convenção para a Elimi
nação de Todas as Formas de _DíscriritLna.ç_ãQ co_ntra a 
Mulher, foi o Representante Permanente do Brasiljunto 
às Nações Unidas, Embaixador S_érgio Corrêa Affonso 
da Costa, autorizado a assiná-la, ad referendum do üm
gresso Nacional. A assinatura tevt lugar em Nova Ior
que, em 31 de março de 1981. Na ocasião fOram formu
ladas as referidas reservas- ao§ 4 do art. 15 e às alín~as 
(a), (c), (g) e (h),§ }9 do art. l6. Foi apresentada ainda a 
reserva prevista no art. 29, § 29, relativa à solução de con
trovérsias internacionais. 

7. A Convenção entrou em vigor no dia 3 de se
tembro de 1981. Em maio de 1982,88 países a haviamas~--
sinado e 39 haviam depositado instrumentos de ratifi
cação ou adesão. 

8. Encaminho à alta apreciação de Vossa Excelência 
o anexo projeto de Mensagem Presidencial para que 
Vossa Excelência se assim houver por bem, submeta à 
consideração do Poder Legislativo, nos termos do_ art. 
44, inciso I, da Constituição Federal, a Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação con
tra a Mulher. o Congresso Nacional, caso_ o desejasse, 
apresentaria propostas para coadunar a legislação brasi
leira vigente à Conyençã_Q, 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Ramiro Saraiva Gtiáreiro. -

CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TO
DAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA 
A MULHER 

Os Estados-Partes na presente Convenção, Conside
rando que a Carta das Nações Unidas reafirma a fé riOs 
direitos fundamentais do homem, na dignidade e no va
lor da pessoa humana e na igualdade de direitos do ho
mem 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-Parte nas Convenções 
Internacionais sobre Direitos Humanos têm a obrigação 
de garantir ao homem e à mulher a igualdade de gozo de 
todos o_s direítos ecOnômicos, sociais, culturais, civis e 
políticos, 

Observando as convenções internacionais concluídas 
sob os auspícios das Nações 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
mendações 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 
da dignidade humana, difiCulta a participação da mu
lher, nas mesmas condições que o homem, na vida políti
ca, social, económica e cultural de seu país, constitui um 
obstãculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da fa
mília e dificulta o pleno desenvolvimento das potenciali
dades da mulher para prestar serviço a seu país e à hu
manidade, 

Preocupados com o fato de que, em situação de pobre
za, a mulher tem um acesso mínimo à alimentação, à 
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saúde, à educação, à capacitação e às oportuniaades de 
emprego, assim como à satisfação de outras necessida
des, 

Convencidos de que o estabelecimento da Nova Or
_dem Económica Internacional baseada na eqüidade e na 
justiça contribuirá significativamente para a promoção 
da _igualdade entre o homem e a mulher, 

Salientando que a eliminação ~o apartheid, de todas as 
formas de racismo, discriminação racial, colonialismo, 
neocolonialismo, agressão, ocupação estrangeira e domi
nação e interferência nos assuntos internos dos Estados é 

- es5eDcial para o pleno exercício dos direitos do homem e 
da mulher, 

Afirmando que o fortalecimento da paz e da segu
rança internacjOnais, o alívio da t~nsão internacional, a 
-cooperação mótua entre todos os Estados, independen
temellte de seus sistemas económicos e s_ociais,_ o desar-

- - mamento geral e completo, e em particular o desarma
~ento nuclear sob um estrito e efetívo controle_ intern~
cional, a afirmação dos princípios de justiça, igualdade e 

__ proveito mútuo nas relações entre países e a :realização 
do direito dos povos submetidos à dominação cÕionial e 
estrangeira e ocupação estrangeira, à autodeterminação 
e independência, bem como o respeitO- da- -sOberania na
cional e da integridade territorial, promoverão o pro
gresso e o desenvolvimento sociais e, em conseqüência, 
contribuirão par<! a realização da plena igualdade entre o 
hom_em _e a mulher, 

Convencidos de que a participação máxima da mu~ 
lher, em igualdade de condições com o homem, em todos 

·o-s- campOs,- é- iridiSpensável 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 
b_em-estar da famíli_a e ao desenvolvimento dil sociedade, 
até agora não plenamente reconhecida a importância so
cial da maternidade e a função dos pãis na famnia e na 
educaÇão dos filhos, e conscientes de que o papel da mu
lher na procriação não deve ser causa de discrrm.iOação 
mais sim que a educação dos filhos exige a responsabili
dade Comp"a(tílhu-da entre ·hoffiens e ffililheres ê a socie
dade como um conjunto, 

Reconhecendo que para alcançar a plena igualdade 
entre o homem e a mulher é necessãriOcmodificar o paPel 
tradicional tanto do homem como da mulher na socieda
de e na família, 

Resolvidos a aplicar os princípios enunciados na Üe
claração sgbre a Eliminação da Discrimação contra a 
Mulher e, para isto, a adotar as medidas necessárias, a 
fim de supfirriir-essa -disCriminação em todas as suas for
mas e manifestações. 

Concordaram no seguinte: 

Parte I 

Artigo JP 
Para os fins-da presente Convenção, a expressão .. _dis

criminação contra a múlher" significarã toda a dis
tinção, exclusão ou_ restrição baseada no _sexo e que te
nha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reco
nhecimento, gozo ou exercício pela mulher, indenpen
dentemente de seu estado civil, com base na igualdade do 
homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos -político, económico, social, 
cultural e civil ou em qualquer outro campo. 

-Artigo 2' -

Os Estados-Partes condenam a discriminação contra a 
muller em todas___as suas formas, concordam em seguir, 
por todos os meios apropriados e sem dilações, uma 
polítiç~ destjnada a eliminar a discriminação COntra a 
mulher, e com tal objetivo se comprometem a:-

a) consagrar, -se ainda não tiverem feito, em suas 
constituições 1_1a_cionais ou em outra legislação apropria
da, o princípio da igualdade do homem e assegurar por 
lei outros meios apropriados à realização prática desse 
princípio; 
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b) adot~ü-rftedidas adequadas, legislativas e de outro 
caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda dis
criminação cõntra a mulher; 

c) estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mu
lher numa base de igualdade com os homens c::: garantir, 
por meio- dos tribunais nacionais competentes e de ou
tras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher 
contra todo ato de discriminação; 

d) abster-se de incorrer em todo ato ou prática de dis
criminação contra a mulher e zelar para que as auto~ida
des e instit_uições públicas atuem em conformidade com 
esta.ohrigação; 

e) tomar medidas apropriadas para eliminar a discri
minação contra a mulher, praticada por qualquer pes
soa, organização ou empresa; 

j) adotar todas as medidas adequadas, inclusive de ca
rãter legislativo,_para modificar-ou derrogar leis, regula
mentos, usos e prãticas que constituam discriminação 
contra a mulh_er; 

g} derrogar todas as disposições penais nacionais que 
constituam discriminaçãQ contra a mulher. 
Artigo 3" 

Os Estados-Partes tomarão, em todas as esferas e, em 
particular, nas esferas políticas, social econômica e cul
tural, todas as medidas apropriadas, inclusiye de carâter 
legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e 
progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o 
exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades (un
darnentais em íS:ualdade de condições com o homem. 
Artigo 4" 

L A adoção pelos Estados-Partes de medidas espe
ciais de caráter. temporãrio, destinadas a acelerar a igUal
dade de fato entr~ o homem e a mulher não se considera
rá discriminação na forma definida nesta Convenção, 
mas de nenhuma maneira implicará, como _conseqüên
cia, a manutenção de norm-aS -deSigUais ou separadas; es
sas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade, 
de oportunidade e tratamento houverem sido alcança
dos. 

2. A ado_ção pelos Estados-Partes de medidas espe
ciais, inclusive as contidas na presente Convenção, desti
nadas a proteger a maternidade, não se considerará dis
criminatória. 
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 práticas consuetudinárias e de qual
quer outra fndole que estejam baseados na idéia da infe
rioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em 
função estere_o_tipada de homens e mulheres; 

bj garantir q_ue a educaç~o inclua uma compreensão 
adequada da maternidade como função social e o reco
nhecimento da responsabilidade comum de homens e 
mulheres no que diz- re.c;peito à educação e ao desenvolvi
mento de seus filhos, entendendo.se que o interesse dos 
filhos constituirá a consideração primordial em todos os 
casos. 
Artigo 6" 

Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apro
priadas, inclusive de caráter legislativo, para suprimir to
das as formas de trãficÕ de mulheres e exploração da 
prostituição da mulher. 

Parte II 

Artigo 7" 
Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apro

priadas para eliminara -discriminação contra a mulher na 
vida política e pública do País e, em particular, garanti
rão, em igUaldade de condições com os homens, o direito 
a: 

a) votar em todas as eleições e ser elegível para todos 
os órgãos cujos meinbros sejam obj~to de eleiÇões públi
cas: 
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b) participar na fomulação de politicas 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 não
governamentais que se ocupem da vida pública e política 
do País. 
Artlgo 8' 

Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apro
priadas para garantir à mulher, em igualdilde de con
dições com o homem e sem discriminação alguma, a 
oportunidade de representar seu governo no plano inter
nacional e de participar no trabalho das _organizações in
ternacionáis. 
Artigo 9P 

1. Os Estados-Partes outorgarão às mulheres direi
tos iguais aos dos homens, para adquirir, mudar ou_ con
servar sua nacionaJjdade. Garantirão, em particular, que 
nem o casamento com um estrangeiro, nem a mudança 
de nacionalidade do marido durante_o casamento, modi
fiquem automaticamente- A n_açio_naU__dade da espoSá, a 
convertam em apátrida ou a obriguem a adota.r; a,_ nacio-
nalidade do cônjuge. _ 

2. Os Estados-Partes outorgarão à mUihef os mes
mos direitos que o homem, no que diz respeito à nacio
nalidade dos filhos. 

Artigo lO 
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 corri homem 
na esfera da educação e, em corri o particular pai'a aSse
gurar, em condições de igualdade entre homens e mulhe
res: 

a) as mesmas condições de orientação em matéria de 
carreiras e capacitação profissional, ãcesso·aos estudos e 
obtenção de diplomas nas instituições de ensino de todas_ 
as categorias, tanto eni 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 cãpãei:
tação profissíonal; 

b} acesso aos mesmos currículos e mesmos exames, 
pessoal docente do mesmo nível profissional, instalações 
e material escolar da mesma _qualidade; ~ 

c) a eliminação de todo conc~ito estereotipido dos 
papéis masculino e femíilíriO em todos os nivéis e em tó:. 
das as formas de ensino, mediante o estímulo à educação 
mista e a outros tipos de educação que contribuam para 
alcançar este abjetivo 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 oportunid_ades d~ acesso aos programas 
de educação supletiva, incluídos os programas de alfabe
tização funcional e de adultos, com vistas a reduzir, com 
a 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 aqueles jovens e 
mulheres que tenham deixado os estudos prematuramen
te; 

g) as mesmas oportunidades para participar ativ3.
mente nos esportes e na educação tisica; 

h) acesso a material informativo especifico queContrt
bua para assegurar a saÓde e o bem-estar da família, in
cluída a informação e o assessoramento sobre o planeja
mento da famílla. 
Artigo 11 

I. Os Estados-Partes adot<~rão t_odas as __ medCdas 
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 mesnlos 
direitos, em particular: 

a) direito ao trabalho _como_d_i_reito inalienável de 
todo- ser humi:tno; 
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b) o direito às mesmas oportunidades de emprego, in
clusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em 
questões de emprego; 

c} o direito de escolher livremente profissão e empre
go, o direito á 'promoção e à estabilidade no emprego e a 
todos os benefícios e outras condições de serviço, e o di

. rei to ao acesso-à formação e à atualização profissionais, 
incluindo aprendizagem, formação profissional superior 
e treinamento periódico; 

d) o direito a igual remuneração, inclusive beneficias, 
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; 

f) o direito à proteção da saúde e à segurança nas con
dições de trabalho, Úlclusive a salvaguarda da função de 
reprodução. 

2. Ã firil-de impedir a discriminação contra a mulher, 
por razõeS de casamento ou maternidade, e assegurar a 
efetivídãde-ae -seu--direito a trabalhar, os Estados-Partes 
tomarão as medidas adequadas para: 

a) proibir, sob sanções, a demissão por motivo de gra
videz ou licença de maternidade e a discriminaçãO nas 
demissões motivadas pelo estado civil; 

b) implantar a licença de maternidade com salário 
pago ou beneficias sociais comparáveis, sem perda- do 
emprego anterior, antigi.iidade ou benefícios sociais; 

c) estiniular o fornecimento- de serviços sociais de 
:apOio necesSário-para permitir que os pais Combinem aS 
obrigações para com a famrtia com as responsabilidades 
do trabalho e a participação na vida pública, especial
mente mediante o fomento dã--Criação e desenvolvimento 
de uma _rede de serviços destinados ao _cuidado das 
crianças; 

- d) dar proteção especial às mulheres durante a gravi-
dez nos tipos de trab"alho comprovadamente prejudiciais 
para elas. 

3. A legislação protetora, relacionada com as ques
tões compreendidas neste artigo, será examinada perio
dicamente à luz dos conhecimentos científicos e tecnoló
gicos e_será revista, derrogada ou ampliada conforme as 
necessidades. 
Artigo 12 

Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apro
priadas para eliminar a discriminação contra a mulher 

-na esfera dos cuidados médiCoS;-<~ fim de assegUrar, effi 
condições de igualdade entre homens e mulheres, o aces
so a serviços médicos, inclusive-os referentes ao planeja
mento_ familiar. 

2. Sem prejuzo do disposto no parágrafo 1<?, os 
Estados-P<!rtes garantírã6 à mulher assistência apropria· 
da em relação à gravidez, ao parto e ao período posterior 
ao parto, proporcionando assistência gratuita quando 
assim for necessário, e lhe assegurarão uma nutrição 
adequada durante a gravidez e a Jactância. 
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 fim de asM 
segurar, em corJdições de_ igualdades entre homens e mu
lheres, os mesmos direitos, em particular: 

a} o direito a beneficias familiares; 
b} o direitO-a obter empréstimos bancários, hipotecas 

e outras formas de crédito financelro; 
c) o direito a·parücípar em atividades de recreação, 

esportes e em todos os aspectos da vida cultural. 
Artigo /4 

J. Os Estados-Partes levafã-o em- consideração os 
problemas especificas enfr~niados pela mulher rural e o 
importante papel que desempenha na subsistência eco
nômica de sua família, incluído seu trabalho em setores 

_ nã.o-mon~1âr:io_s da (!ÇOJlOffi.ia, e tomarão todas ~s medi
das apropriadas para assegurar a aplicação dos dispositi
vos desta Convenção à muiher das zonas rurais. 
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2.- Os -Estados-Partes adotarão- todas as medidas 
apropriadas para eliminar a discriminação contra a mu
lher nas -~onaS_nJrais, a fim de assegurar, em condições 
de igualdades entre homens e mulheres, que elas partici
pem no desenvolvimento rural e dele se beneficiem, e, em 
particular, assegurar-lhes-ão o direito a: 

a) participar da elaboração e execução dos planos de 
desenvolvimento em todos os nfveis; 

b) ter acesso a serviços médicos adequados, inclusive 
informação, ·aconselhamento e serviços em matéria de 
planejamento familiar; 

"cj bendlcíãr-Se díiet<imente dos programas de seguri
dade social; 

d) obter todos os tipos de educação e de formação, 
acadêmica e não-a~adêmica, inclusive os relacionados à 
alfabetização funcional, bem como, entre outros, 'os be
nefícios e todos os serviços comunitáriõs-e de extensão, a 
fim de aumentar sua capacidade técnica; 

c) organizar grupos de auto-ajuda e cooperativas, a 
fim de obter igualdade de acesso às oportunidades eco
nómicas niediante_ emprego ou trabalho por contra pró
pria;_ 
fl participar de todas as atividades comunitárias; 
g) te.r acesso aos créditos e empréstimos agrícolas, aos 

serviços de coniercialização e às tecnologias apropriadas, 
e receber um tratamento igual nos projetas de reforma 
agrária e de rees~abelecimentos; 

h) gozar de condições de vida adequadas, particular
mente nas esferas da habitação, dos serviços sanitários, 
da eletriddade e do abastecimento de água, do transpor
te e das comunicações. 

PARTE IV 
Artigo 15 

1, Os Estados-Partes reconhecerão à mulher, a igual
-da de com 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 exercícío.dessa 
cãpacidade. Em particular, reconhecerão à mulher iguais 
direitos, para firmar contratos e administr<!r bens, e 
dispensar-lhe-ão um tratamento igual em todas as etapas 
do processo nas cortes .de justiça e nos tribunais.---

3 .. Ds Estados-Partes convêm em que todo __ contrato 
ou outro instrumento privado de efeito jurídico que ten
da a restringi_r a capacidade jurídica da mulher será_con
siderado nulo. 

_4 ___ Os Estados-Partes conc_ederão ao homem e à mu-
lher 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 

l. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas ade
quadas para -eliminar a discriminação contra a mulher 
em todos os assuntos relativos ao casamento e às re
lações familiares e, em particular, com base na igualdade 
entre homens e mulheres, assegurarão: 

a) o mesmo direito de contrair matrimónio; 
b) o mesmo direito de escolher livremente o cônjuge e 

de contrair matrimónio somente com livre e pleno con
sentimento; 

c) os mesmos direitos e responsabilidades durante o 
-casamento e por ocasião de sua dissolução: 

d) os mesmos direitos e responsabilidades como pais, 
qualquer que seJa seu estado civil, em matériãs pertínen
tes aos filhos. Em todos os casos, os interesses dos filhos 
serão a c:onsideraç~o primordial; 

e) os mesmos direitos de decidir livre e responsavel
mente sobre o número de seus fithos e sobre o intervalo 
entre o nascimento e a ter acesso à informação, à edu
_cação e aos meios que lhes permitam exercer esses direi
tos; 

f) os mesmos direitos e responsabilídades COm respei
to à tutela, cura tela, guarda e adoção ·dos filhos ou insti
tutos anáíogos, quando esses _conceitos existirem Da ie-
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gislação nacional. Em todos os.casos os interesses dos _fi
lhos serão a consideração primordial; 

g) os mesmos direitos pessoais como marido e mu
lher, índusive o direito de escolher sobrenome, profiSsão 
e ocupação; 

h) os mesmos direitos a ambos os cônjuges em ma
têria de propriedade, aquisição, gestão, administração, 
gozo e disposição dos bens, tanto ~ tftulo gratuito quan
to a título oneroso. 

2. Os esponsais e o casamento de u_ma criança não 
terão efeito legal e todas as medidas necessârias, inclusi
ve as de caráter legislativo, serão adotadas para estabele
cer uma idade mínima para o caSalneti.ta-·e para tornar 
obrigatória a inscrição de casamento em registro oficial. 

Parte V 

Artigo 17 
l. Com o fim de examinar os progressos alcançados 

na aplicação desta Convenção, serâ estabelecido um Co
mitê sobre a Eltminação da Discriminação contr4 a _Mu
lher (doravante denominado o Comitê) compõSto, no 
momento da entrada em vigor da Convenç_ão, de dezoito 
e, após sua ratificação ou ad.esão pelo trigésimo quinto 
Estadb-Parte, de vinte e três périfos--de grande prestígio 
moral e c'ompetência na área abarcada pela Convenção_. 
Os peritos serão eleitos pelos Estados-Partes entre seus 
nacionais e exercerão suas funçÕe$ a títUlo pessoal; será 
levada em conta l!ma repartição g~ográfica eqUitativa e a 
representação das formas diversis de civilização assim 
como dos principais sistemas jurídicos; · 

2. Os membros do Comitê serãõ eleitos em escrutf
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 mesC~> após a 
data de entrada em vigor desta Convenção. Pelo menos 
três meses antes da data de çada eleição, o Secretãtio
Geral das Nações Unidas dirigirá- ilin"ã- ·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 Estãaos
Partes que os tenham apresentado e c_omunica-la-á aos 
Estados-partes; 

4. Os membros do Comi fê- serão eleitos durante Uf!l~ 
reunião dos Estados-Partes convocada pelo Secretário
Geral na sede das Nações Unidas._ Nessa reunião, em 
que o quorum será alcançado com _dois _terços dos 
Estados-Partes, serão eleitos merilOfOs do Comitê_ oS 
candidatos que obtiverem o maior número de votos e a 
maioria atisoluta de votos do~ _representantes dos 
Estados-Partes presentes e votantes; 

5. Os membros do Comitê .s.ei-ão eleitos para um 
mandato de quatro anos. Entretanto, o mandato de nove 
dos membros eleitos na primeira eleição expirará aO fim 
de dois anos; imediatamente após a primeira eleição os 
nomes desses nove membros serão escolhidos, por sor
teio, pelo Presidente do Comitê. 

6. A eleição dos cinco membros adicionais do Comi
tê realizar-se-á em-conformidade com o disposto nos§§ 
2'i', J'i' e 4'i' deste artigo, após o depósito do trigésimo 
quinto instrumento de ratificação ou adesão~O mandato 
de dois_dos me_mbro~ adicionais eleitos nessa Ocasião, Cu
jos nomes serão escolhidos, por" sorteio, pelo Presidente 
do Comitê, exp[rará ao ftm 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~ 
cionais, sob reserva da aprovação do Comitê; 

8. Os membros do Comitê, mediante aprovação da 
Assembléía Geral, receberão remuneração dos recu_rsos 
das Nações Unidas, na forma e cOndições que a As
sembléia Geral decidir, tendo em vista a importância das 
funções do Comitê; . _ 

9. O Secretário-Geral das Nações Unidas proporcio~ 
nará o pessoal e os serviços_necessários para o desempe~ 
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_nho eficaz das funções do Comitê em c_onf~rmidade com 
esta ConvenÇão. - - -

Artigo 18 
L Os EStados-Partes comprometem-se a submçtcr 

ao Secre_tário-Ge·ral das Nações Unidas, para exame-dO 
_ Comitê, um (!!la!Pdo_sobre.as medidas legislativ~s, judi

ciárias administrativas ou outras que adotarem para tor
narem efetivas a§ disposições desta Cõnven9ão e sobre os 
progressos alcançados a esse respeito: 

_ _ aJ_ No prazo de um ano a partir de entrada_em__vigor 
da COnvei"iÇãó para ·o Estado _interessaçlo; e 
_ b) Posteriormente, pelo !Jlenos cada quatro arlos e 
toda vez que o Comitê o solicitar. 
_ 2. Qs -relatórios pqderão ind_~car fatores_ e dificulda

-des qÕe-influam no grau de cumprimento das obrigações 
estabelecidas por esta Convenção. 
Artigo 19 

I. O Comitê adotará seu próprio regulamento. 
2. O Comitê elegerá sua Mesa por um período de 

-dois- anos. 
Ârtiga20 

- I. O Comitê se reunirá normalmente todos os anos 
por um período não superior a duas semanas para exa
minar os refatórios.que Jhê -sejam submetidos em confor
midade com o artigo 18 desta Convenção, 

2. As"reUniões do Comitê realizar-se-ão normalmen
--te na sede-das Nações Unidas-ou em qualquer oUtio lu

gar que o Comitê determine. 
Artigo 21 

1. O Comitê, a travEs do Conselho Económico e So
da! d_as_ Nações Unídas, informará ·anualmente ? As
sembléia Geral das Nações Unidas de suas atividades e 
poderá apresentar Sugestões e-reco·mendações de caráter 
geral baseados no exame dos relatórios e em informações 
recebidas dos Estados-Pai-tes. Essas sugestões; e- reco
mendações de ca:ráter geral s_erão incluídas no relatório 
do Comitê juntamente com aS observações que os 
Estados-Pa~rteS" tenham _porventura formulado. 

2. O Secretário-Geral transmitirá, -para informação, 
os relatórios do Comité à Comissão sobre a Conçlição da 
Mulher. 
Artigo 22 
- As Agências Especializadas túão direitO a estar repre
sentadas no exame- da aplicação das disposições desta 
Convenção que coinsporldam à esfera de suas ativida
des. O Ccirilitê Poderá convidar as Agências Especializa
das a apresentar relatórios sobre a aplicação da Con

-venção nãs áreas Que correspondam à esfera de suas ati~ 
Vtdactes. - - - -- · 

Parte VI 

Artigo 23 _ . . _____ _ 
Nada do disposto nesta Convenção prejudicará qÚal

-~· quer disposição que seja mais 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 

inte~-nacional vigente n_esse Est~do. 

Ãrtigó 24 
Os Estados-Partes comprometem-se a adotar todas as 

medLdas necessârias em âmbjto nacional para alcançar a 
p1eila realização dos direitos reconhecidos nesta Con
venção. 

Artigo 25 
1. Estª_ Convenção estará aberta à assinatura de to

dos as Estados, _ 
2. O Secretâdo~Geral das Nações Ut)idas fica desig

nado depositário desta Convenção. 
3. Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os ins

_.irumentos de _ratificação serão depositados junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas. 

4, - Esta Co-nvenção estará aberta à adesão de todos 
os Estados. A adesão efetuar-se-á através do depósito de 

. um instrumento de adesão junto _ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas. 
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Artigo 26 _ _ 
1. Qualquer Estado-Parte poderá, em qualquer mo

mento, formular pedido de revisão desta Convenção, 
mediante notificação escrita dirigida ao Secri::tário-Geral 
das Nações _Unidas. 

2. A Assemb-léia Geral das Naç~es Unidas decidirá 
sobre as me.didas a serem tomadas, se for o caso, com o 
respeito a esse pedido. 
Artigo 27 

I. Esta Convenção entrará em vigor no trigêsimo dia 
a partir da data do depósito do vigésimo instrumento de 
ratificação ou adesão junto ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas. 
. 2. Para cada Estado que ratificar a presente Con
venção Ou a- ela -aderir apó"s- o depósito do vigésimo ins
trumento de ratificaçãO ou adesão, a Convenção entrará 
em vigor no trigésimO dia após o depósito de seu instru
mento de ratificação ou adesão. 

Artigo 28 

l, O Secretário:.Geral das Nações 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 permitida uma reserva incompat(vel com 
o objeto e o propósito desta Convenção. 

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
rá a todos os Estados a respeito. A notificação sUr-tirá' 
efeito na data de seu recebimento. 

Artigo 29 
- 1. Qualquer controVérsia entre doi'S ou mais 
EStaéio·s-Pai-tes rt:fativa -à interpretação ou aplicação des~ 
ta Convenção -e que não for resolvida por negociações se
rá, a pedido de qualquer das Partes na controvérsia, sub
metida a arbitragem. Se no prazo de seis meses a pãrtir 
da data do pedido de arbitragem as Partes não acorda
rem sobre a form-a de arbitragem, qualquer das Partes 
poderá submeter a controvérsia à Corte Internacional de 
Justiça mediante pedido em conformidade com o Estatu
to da Corte. 

2._ Qualquer Estado-Parte, no momento da assinatu
ra ou ratificação desta Convenção QU de sua adesão a 
ela, poderá deClarar que não se considera obrigado pelo 
parágrafo aOieríor. Os demais Estados-Partes não esta
rão obriglldos pelo parágrafo anterior perante nenhum 
Estado-parte que tenha formulado essa reserva. 

3. Qualquer Estado-Parte que tenha formulado are
serva prevista no parágrafo anterior poderá retirá-la em 
qualquer momentO- por meio de notificação ao 
Secretário-Geral d<Js Nações Unidas, 

Artigo 30 
Es_ta Convenção, cujo-s textos em_ árabe, chinês, espa

-nhol, francês, inglês e i-usso são iguairrlente autênticos se
rá depositada junto ao Secretário-Geral das Na_ções Uni
das. 

Em __testemunho do que, os abaixo-assinados, devida
mente autorizados, assinaram esta Convenção. 

Às ComiSsões de Relarões Exte.riores e de Consti
tui cão e Jusrica 

PROJETO OE OECRETO LEGISLATIVO N• 14, OE 
1983 

(NQ 11/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Tratado de Amizade e Coope-
ração entre o Governo da República Fffif'rativa do 
Brasil e o Gonmo da República Cooperativista da 
Guiana, celebrado em Brasília, a S de outubro de 
1982. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 Q Fica aprovado o texto do Tratado de Amiza

de e Cooperação entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República Cooperativista 
dã. Óuiana, celebrado em Brasflia, a 5 de outubro de 
1982. . -
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Art. 2'>' Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 466, DE 1982 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na· 
clonai: 

Em conformidade com o disposto no art. 44 inêiso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excelências, ilcompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Minístro de 
Estado das Relações Exteriores. O texto do Tratado de 
Amizade e Cooperação entre o Governo da RepúbliCa 
Federativa do Brasil e o Governo da RepúbliCa Coope
rativista da Guiana, celebrado em Brasilia, a 5 de ou
tubro de 1982. 

Brasília, 22 de novembro de 1982.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 1•f9 DAM-
11/DAI/255/800 (B46) (B6), DE 16 DE NOVEMBRO 
DE 1982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 

Tenho. a honra de encaminhar a Vossa Excelência_o_ 
anexo Tratado de Amizade e Cooperação entre o GOver
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República CooperatiViSta da Guiana que, com a ahuên..: 
cia de Vossa Excelência, assinei com o Chanceler 
Rashleig Jackson no dia 5 de outubro último, durante a 
visita ao __ Brasil _do Presidente Linden Forbes Sampson 
Burnham. 

2. O referido instrumento visa a instaurar e aper
feiçoar mecanismos de entendimento e cooperação sobre 
assuntos de interesse dos dois países, tanto na ãrea bila
teral, quanto nas ãreas regional e multilateral. Oferece 
sólido lastro ao estreitamento das relações bilaterais, 
além de estabelecer um quadro institucional que poderã 
abrigar, sempre que-necessário, ajustes e protocolos adi
cionais ou outros tipos de acordo entre o Brasil e a Guia
na. 

3. Em tal contexto, o Tratado de Amizade e Coope
ração estabelec_e uma Comissão de Coor-denação 
Brasileiro-Guianense, .que terá Por objetivo analisar e 
acompanhar questões de interesse mútuo bem como pro
por aos respectivos Governos as medidas que considerar 
pertinentes, sobretudo nos campos de troca de infor
mações a respeito de seus respectivoS planos de desenvol
vimento, promoção de projetas de cooperação específi
cos, inclusive de empreendimentos conjuntos em áreas 
mutuamente consideradas como de especial interesse 
para ambos os países._ 

4. Entre tais projetas, ressaltam-se os relativos à 
criação de sistemas adequados de transporte e comuni
cações, preparação e implementação de programas de 
cooperação sanitáría, e- promoção e ampliação de ativi
dadaes nos campos da cultura, ciência e esportes. -

5. Tendo em vista a natureza do Tratado, faz-se he
cessária sua aprovação pelo Congresso Nacional, con
forme o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Fe
deral. 

6. Nessas condições, encaminho Projeto de Mensa
gem para que V. Ex'-, se assim houver por bem, encami
nhe à apreciação do Congresso Nacional o texto_ do men
cionado Tratado. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. ~ Ramiro Saraiva Guerreiro. 

TRATADO DE AMIZADE E COOPERAÇÃO EN
TRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERÀTIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA coo: 
PERATIVISTA DA GUIANA. 

Sua Excelência, o Presidente da República Federativa 
do _Brasil, João Ba_ptista de Oliveir_a Figueiredo, e 

SUa Excelência, o PreSidente da República Cooperati-
vista da Guiana, Linden Forbes Sampson Burnham: 

Inspirados pelo desejo de fortalecer os vtnculos de 
amizade e de promover a sua vontade e a cooperação en
tre os dois países e seus povos em uma atmosfera de en-
tendimento e confiança; -

Cônscios do desejo de afirmar em documento solene 
os tradicionais !aços de amizade e entendimento que 
unem o Brasil e a Guiana; 

Gentes dos compromissos do Brasil e da Guiana com 
os princípíõs de Direito Internacional e de sua identida
de de posições quanto à necessidade de defender aqueles 
principias universais concernentes às relações entre Esta
dos, que estão contidos na Carta das Nações Unidas; 

Conscientes de que os imperativos do desenvolvimen
to to-rnain Urgente e necessário que os paíseS em vias de 
desenvolvimento fortaleçam e expandam a cooperação 
em seu benefício mútuo; 

Convencidos de que a adoção dos princípios estabele
cidos neste preâmbulo e o pleno e autónomo desenvolvi
mento dos dois países exige a criação de instrumentos e 
mecanismos para tornar mais eficiente os laços que os 
_unem, 

Determinados a criar um programa de cooperação en
tr:e os dois países que facilite o signíficativ_o"_ avanço de 
suas relações nos campos político, económico, comer
cial, de comunicações, cultural e científico e técnicO; 

Decidiram concluir este Tratado de Amizade e Coope
ração e, para tal, nomeiam seus Plenipotenciãrios: 

O Presidente da República Federativa do Brasil, Sua 
Excelência João Baptista de Oliveira Figueiredo, Sua Ex
celência, Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro das Re
lações Exteriores, 

O Presidente da República Cooperativista da Guiana, 
Sua Excelência Liden Forbes Sampson Burnham Sua 
Excelência Rashleigh Esmond Jackson, Ministro das Re
lações Exteriores, 

Os quais concordaram quanto ao que se segue: 
Artigo I 

As Partes Contratantes concordam em trocar ínfor~ 
mações e cooperação no que diz respeito a temas d"e inte
resse comum tanto ao nível bilateral quanto ao nível 

·multilateral. 
Artigo II 

Para atingir os objetivos previstos no Artigo I, as Par
tes Contratantes concordam em estabelecer uma Comis
são de Coordenação Brasileiro-Guianense, sem- pi'ejuízo 

_de quaisquer ~ut~os mecani~mos de cooperação existen-
tes. 

2. A Comissão de Coordenação Brasileiro-Guianense 
incorporar-á, como Subcomissões, as Comissões Mistas 
específicas que já existem oU que venham existir. As "Sub
comissões prepararão relatórios sobre suas atividades 
para a Comissão de Coordenação. 

Artigo Ill 
As Partes Contratantes estimularão todos os esforços 

em favor da promoção e expansão do comércio bilateral 
e se comprometem a atuar em beneficio de sua diversifi
cação, 
Artigo IV 

As Partes Contratantes concordam em trocar infor
mações a respeito de seus respectivos planos de desenvol
vimento. Considerarão tambêm as possibilidades da pro
moção de projetas de cooperação espe_cíficos, inclusive 
de empreendimentos conjuntos em áreas mutuani.ente 
consideradas como de especial interesse para ambos os 
países. 
Artigo V_ 

Reconhecendo a importância do estreitamento das re
lações bilaterais e da promoção do desenvolvimento e in-
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tegração regionais, is Partes Contratantes se comprome
tem a apoiar -iOdos os esforços com vistas à criação de 
sistemas adequados de transporte e comunicações entre 
os dois países. 
Artigo VI 

Reconhecendo a importante contribuição da ciência e 
da tecnologia para o desenvolvimento dos dois países e 
para a saúde e- bem-estar de seus povos, as Partes Con
tratantes concordam em dar seguimento a preparação e 
implementação de programas de cooperação em confor
midade com o Acordo de Cooperação Sanitária, o Acor
do Básico de Cooperação TéCnica, o Acordo Básico de 
Cooperação Científica e Tecnológica e o Ajuste Comple
mentar sobre Cooperação Científica e Tecnológica entre 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) do Brasil e o Instituto_de Ciências 
Aplicadas e Tecnologia (IAST) da Guiana. 
Artigo VII 

Reconhecendo a riqueza e diversidade da herança cul
tural de seus povos, as Partes Contratantes concordam 
em apoiar todos os esforços no sentido de promover e 
ampliar atividades nos campos da cultura, educação 
ciência e esportes, ein conformidade c_om o Acordo Cul
tural entre os dois Países. 
Artfgo VIII 

A Comissão de Coordenação Brasileiro-Guianense re
ferida no Artigo II consistirá de representantes de ambos 
os Países designados respectivamente pelos Ministros 
das Relações Exteriores do Brasil e da Guiana. A Comis-
são de Coordenação realizará reuniões anuais alternati
vamente no Brasil e na Guiana, em datas a serem estipu
ladas por via diplomática. As reuniões da Comissão de 
Coordenação serão presididas pelo Ministro das Re
lações Exteriores do país anfitrião ou seu representante. 

Artigo IX 
As Partes Contratantes poderão concluir os Protoco

los ou Aocrdos que considerarem necessários para a pro
moção de temas de interesse comum do presente Trata
do. 

Artigo X 
Este Tratado será ratificado e entrará em vigor na data 

da troca dos Instrumentos de Ratificação. 

Artigo XI 
O presente Tratado permanecerá em vigor por um 

períÕd.-o indefinido e poderá ser denunciadõ por qual
quer das Partes Contratantes. A denúncia surtirá efeito 
90 dias após o recebimento de sua notificação. 

Em Testemunho do que, os abaixo-assinados, estando 
devidamente autorizados a tal, assinaram este Tratado. 

Feito em Brasília, aos 5 dias do mês de outu_b_ro de 
1982, em dois originais nos idiomas português e inglês, 
ambo~ os textos sendo igualmente autêntic~s. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo GovernÕ da República Cooperativista da Guia
na: Rashleigh Esmond Jackson. 

(Às i:: omissões de Relações Exteriores, de Edu
cação e Cultura e de Economia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• !5, DE 
1983 

(N~' 22/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da emenda à alínea a do parágrafo 
3" do artigo XI da Convenção sobre o Comércio Inter
nacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973, ado
tada pela Sessão Extraordinâria da Conferência das 
Partes, realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica aprovado o texto da emenda à alínea a 
do parágrafo 3~' do artigo XI da Convenção Sobre oCo
mércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção, -de 3 de março de 
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1973, udotada pela Sessão Extraordinária da Cohferén
çja das Partes, realizada em_ Bonn, a 22 de junho de 19_79. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 96, DE 1983 

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

De conformidade com o disposto no artigo 44 inciso I, 
da Constituição Federal, tenho u honra de submeter à 
elevada consideração de Vossas Excel~ncias, aco.mpa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, a·teXto da emenda à alí
nea (a) do par~grafo 39 do Artigo XI da Convenção 
sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e 
Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, de 3 de março 
de 1973, udotada pelu Sessão Extraordinária da Confe
rência das Partes, reaFzada em Bonn, a 22 dejunhp de 
1979. 

Brasília, 10 de març-o de 1983. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DNV(-
DAI/28/650.3(008), DE 8 DE MARÇO DE 1983 DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE
LAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Ex

celênciu que a Cunfe_rênC!a das Partes da ConveffÇão 
sobre o Comêrcio lntern_acional das__Espécies da Fauna e 
Flora Selvagens Ameaç-adas de Extinção (CITES). da 
qual o Brasil é signatário, decidiu, em Sessão Extraordi
nária realizada em Bonn, em 22 de junho de 1979, adotar 
emenda à alínea (a) do parágrafo 3<~ do artigo XI da Con
venção. A referida emenda autoriza a Conferência das 
Partes a adotar decisões_sobre questões financeiras. A ci
tada alínea (a), originalmente tinha a seguinte redp.ção: 
"adotar qualquer medida necessária para facilitar O de
sempenho das funções da Secretaria". Emendada, fica 
acrescida das seguintes palavras: "e adotar disposições 
financeiras''. 

2. A adoçào da emenda resultou da Decisão 6/5 D, 
do Conselho de Administração do Programa das Nacões 
Unidas sobre Meio Ambiente (UNEP), em que se solici
tava a criação de um mec_anismo administrativo para 
cobrir os gastos do Secretariado da CITES _c a progressl
va suspensão da contribuição do Fundo do UNEP para 
esse fim, u·ma vez que seu papel sefia exclusivamente ca
talítico, na fase inicial de trabalho. 

3. A emenda ainda não entrou em vigor, o que só 
ocorrerá sessenta dias depois que dois terços das Partes 
da Convenção depositem o instrumento de aprovação 
junto ao Governo sufço. 

4. A contribuição do Brasil à CITES é paga pelo Mi
nistério da Agricultura e o ponto focal é o Instituto Bra
sileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). O Minís
tério da Agricultum, após pronunciamento do IBDF, 
mostrou-se favorável à aprovação da citada emenda._ 

5. A entrada em vigor da emenda pode, por um lado, 
acarretar aumento no montante de contribuições finan
ceiras necessárias ao custeio das atividades administrati
vas do Secretariado da CITES, as quais, até o presente 
vêm sendo financiadas com auxílio do Fundo do UNEP. 
Por outro lado, pode vir a facilitar o trabalho do Secreta
riado, uma vez que não mais seria necessãria, em cida 
Sessão da Conferência das Partes, a aprovação de dispo
sições transitórias sobre matérias finanCeiras. 

6. Nessas condições, por ter sido considerada de inte
resse a aprovação pelo Brasil da emenda, conforme opi
niões do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flores
tal e do Ministério da Agricultura, comunicadas ao Mi
nistérío das Relações ExteriOres, e tendo em conta a rele-
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vancia de q_ue ela se reveste para a manutenção das 81ivi
dades do Secretariado da CITES, elevo__ à: alta_ consid~
ração de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensa
gem, para que seja remetida à- ãjJreciação do CongressO 
Nacional, a emenda à alínea (a) do parágrafo 3(' do arti
go XI da Convenção sobre o Comércio Internacional das 
Espécies da Fá una e Flora Selvagens Ameaçadas de Ex
tinção. 

-Aproveito a oportunidade Parã renovar a Vossa Exce
lêricia, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro. 

CONVENÇÃO SOBRE O COM~RCIO INTERNA~ 
CIONAL DAS ESPÉCIES DA FLORA E FAUNA 
SELVAGENS EM PERIGO DE EXTINÇÃO 

I-
2-

Artigo XI 
Conferencia das Partes 

3- Nas reuniões ordinárias ou extraordinárias da 
Conferência, as Parles examinarão a aplicação da pre
sente Convenção e poderão: 

a) a dotar qualquer med_ida necessária para facilitar o 
desempenho das funções da Secretaria; 

b) considerar e adotar emendas aos Anexos I e II de 
conformidade com o disposto no artigo XV; 

c) analisar o processo obtido na restauração e con
-servação das e!.pêcies incluídas nos Anexos I, II e III; 

d) receber e considerar os relatórios apresentados 
pela Secretaria ou qualquer das Partes; e 

e) quando for o caso, formular recomendações desti
nadas a melhorar a eficlcia da presente Convenção. 

CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO INTERNA
CIONAL DAS ESPÉCIES DA FAUNA E FLORA 
SELVAGENS AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

Emenda 

Confor_!Tle o art. X VIr da Convençiio sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens 
Ameaçadas de Extinção, assinada em Washington -
DC, a 3 de março de 1973, uma SessãO Extraordinária da 
Conferência das Partes foi convocada em Bonn (Re
pública Federai da Alemanha), no ~ia 22 de junho de 
1979. - ~ -

Estavam representados os seguintes países partes da 
Convenção: Ãfrica do Sul, República Federal da Alema
nha, Botswana, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, 
Equador, Egito, Estados Unidos da América, Finlândia, 
França, lndia, Quénia, Nigéria, Noruega, Panamá, Rei-

. no Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Senegal, 
Suécia, Suíça, União das Repúblicas SociaHSiaS-SõVléti
cas e Zaire. 

Com a maioria requerida de dois terços das Partes pre
sentes e votantes, a Conferência das Partes adotou a se
guinte emenda à Convenção: 

as palavras e adotar disposições financeiras devem ser 
-adicionadas ao fim da alínea a do§ 3<~ do art. XI da Con

venção. 
Bonn, 22 de junho de 1979. - Peter H. Sand, 

Secretário-Geral. 
(Às Comissões de Relações EXr"eriores e de Agri

cultura.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 16, DE I983 

(N'>' 2/83, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Comerc-ial celebrado en~ 
tre o Go,·Crno c da República Federativa do Brasil e o 
Gon•rno da República Popular do Congo, em 7 de ju
lho de 1982. 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL 1<~ Fica aprovado o texto do Acordo Comercial 
celebrado entre o Governo da República F~erativa do _ 

Quinta-feira 30 ~ 2879 

Brasil e o Governo da República Popular do Congo, em 
7 de julho de 1982. 

Art. 2<~ Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 333, DE 1982 

Excelentís~imos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à _ 
elevada_ ,c'?nsideração de Vossas Excelências, acompa~ 
Ohãdo d~ ExpoSição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Re-Ia9õeS Exteriores, o texto do Acorçlo Co
mercial concluído entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Popular do 
Congo, em Brasília, em 7 de julho de 1982. 

Brasília, 16 de agosto de 1982.- João Figueiredo. 

- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAF-I/DOC/ 169/830 
(B46), (A 46) DE lO DE AGOSTO DE 1982, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇ0ES 
EXTERIORES. 

A SUa Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. -
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa 

Excelência o anexo texto do Acordo Comercial, celebra
do no dia 7 de julho último, entre os Governos_ da. Re
pública Federativa do Brasil e da República Popular do 
Congo. 

2. O referldo Acordo visa a desenvolver as relações 
comerciais entre os dois países, em bases de igualdade e 
benefícios recíprocos; e assemelha-Se a instrúmentos já 
assinados pelo Brasil com outros países africanos. 

3. Em vista do exposto, permito-me ressaltar a Vossa 
Excelência a coiweniéncia de Ser ratificado o presente 
ato, para o que se faz necessária a prévia aprovação do 
Poder Legislativo. 

4. Nessas coildições, submeto o anexo Projeto de 
Mensagem para que Vossa Excelência, se assim houver 
por bem, encaminhe o texto do Acordo Comercial à 
apreciação do Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência. Senhor Presidente, os protestos do meu profundo 
respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro. 

ACORDO COMERCIAL ENTRE O GOVERNO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPúBLICA 
- POPULAR DO CONGO 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular do Congo, 

ANIMADOS pela vontade de reforçar a amizade en
- tre seus- dOis povos; -

DESEJOSOS de estabelecei- e desenvolver as relações 
comerciais entre os dois países, em bases de igualdade e 
de benefícícls recíprocos, 

CONVIERAM nas seguintes disposições: 
Artigo I 

Ambos os Governos se esforçarão para promover, 
COnforme as leis e regulamentos em vigor em seus respec
tivos países, o intercâmbio comercial entre os dois países 
e para mantê-lo em nível tão elevado quanto possível. 
Artigo li 

Ambas as Partes convieram em se conceder mutua
mente a cláusula da nação mais favorecida no que sere
fere aos direitos aduaneiros e a todos os outros direitos e 
taxas aplicadas às mercadorias importadas e exportadas. 
Artigo l/I 

As autoridades competentes de ambas as Partes elabo
rarão autorizaÇões de importação e de exportação para 
os produtos que serão objeto de seu intercâmbio comer
cial. 
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Artigo IV 
Ambos os Governos admitirão, em regime de fran

quia, os direitos aduaneiros e de outras taxas de impor
tação e de exportação, conforme as leis e regulamentos 
em vigor em seus-respectivos países: 

a) as amostras _daLmercadorias necessárias à Ob-
tenção de encomendas; 

b) os objetos e ariú)s_tras das mercadorias destina_das 
a feiras e exposições; 

c) os objetos destinados a provas e experiências. 
Artigo V - -

Tendo em vista a necessidade de promover seu comér
cio exterior, ambos os Governos poderão participar das 
feiras e exposições organizadas no território de um ou de 
outro país, estimularão a difusão_.das io_formaçõcs- co
merciais, das missõ_es de estudos de mercado, de modo a 
aproveitar e explorar todas as possibilidades comerciais 
existentes em seus países-. 
Artigo VI 

O presente Acordo não pode conferir qualquer direito 
nem impor qualquer obrigação contrários às convenções 
gerais internacionais de que uma das Partes Contratan
tes seja ou venha a ser signatária. 

Em particular, as disposições do presente ACordo não 
se aplicarão às vantagens, concessões ou isenções que 
cada Parte Contratante possa coitcedcr a: 

- Países limítrofes, com o objetivo de facilitar o co
mércio fronteiriço; 

-Países com os quais forma uma união aduaneira ou 
zonas de livre-comércio_ ou uma associação regional de 
integração, já estabelecidas_ou que poderão vir a ser esta
belecidas; 

- Países que ade_rlram ou venham a aderir ao Prato~ 
colo que rege as negociações-clJtller-ciais lev<~das a efeito 
no GATT, entre países em deSenvolvimento, ou a-qual
quer outro ajuste em derrogação do Artigo I do Acordo 
Geral sobre T<~rifas Aduaneiras e Comércio, _aprovado 
pelas Partes Contratantes do GATT; 

- Países que venham a participar das negociações 
para o estabelecimento de_um Sistema Geral de Preferên
cias Comerciais (SGPC), previstas na Dechm.1ção de 
Arusha, de fevereiro de 1979. 
Artigo V!! 

Os pagamentos relativos ao intercâmbio serão realiza
dos conforme as leis e regulamentos em matéria de con
trole cambial vigente_ em cada um dos dois países. 
Artigo VII! 

A fim de assegurar a boa execução das disposições do 
presente Acordo, todas as questões atinentes à aplicação 
do presente Acordo serão examinadas, no_âmbito da Co
missão Mista instituída pelo Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica, Técnica e Cultural entre ambos 
os pafse.c;, de 18 de fevereiro de l98t. 
Artigo IX 

O presente Acordo entrará em vigor na data da troca 
dos instrumentos de ratificaç_ão, obedecidas a,s dispo
sições constitucionais vigentes nos dois países. 
Artigo X 

O presente Acordo será válido por um período de um 
ano e renovado ta_citamente por igual perfodo, desde que 
não seja denunciado por uma das Partes Contratantes, 
por via diplomática, com antecedêrici"a de três meses na 
data de sua expiração. 
Arrigo XI 

A denúncia do presente Acordo não afetarâ a exe
cução dos contratas_já concluídos, nem a validade_das 
garantias concedidas por cada uma das Partes nos con
tratos concluídos no quadro do presente Acordo. 

Feito em Brasília, aos 7 dias do mês de julho de 1982, 
em dois exemrl<Jres originais, em língua portuguesa e 
francesa, sendo os dois textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ra~ 
miro Sarah·a Guerrf!iro. 

Pelo Governo da República Popular do Congo: Aimé
Emmanuef Yuka. 

1 Às Comissões de Rf!!ações E.·at?rfores e de Econo
mia.} 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 17, DE 1983 

(n~> 20/83, na Câmara dos Deputados) 

_Aprova o texto do Acordo Básico de Coopera~ão 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Go,'erno da República do Equador, celebra~ 
do em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982. 

O CongiCsso Nacional decreta: 

Art. I~' Fica aprovado o texto do Acordo BásicO -de 
Cooperação Técnica entre o Governo da República Fe
derativa _do Brasil e o Governo da República do Equa
dor, celebrado em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982. 

-- Art. 2~> Este -decreto legislativo inira-·em v-i&õi- na 
data de sua publicação. 

MENSAGEM N• 4I9, DE I982 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Em conformidade com o-disposto no art. 44, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de_ Vos.sas Excelênci_as, acompa
nhado de El'posição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acrudo Bási
co -de Cooperação Técnica entre o Governo da Repúbli
ca Federativa_ do Brasil _e o Governo da República do 
Equador, celeb~ado em Brasília, a 9 de fevereiro de 1982. 

Brasí_lia, II de outubro de 1982. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCOPT/DAM
II/DAI/2I6j644 (B46) (B40), DE I• DE OUTUBRO 
DE I982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇOES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, Presidente da 

República. 

Senhor Presidente: 

Com a devida anuência de Vossa Excelência, foi assi
nado em Brasília, em 9 de fevereiro de 1982, por ocasião 
da visita do Presidente Osvaldo Hurtad_o ao Brasil, o 
anexo Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Equador. -

2. O__referid_o Acordo visa a sistematizar e a intensifi
car a- cooperação técnica- entre os dois J:laíses, 
adequando~a aos respectivos planos de políticas de de
senvolvimento _nacionais, como apoio complement~u aos 
esforços iilternos pi:mf atingir objetivos de desenvolvi
mento económico e social. 

3. Para esse fim, o documento enumera as modalida~ 
__ des pelas quais a cooperação deverá ser implementada, 

desde o intercâmbio de informações e de consultores, or
ganização de seminários e estágios, até a implementação 
de projetas conjuntos em áreas que sejam de interesse co~ 
mum. Além disso, incentiva a formação e o aperfeiçoa
m_e_nto profissional dos quadros científicos e técnicos. 

4. Permito-me, pois, encarecer a Vossa Excelência a 
con\·eniencia de o Gove-rno brasileiro ratificar o presente 
Acordo, sendo para tanto necessária a prévia aprovação 
do Congresso Nacional, conforme os termos do art. 44, 
inciso I. da Constituição Federal. 

5. Nestas cgndições, tenho a honra de submeter um 
projeto de Mensagem Presidencial para que Vossa Exce
lência, se assim houver por bem, encaminhe o texto do 
Acordo anexo à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportu·nidade para renovar a Vossa Exce
-lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fundo respeita. - João Clemente Baena Soares. 

Junho de 1983 

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO T~CNICA 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERA
TIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA 
DO EQUADOR 

O Governo da Rerública Federativa do Brasil e 
O Governo da República do Equador, 
MOTIVADOS pelo desejo de promover e desenvolver 

as relações_existintes entre os dois países; 
CONSIDERANDO o interesse comum em desenvol

ver a cooperação técnica entre os dois países; 
DE CONFORMIDADE com o Tratàdo de Amizade 

e Cooperação entre os dois Governos, firmado em 
Brasília, a 9 de fevereiro de 1982; 

ACORDAM o ~eguinte: 

Artigo J 

As P"atTes Contratantes prOmOverão a cooperação téc~ 
nica entre ambos os pafses com o objetivo de contrib_uir 
para a melhor avaliação dos recursos naturais e hur:na~ 
nos, esforçando-se para que os programas que surjãm 
em decorrência do presente Acordo se ajustem à polítíca 
e plano de desenvolvimento nos dois países, como apoio 
complementar a suas próprias iniciativas para atirigir os 
objetiv?s de desenvolvimento econõmico e social nacio
nais. 

Artigo!! 

A cooperação técnica entre as Partes Contratantes po~ 
derá assumir a$ seguintes modalidades: 

a) permuta de informações, por correspondência e 
através da cessão de material técnico-infor-matfvo e 
bibliográfico; 

b) formação e aperfeiçoamento profissional, me
diante realização de cursos e programas de visitas ou es
tágios de especialização; 

c) imrlementaçào de projetas conjuntos em áreas 
que sejam de interesse comum; 

d) intercámbio d-e técnicos e consultores; 
f!) organização de seminários, simrósios e conferên~ 

cias; 
j) envio de equipamentos e materiais necessários à 

re3lizaÇ.:fõ de projetas específicos; 
gj qualquer outra forma de cooperação que vier ·a ser 

acordada entre as Partes Contratantes. 

Artigo I!! 

Os rrogramas e rrojetos de cooperação têcnica referi
dos no presente Acordo serão objeto de Ajustes Comple
mentares, entre as Partes Contratantes, os quais serão 
celebrados em estrita observ~ncia de disposições leg8:is, 
sobre a matéria, vigentes em cada país e conterão ases~ 
pecificações relativas a objetivos e procedimentos de ex.e~ 
euçào de tais programas c projctos, bem como mencio
narão a duração, as entidades executoras e as obri
gações, inclusive financeiras, respectivas. 

Artigo IV 

A permuta de informações, prevista n-o Artigo II, alr
- nea a, deste Acordo, será efetuada entre os órgãos auto

rizados, ein cada caso, por via diplomática. 

Artigo V 

l. O financiamento das mod:::liidades de cooperação 
técnica definidas no presente Acordo, bem como os ter
mos e condições de salários, ajudas de custo, despesas de 
viagem, as~istência médica e outras vantagens em benefi
cio do pessoal mencionado no Artigo II, serão conven~ 
clonadas pe!as_ Partes Contratantes no âmbito de cada 
projeto. 

2. As Partes Contratantes poderão solicitar o finan
---~ciarnento e a participação de organismos internacionais 

para a execução de programas e projetas resultantes da 
aplicação do presente Acordo. 
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Artigo VI 

As Partes Contratantes facilitarão, em seus respectivos 
territórios, a entrãda e estada de técnicos e consultores. 

Artigo VII 

1. As Partes Contratantes assegurarão aos técnicos e 
consultores, a serem enviados ao territóriO da outra Par
te em função do presente Acordo, para programas de 
prestação de cooperação técnica, o apoío logístico e faCJ
lidades de transporte, informaÇão e trabalho requeridas 
para o cumprimento de suas_ funções_ específicas e ouTras -
facilidades a serem definidas nos AjUstes Complementa
res referidos no Artigo III. 

2. Da mesma forma, serão proporcionadas aos técni
cos e consultores as devidas facitidades de alojamento e 
manutenção. 

Artigo Vlll 

Cada Parte Contratante concederá ªº-s técnicos e con~ 
sultores designados para exercer suas funções no terri
tório de outra Parte, em decorrência dos Ajustes Com
plementares previstos no Artigo III, bem como aos 
membros de sua família imediata: 

a) visto oficial grátis, que assegurará residência pelo 
prazo previsto no Ajuste Complemeftlar respectivo; 

b) isenção dos impostos e demais gravames inciden
tes sobre importação de objetos de uso doméstico e pes
soal, destinados à primeira instalação, desde que o prazo 
de permanência no paTs anfitrião seja siij)éiiõr a um ano; 

c) isenção idêntica àquela prevista na alfnea b, quan
do da reexportação dos referidos bens; 

d) isenção de impostos sobre salários e vencimentos 
a eles pagos por instituição do país rerrietenfri; 

e) facilidades de repatriação, em época de crise; 
f) imunidade de processo legal por palavras faladas 

ou escritas e por todos os atas praticados no exercício de 
suas funções. 

Artigo IX 

Ambas as Partes ContratanteS isentarão, igualmente, 
de todos os impostos e demais gravantes a importação 
efou _exportação de bens, equipamentos e materiais en
viados de um país a outro em decorrência da implemen
tação do presente Acordo. 

Artigo X 

Os técnicos e consultores a serem enviados de um país 
a outro em função do presente Acordo guiar-se-ão pelas 
disposições dos Ajustes Complementares específicos e 
estarão sujeitos às leis e regulamentos vigentes no terri
tório do pafs anfitrião, ressalvado o disposto no Artigo 
VIII do presente Acordo. 

Artigo XI 

Çada uma das Partes Contratantes garantirá a não
divulgação dos documentos, das informações e de outros 
conhecimentos obtidos durante a implementação e vi
gência deste Acordo, assim como a sua não-transmissão 
a uma terceira parte sem o prévio consentimento escrito 
da outra Parte. 

Artigo X!! 

Para facilitar e sistematizar a execuçãO dos programas 
ou projetas que as Partes acordem de conformidade com 
o previsto no Artigo III do presente Acordo, as entida~ 
des responsáveis -por sua execução elaborarão planos 
anuais de trabalho para seu eficierite cumprimento. 

Artigo XIII 

Com base na informação mencionada no Artigo ante~ 
rior, as entidades responsáveis pela execução de progra
mas ou projetas acordados entre as Partes elaborarão rc> 
latórios semestraiS que ref!Ttam seu progresso e ·os- apte-

sentarão, por via diplomática, às autoridades responsá
veis por seu controle, de conformidade com as dispo
sições vigentes em cada país. 

Artigo XIV 

O presente Acordo poderá ser modificado por mútUO 
consentimento das Partes. As modificações entrarão em 
vigor na forma indicada no Artigo XV, 

Artigo XV 

-- Cada Parte Contratante notificará a outra da conclu
são dos requisitos constitucionais necessários à apro
vação do presente Acordo, o qual entrará em vigor na 
data da segunda notificação. 

Artigo !fVf 

I. O presente Acordo permanecerá em vigor por um 
período de 5 (cinco) anos, renovável automaticamente 
por períodos iguais e sucessivos, a menos que uma das 
Partes decida denunciá-lo. Neste caso, a denúncia surtirá 
efeito -sei-s meses ap6s a data de recebimento da notifi~ 

-cação respectiva. 

2. A denúncia _do presente Acordo ?~O afetará o de
s~nvolvimento de programas e projetas em execução dele 
decon:entes, salvo se as Partes Contratantes cOnvierem 
diversamente, 

FeitO em Brasflia, aos 9 dias do mês de fevereiro de 
1982, em dois exemplares originais, nos idiomas portu
guês e-espanhol, sendo ambos os textos igualmente au
têntícosL 

Pe!Õ Governo da Re-pública Federativa do Brasil: Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República do- Equador: Luis Valen
cia Rodríguez. 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Edu
_cação e Cultura e de Economia.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 643 E 644, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nl' 32, de 1983 -
DF, que .. retific-a, sem ânus, a Lei 11" 7.054, de 6 de 
dezembro de 1982, que .. estima a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito Federal para o exercício financei
ro de 1983''. 

PARECER N• 643, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 
A douta Comissão do Distrito Federal formalizou o 

pres-ente projeto para algumas retificações no Orçamen
to do Distrito Federal, todas amplamente esclarecidas 
no texto da proposição e assim explicadas na justifi
cação: 

"O Projeto objetiva a-;.-etÜicaCãO da lei orçamen
tária do DistritO Federal, para o exercício de 1983, 
sem, ônus para o Tesouro Nacional, mantendo o 
pr-opósito de e){c]uir eventuais falhas gráficas, corri~ 
gir a atribuição de recursos a entidades que foram 
extintas, ou que não lograram registro na Secretaria 
de Educação e Cultura, atendendo às solicitações de 
Senadores, enviadas à Presidência da Comissão. 

Essa medida já é tradicional em relação ao Orça
mento- da União, conforme reiterados projetas de 
lei, de iniciativa da Comissão de Fiscalização Finan
ceiia e: Tomada de Contas, da Cãm.ara dos Deputa
dos." 

Isto posto_, opinamos peja aprovação do PLS _n~' 32, de 
rgg:r-.:::..-:oF, por constitucional e jurídico. 

Quinta-feira 30 2881 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1983.- Murilo 
Badaró, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator ~ 
PassOs Pôrto - Alfredo Campos ......:.. José Fragelli -
Hélio Gueiros- HcMdio Nunes- José Ignácio. 

PARECER N• 644, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Severo Gomes 
De -iniCiativa da Comissão do Distrito Federal chega a 

exame desta Comissão de Finanças o Projeto de Lei do 
Senado que retifica, sem ônus, a Lei n~' 7 .054, de 6 de de
zembro de 1982, que "estima a Receita e fixa a Despesa 
do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 
1983". 
Óbjetiv~ -a proposição retificar o item relativo a Assis

tência Financeira a Entidades Privadas do Distrito Fede
ral por parte da Secretaria de Educação e Cultura. 

Ao justificarem a iniciativa destacam os membros da 
Comissão do Distrito Federal: 

"O Projeto objeti\iã a retificil.ção da lei orçamen-
- táría do Distrito Federal, para o exercício de 1983, 

sem ônus para o Tesouro Nacional, mantendo o 
_ propósito de excluir eventuais falhas gráficas, corri

gir a atribuição de_ recursos a entidades que foram 
extintas, ou que não lograram registro na Secretaria 
de Educação e Cultura, atendendo às solicífações de 
Senadores, enviadas à Presidência da Comissão. 

Essa medida já é tradicional em relação ao Orça
mento da- União, conforme reiterados Projetas de 
Lif, -Oe iniciativa da Comissão de FíScalização Fi
nanceira e Tomadas de Contas, da Câmara dos De
putados." 

Trata-se de alterar o Adenda A do Orçamento do Dis
trito Federal para 1983, na relação de entidades subven
cionadas. 

A m?dificação não constitui precedente, uma vez que 
se tem verificado com relação_ ao Orçamento da União, 
por proposta da Comissão competente da Câmara dos 
Deputados. 

Sob Qaspecto financeiro, cabe ressaltar que não have
rá aumento __ d~_d_espesas. 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela apro
vação do projeto. 

Sala da Comissão, 29 de junho de 1983.- José Lins, 
Presidente em exercício - Severo GomeS, Relator -
Lourival Baptista - Virgílio Távora - José Fragelli -
Roberto C'ampo!>- Carlos Lyra -Jorge Kalume- Af
fonso Camargo. 

PARECERES N•s 645, 646, 647 E 648, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo nl' 6, de 
1982 (n<.> 116-B, de 1982-C'D), que 44aprova o texto do 
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre 
o Gol·erno da República Federativa do Brasil e o Go
,.·erno da República Socialista da Romênia, assinado 
em Brasíli:(l, a 12 de maio de 1981". 

PARECER N• 645, DE 1983 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

Chega a esta Comissão, para os fins previstos no arti-
, go 44, inciso I, da Constituição Federal, o texto do Acor

do de Cooperação Científica e Tecnológica entre o GoM 
verno·da República Federativa do Brasil e o GovernO da 
República Socialista da Romênia, concluído a 12 de 
maio de 1981. 

Ressalta a EXposição de Motivos, que acompanha o 
texto, que .. a intenção de negociar este Acordo constou 
da Solene Declaração Conjúilta assinada entre os Presi
dentes Ernesto Geisel e Nicolae Ceausescu, por ocasião 
da_ visita rleste Chefe de Estado ao Brasil, em junho de 



1975", e que "o rt-ovo-;nstrumento vem ampliar a base 
institucional da cooperação existente entre os dois pai
ses, estendendo-as ao campo de pesquisa em diversas 
áreas, dentre as quais se destacam novas fontes de ener
gia, extração e processamento de óleos <.!.gases naturais, 
química e petroquímica, física nucleur, minas e geologia, 
usinas e equipamentos energéticos, metalurgia, agricul
tura e pecuária e transporte". 

Entendemos a necessidade e _o interesse polltico na 
ampliação -das bases institucionais para o desenvolvi
mento do c-omércio em forma bilateràl, cujo potencial, 
de nossa parte, ainda é pouco explorado, assim cOmQ jul
gamos da maior conveníê'ncia e5trenarem-se os laços de 
cooperação entre o Gâvcrno brasHetro e os demais paf~ 
ses com os quais mantemos fraterna c_onvivéncia, 

Quercrrios deixar assinalado, entretanto, que os atas 
posteriormente fiririados, quer sejam c_omplementares, 
quer sef.:tm modificatíVos como resuJt<tnt~ _dQ_ presente 
Acordo, devem ser objeto de ,;.Lpreciação congressual por 
força da competência privativa que a Carta_Magna atri~ 
bui ao Poder Lcgislutivo n_esta matéria. 

Ante o exposto, e considerundo que nada obsta o esta~ 
belecimento de um vínculo de cooperação cieritlfica e 
tecnológica com a República Socialista dÇJ, Roménia, 
opinamos pela aprovação do texto na forma da seguinte: 

EMENDA N' 1-CRE (SUBST!TUTIYO\ 

Ao Projeto de Decreto Legislativo n9 6/82 
Apro~·a o texto do Acordo de Cooperaçãõ 

Cientifica e Temológi_ca entre o Governo da Repúbli
ca F,,derath'a do Brasil e o Governo da Reprj_blica So
cialüta da Romênia, assinado 'em Bras/lia, a 12 de 
maio de 19R!. 

O Congresso Nacional deC'n:tu: 

Art. J9 Fica aprovado o texto do Acordo de 
Coop·eraçlio Científica e TeCfi:o\ógica entre o Govet'~ 
no da República Federativa do Brasil e o Governo 
Socialista da Romênia, assinado em Brasília, a 12 de 
maio de 1981. 

Parágrafo único. Quaisquer alas de que pos~ 
sam resultar revisão do Acordo, bem como aqueles 
que se destinem u estabelecer programas e projetas 
específicos de cooperação,--ficam sujeitos à apro~ 
vação do Congress_o Nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de_sua publicação. 

Art. 39. Rcvogum-se as disposições .e_m con-

trário. 

Sala da Comissão, 27 dê abril de 1983.- Luiz Via~a. 
Presidente- I.omanto Júnior. Relator- Martin_s Filho 
- Enéas Faria - Saldanha Derzi - Gastão Müller -
Amaral Peixoto- Marco Ma_ciel-Yedro Simon- Se
vero Gomes - Guilherme Palmeira. 

PARECER N'' 646. DE 19113 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Rt.>lator: Senador J\1arcondt.>s Gadclha 

AcoJllpunhado de Exposição de Motivos do Sr. Minis~ 
tro das Relações Exteriores vem uo Congresso Nacional 
o texto do Acordo de Coopemçào Técnicu, celebrado em 
1981 pelos Governos do Brasil e da Roménia. pum que 
se cumpra o disposfo no artigo 44, inciso I, da Consti~ 
tuiçào Federal. 

Apreciado na Cãmüra dot> Deputados, o documento 
logrou aprovação pacífica, no-s termos do Projeto de De~ 
creto Legislativo proposto pelo eminente relator naCo
missão de Relações Exteriores, Deputado Rosa Flores, 
apoiado por unanimídadc pela Comissão de Justiça da
quela Cast~. 

No Senado Federal, entrett~nto, o r_e_ferido projeto re~ 
cebeu emenda _aditiva do nobre SenQd.__Qr lom<;~nt_o Jú~ 
nior, ria forma de um parágrafo· ao artígõ ]1', estabelecen~ 
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do que "quaisquer atos de que possam resultar revisão 
do Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabe~ 
tecer programas e projetas específicos de cooperaçã-o, ti~ 

cam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional". 
Em seu arrazoado, o ilustre autor na emenda afirma 

que entende "a neces.sidade e o interesse político na am
p!i<.H,:ão das bases in~titucionais para o desenvolvimento 
do comércio cm forma bilateral."~ mas quer deixar assi
n:.llado que "os atas posteriormente firmados, quer se
jam complementares, quer sejam modificativos, como 
resu!tuntes do prcsçnte _ _Acordo. devem ser objeto de 

_ apreciação congressua! por força da competência priva
tiva que a Carta Magna atribui uo Poder Legislativo nes
ta matéria". 

E o rclat.Oiio. 
Embora não esteja explícito em sua argumentação 

comprecnde~se que o Senador Lomanto Júnior visa com 
sua proposição, encampada pela CRE, a resguardar, 
com extremado zelo, os interesses nacionais e, de alguma 
forma, coobrigar o próprio Congresso, cada dia maiS 
cioso de sua nobre missão institucional. Na verdade, a 
linguagem do Acordo é v;,tg<.t e sem especificidade, o que 
tld m<lrgem·a que praticamente toda a sua p<.lrtc substan
tiva venhu a :.e conter nos aju&tes complementares a se-· 
rem negOciados, posteriormente. por via diplomática, 
conforme deflui da leitura do seu artigo terceiro. 

Sequer os campos ou os setores- do conhedmento 
científico c tecnológico onde s_e realizará a_ cooperação, 
são dados a conhecer - limitaodo~sc o artigo [9, por 
exemplo. a diZer que sedio estabeleddos, igualmente, 
por via diplomática. Cuidam apenas as partes contratan
tes, no artigo 2<:>, dos instrumentos ou mecanismos atra~ 
vês dos quais se dará a ação conjunta: e aí, são elencados 
vúdos tipos de intercâmbio, investigação e discussão de 
resultudos, culminando mais uma vez, com a expressão 
abrangente e indefinida: "outras formas de cooperação a 
serem acordad;,ts". 

A bem da verdade, só na Exposiçlio de Motivos do Se
nhor Mini-"tro das Relações Exteriores se alude concreta
mente ao objeto do entendimento bilateral, que se esten~ 
de desde agricultura c pecuária, até física nuclear, pas
sando por quirnica. mincroção, transporte, etc. 

Ê natural, pOis, que procure o legislador se cercar de 
precauções, com vistas inclusive a estabelecer uma regra 
geral. para futuras deliberações. 

Afinal, o conhecimento científico já é o mais radical 
instrumento de transformação social, económica, políti
ca e moral eu sua acUmulação susCitU Pr0blen1as~inteira
mente novoS c Davas controvérsias, o que ê 01.itfa manei
TU de dizermos que, também, não ê inócua ou neutra. 

Suponha-se, só para argumentar, que se decidisse com 
hase no acordo, fa:ter no Brasil pesquisas em engenharia 
genética, com a produção de quimerus biológicas, isto é, 
microorganismos inexistentes na natureza, obtidos por 
transplante cromossómica e para os- quais não existem, 
evidentemente, anticorpos. Nada o impediria. E, no en- __ 
tan(o; êstu iniciafiva talve:t exigisse unia revrsãO. 

A emenda, entretanto, ao tentar coibir abusos, riscos 
ou omissões, acaba por inviabilizar completamente o 
acordo, burocratizando atê o infinito a sua implemen
tação, que a cada passo, por nlinúsculo que seja, passa a 
depender de ratificação do Congresso. A adotarmos esta 
sistemática, o Brusii simplesmente estará fechando as 
portas à cooperação internacional, numa área preciosa à 
própria- a"firnluÇã-o de sua soberania. 

É bom lembrar que o diploma em questão nasceu de 
uma declaraçlio conjunta dos Presidentes Geisei e_Ceau~ 
sescu ainda cm 1975. Qu seja, oito anos são transcorri
dos desde a primeira declaração de int~nções dos_ dois 
países: sendo que no Congresso Nacional completam~se 
agora dois _anos de tramitação. F_rise~se, ainda, que na 
Romênia a aprovação, sem restrições, ocorreu na reu~ 
nião_do Conselho de Ministros de 16-l0-81 (quer dizer 
cm cinco meses) através da Decisão no:> 163, conforme co
municado da chancelaria da_quele pa(s. 

~ t. flagrante que: a emenda desat_en~e ao preceito cons
titucional fixado no artigo 44, inciso I, que impõe sejam 
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definitivas as resoluções do' Congresso sobre tratados, 
convenções e atos internacionais celebrados pelo Presi
dente da República. 

Na espécie. por sinal, a Lei Maior repete ipsis litteris a 
norma da Carta de 46, atribuindo çompetência exclusiva 
ao Presidente da República para promover tais acordos, 
ad referendum do Congresso Nacional. 

Ora, a decisão consubl'.tanciada na emenda, data vé
nia_, deixa pendente de solução a parte ~ssencial e cfetiva 
do Acordo que sào os a tos e_ ajustes complementares. 

qcstoa, por outro lado, de antecedentes que compõem 
uma longa tradição no relacionamento diplomático e no 
intercâmbio científico com tantas naçõeS, cujos textos~ 
base foram aprovados sem maiores objeções no pressu

_posto de serem "acordos-quadro", isto 6, que apenas es
tabelecem linhas gerais, dentro das quais os signatários 
de-.,:cm implementá-lo por meio de entendimentos ou ins-
trumentos secundários. 

De fato ê impossível ser minudente cm matéria desta 
riatl..fi"eza,_tonsiderando~se o comedimento necessário em 
qualquer negociação bilateral. 

Julgamos imprescindível um disciplinaffiellto por par
te do Congresso, de modo a resguardar~se de futuros 
constrangimentos. 

Enquanto estas normas não se assentarem, porêm, 
nosso entendimento ê de que devem ser amparadas as 
iniciativas visando a abrir espaços e criar alternativas no 
custoso e bem guardado universo da tecnologia. Particu
larmente cm casos como o do Acordo em tela, quando a 
rcpresentaçlio popular do nosso parceiro, um país irmã-o, 
ligado pelos mesmos propósitos de progresso social e paz 
entre os povos. portador das mesmas marcas da latinida~ 
de, j:.í homologou, sem_ questionamentos, a propo~ta de 
cooperação. 

Voto: 
Pelo exposto, opinamos pela rejeiçlio da Emenda 

Substitutiva da Comissão de Relações Exteriores do Se
nado c pela aprovação do Acordo nos termos do Projeto 
de Qe_creto legislativo aprovado pela Câmara dos De
putados. 

Sala das Comissões, de de 1983.- Mu-
rilo Badaró, Presidente - 1\larcondcs Gadelha, Relator 
- F.né_as Faria-- Adt•rbal_ ~urema - Pedro Simon -
l--lélio Guciro~. vencido- Cario~ Alberto- Carlos Chia
re-IIi - Mart!ns Filho. 

PARECER N' 647, DE 1983 

Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador João Calmon 
Chega a esta Comissão, para os fins regimentais, o· tex

to de Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo dã República Socialista da Roménia-, assinado 
em Brasília, a 12 de maio de 1981. 

A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro das Relações Exteriores, na qual es~ 
clarece que um dos objetivos da medida é o de dinamizar 
a cooperação de ambas as partes, no campo cultural, via 
o aperfeiçoamento dos seus técnicos e cientistas. 

Na Câmara dos Deputados a matéria foi aprovada 
após receber pareceres favoráveis nas Comissões compe~ 

--tentes. 

Na Comissão técnica que nos precedeu no exame da 
matéria, o ato internacional em pauta ê considerado um 
instrumento de grande valor diplomático, visto que per~ 
mitirá um relacionamento entre as duas nações. 

Na análise do texto, encontramos dispositivos que 
afirmam o espirita de integração que impulsionam os 
Governos de_ ambos os pafses no sentido de facilitar o in~ 
tercâmbio de técnicos, de informações sobre assuntos 
culturais de interesse comum, assim como a formação -e 
aperfeiçoamento de profissionais. 

Caberá a implementação de tais atas pelas autoridades 
nacionais por ajustes complementares e via diplomática 
conforme_ deflui da_ leitura do seu artigo terceiro. Destar
te, foge à competência desta Comissão e do próprio Con~ 



Junho de 1983 DIÃRib DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

gresso Nacional o conhecimento do que se fará, visto 
que não mais teremos ingerência nesses assuntos. 

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Fe
deral emitiu parecer sobre emenda apresentada pela Co
missão de Relações Exterior~. sendo contra ~ mesma. -
Todavia, a Emenda Substitutiva deveria ser alterada no 
seu texto para: .. Quaisquer a tos ou ajustes complementa
res, de que possam re'sultar revisão ou modificação do 
presente Acordo, ficam sujeitos à aprovação do COn
gresso Nacional". 

Assim pensamos por julgarmos que o Congresso Na
cional estará desta forma autorizando em branco o que, 
por via diplomática e Ajustes COmplementares seja acor
dado até mesmo o que esteja fo"i"ã do que foi intencional
mente acordado, como dispõe a letra "f' do Artigo II da 
matéria sob nosso exame. 

No âmbito da competência de exame desta Comissão 
nada há que possa ser oposto à matéria, salvo o que aci
ma citamos. Atentos, todavia, ao princfpio de reciproci
dade de tratamento com a nação socialis_ta da Roménia, 
somos pela aprovação da matéria na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo oriundo da_ Câmara dos Deputa
dos. 

Sala das Comissões, 16 de junho de 1983.----: Gastão 
Müller, Presidente- João Calmou, Relator - Eunice 
Michiles- Fernando Henrique Cardoso- Álvaro D_ias. 

PARECER N• 648, DE 1983 

D~_t Comissão de Economia 

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso 

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislati
vo n"' 6, de 1982, que aprova o texto do Acordo de Coo
peração Científica e Tecnológtca enlreoGoverno daRe
pública Federativa do Brasil e __ o Governo da República 
Socialista da Romê:nia, assinado em Brasília, a 12 de 
maio de 198I. 

A matéria tem origem na Mensagem Presidencial n9 
213, de 1981, a qual, atende_ndo ao preceituado na Cons
tituição Federal, submete a matêrla à apreciação do 
Congresso Nacional, objetiVando a r:~pectiva ratifi-
cação. 

Na Exposição de Motivo·s que acompanha a aludida 
Mensagem, o Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores esclarece que "o novo instrumento vem am
pliar a base institucional da cooperação existente entre 
os dois países, estendendo-a_ao campo de pesquisa em 
diversas áreas, dentre as quais se destacam novas fontes 
de energia, extração e o processamento de óleos e gases 
naturais, química e petroquímica, física nuclear, minas e 
geologia, usinas e equipamentos energêticos, metalurgia, 
agricultura e pecuária e transporte". 

Estudando devidamente o texto sob_re o qual somos 
chamados a opinar, verificamos que o·seu objetivo bási-. 

· co ficará fora do Controle do Congresso_ Nacional, visto 
que, somente por via diplomática e dos Ajustes Comple
mentares, é que se desenvolverá o presente Acordo. 

A douta Comissão de Relações Exteriores do Senado 
houve por bem apresentar Emenda Substitutiva que, 
examinada pela Com-issão de Constituição e Justiça, me
receu parecer contrário daquele órgão té_cníco. Todavia, 
a Comissão de Educação e Cultura, pelos mesmos meti~ 
vos e observações que fundamentaram a apresentação 
do Substitutivo, entendeu que a Comissão de ConstiM 
tuição e Justiça deveria ter apresentado Emenda ao 
Substitutivo, alterando a redação do texto proposto para 
o parágrafo único do art. 19, nos seguintes termos: 

"Quaisquer atas ou ajUstes ·complemenfareS, de 
que possam resultar revisão ou modificação do pre
sente Acordo, ficam sujeitos _à aprovaç1ío do ConM 
gresso Nacional." 

No âmbito da competência regimental desta Comis
são, entretanto, tendo em vista o exame do texto ora 
acordado, verifica-se que- como anteriórmeri{e assina-

lamas- nada há que se possa argUir contra a sua apro
vação. É: este nosso voto. 

Sala da Comissão, 29 de junho de 1983. - Roberto 
Campos, Presidente - Fernando Henrique Cardoso, Re
lator - Alfonso Camargo - Luiz Cavalcante - Jorge 
Kalume- José Lins. 

PARECER N• 649, DE 1983 

D~ Comissão ~ Redação 

Redação do vencido para o segundo turno regimen~ 
tal do Projeto de Lei do Senado n9 41, de 1983. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Co_missão apresenta a r~dação do ~encido para o se
gundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n9 
41, de 1983, que atribui às entidades sindicais que inte
gram a Confederação Nacional das Profissões Liberais o 
mesmo poder de representação dos Sindicatos represen
tativos das categorias profissionais diferenciadas, nas 
ações individuais e coletivas de competência da Justiça 
do Trabalho. 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1983. - Alberto 
Silva, Presidente- Jorge Kalume, Relator- José Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 649, DE 1983 

Redaçào do ~·encido para o segundo turno regimen
tal do Projero de Lei do Senado nP 41. de_/_983, que 
atribui às enridade.ç sindicais que integram a Confede
rarão Nacional das Profissões Liberais, o mesmo po
der de representarão dos Sindicatos representativos 
das categorias profissionais dtferenciadas, nas arões 
in.4Mdi1..C!is_ e_c_g/etivas de competência da Ju.~rira do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Nas ações individuais e coletivas de compe
tência da Justiça do Trabalho, as entidades sindicais que 
integram a Confederação Nacional das Profissões L_ibe
rais terão o mesmo poder de representação dos 
trabalhudores-cmpregados atribuído, pela legislação em 
vigor, aos Sindicatos representativos das categorias pro
fissionais diferenciadas. 

Art. 2Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
ca.ç5o. 

Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrârfo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia) - Do Expe
diente lido const<:~. o Projeto de Lei da Câmara n~' -8-g; de 
1983, que receberá emendas, perante a Comissão a que 
foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinári"as, 
nos tcrrhos do art. 14f, [(, "b", do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, requerimentoS que vão ser lidos pelo Sr. {9-
Secretário. 

Sào lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 7I9, DE 1983 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, reR 
quc_iro _dispensa do lnterstí~ic> e prévia distribuição. de 
avulsos para o Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1983, 
de autoria da Comissão do Distrito Federal, que retifica 
sem ónus, a lei n"' 7.054, de 6 de dezembro de 1982, que 
"estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal 
para o Exercício Financeiro de 1983", a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 29 de lunho de 1983. -José Lins. 

REQUERIMENTO N• 720, DE I983 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, re
queiro dispensa do interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Lei do Senado n~' 41, de 1983, 
de autoria do Senador Atoysio Chaves, atribuindo às en-
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tidades sindicais que integram a Confederação Nacional 
das Profissões Liberais, o mesmo poder de representação 
dos sindicatos representativos das categorias profissio
nais diferenciadas, nas ações individuaiS e coletiva-s da 
competência da Justiça do Trabalho, a fim de que figure 
na Ordem do ·ora da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1983. - José Lins. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Aprovados 
os requerimentos as matérias a que se referem figurarão 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, redações fiila·fs que vão ser -lidas pelo Sr. }9-
Secretário. 

Sào lidas as seguinres 

PARECER N• 650. DE I983 
Da Comissão de Redação 

Redacão final do Projeto de- Resolução n9 56, de 
I9!!J. 

Relator: Senador José Lins 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n1> 56, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nic-ipal de Machado (MG) a elevar em Cr$ 
I 60.494.13 I ,56 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e 
noventa- e quatro n:til,- cento e trinta e um cruzeiros e cin
qUenta e seis centavos) o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

Sala das Comissões. 29 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente - José Uns-, Relator - Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 650. DE 1983 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'-' 56, de 
I983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, íriciso VI, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura 1\.-tunicipal de Machado, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi
to no mlor de CrS 160.494.131,56 (cento e sessenta 
milhões, quatrocentos c nm·enta e quatro mil, cento e 
trinta e urii cruzeiros c cinqüenta e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. (9 t: a Prefeitura Municipal de Machudo, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 2Q da Resolução 
n\> 93. de I I de outubro de 1976, do :Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crédito no valor de CrS 
160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e 
noventas e quatro mil, cento e trinta _cruzeiros e cinqüen
ta c seis centavos), correspondentes a 95.354 UPCs, con
siderado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.683,14 (um 
mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e- quatorze centa
vos), vigente em abril/82, junto à Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinada à execução de obras de saneamento básico, ilumi
nação, asfaltumento e outras obras prioritárius, na peri
feria da cidade, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Centra) do Brasil no respedivo processo. 

Art. 29 Esta Rl!soluçi:io entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER Ne 651. DE 19!!J 
Da ("omissão de- Redaçào 

RCd-a"cào final do Proje-to de Resolução n9 229, de 
1981. 

Relator: Senador Saldanha Dc-rzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n"' 229, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu-
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nicipal de Angélica (MS) a elevar em Cr$ 2.394.000,00 
(dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 29 de junho d..e 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha D~rzi, Relator- José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 651, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 229, de 
]981. 

Faço saber que o Senado E~d_ç_r!ililprovou, nos lermos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prereitura Municipal de Angélica. Esta~ 
do de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 2.394.000,00 (dois milhões, 
trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 h a Prefeitura Municipal de Angélica, Esta
do de Mato Grosso do Sul, nos termOs do art. 29 da Re
solução n<? 93, de 11 de outubro de 1976_, do Senado Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 2.394.000,00 (dois milhões, trezentos e noven
ta e quatro mi! cruzeiros) junto à Caixa Económica Fe~ 
dera!, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à 
construção de 4 (quatro) escolas rurais de l9 grau, na· 
quele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central da Brasil no respectivo processo. 

Krt. zo;o Esta Resolução entra cm vigor na data de 
sua publicação. -

PARECER N• 652, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Rcdação final do Projeto de Resolução n<? 40, de 
1982. 

Relator: Senador Saldanha D~rzi 
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de 

Resolução n<? 40, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de AnaurHândia (MS) a elevar em Cr$ 
4.890.000,00 (quatro milhões, oitoccnto·s e noventa mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 29 dejunh_o de 1983 ........ Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 652, DE 1983 

Rcdação final do Projeto de Resolução n<? 40, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Anaurilândfa, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratzr operação 
de crédito no valor de Cr$ 4.890.000,00 (quatro mi~ 
lhões, oitocentos e no,·enta mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Anaurilândia, 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2<? da 
Resolução n<? 93,-de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 4.890.000,00 (quatro milhões, oitocentos e 
noventa mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica Fede-
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ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à 
construção de uma escola de 19 grau, naquele M unicfpio, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

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

PARECER N• 653, DE 1983 
Da Comissão de Rcdação 

Redação final do Projeto de Resolu<;ão n9 213, de 
1981. 

Relator: Senador Saldan~a Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n<? 213, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicípal de Bela Vista (MS) a elevar em Cr$ 16.315.900,00 
(dezesseis milhões, trezentos e quinze míl e novecentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 653, DE 1983 

Rcdação final do Projeto de Resolução n9 213, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 16.315.900,00 (dezesseis 
milhões, trezentos e quinze mil e novecentos cruzei
ros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Bela Vista, Esta
do de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da_ Re
solução n<? 93, de 11 de outubro de I 976, do Senado _Fe
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de Cr$ 16.315.900,00 (dezesseis milhões, trezentos e 
quinze mH e novecentos cruzeiros) junto à Caixa Econô
mica Federal, mediante a utilízaç_ão de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de guias e sarjetas e construção de 3 
(três) lavanderias públicas, naquele Município, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo_ processo. 

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

PARECER N• 654, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação Final do Projeto de D~creto Legislativo n9 
13, de 1979 (n9 11/79, na Câmara dos Dep-utados.) 

Relator: Senador José Lins 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Decreto Legislativo n<? 13, de 1979 (n<? 11/79, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coo
peração Econômica, Científica e Técnica entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo Mili
tar Federal da República Federal da Nigéria, assinado 
em Brasília, a 10 de janeiro· de 1979. 

Sala das Comissões, 29 de junho de 1983.- Lomanto 
Júrdor~ Presidente - José Lins, Relator - Saldanha 
Derzi. 
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ANEXO AO PARECER N• 654, DE 1983 

Rcdação Final do Projeto de Decreto Legislativo 
_ n'>' _13, de 1979 (n<? I 1/79. na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso NaciOnal aprovou, nos 
térmos- do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 
-----• Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1983 

Aprova o texto de Acordo de Cooperação Econô
mica, Científica e Técnica, assina_ll_o entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo Mili
tar Federal da República Federal da Nig~ria, em 
Brasília, a 10 de janeiro de 1979. 

<JCoilgresso Nacional decreta: 

Art. J9 t aprovado o texto do Acordo de Coope-
ração Econômica, Científica e Técnica, assinado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
Militar Federal da República Federal da Nigéria, em 
Brasnia, a 10 de janeiro de 1979. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- As redaçõcs 
fínais lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
]<?-Secretário. 

São lido.s e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 721, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
taçào, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n<? 13, de 1979 (n<? 1 1/79, na Câmara dos Deputados) que 
aprova o texto de Acordo de Cooperação Económica, 
Científica e_ Técnica, assiriado entre o GOVernO da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo Militar Fede
ral da República Federal da Nigéria, em Brasília, a lO de 
janeiro de_ 1979. 

Sala das Ses.sõt:s, 29 de junho de 1983.- Lenolr Var
gas. 

REQUERIMENTO N• 722, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n<? 213, 
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vis
ta, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 16.315.900,00 (dezesseis mi
lhõe.s, trezentos e quinze mil e novecentos cruzeiros). 

Sala das Sessões, 29 de junho de I 983. - Lenoir Var
gas. 

REQUERIMENTO N• 723, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n<? 229, 
de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Angéli
ca, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 2.394.000,00 (dois milhões, 
trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1983. - Lenoir Var
gas. 

REQUERIMENTO N• 724, DE 1983 

Nos. termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redaçào final do Projeto de Resolução n<? 40, de 
1982. que autoriza a Prefeitura Municipal de Anaurilân-
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dia, 8tado de Mato Grosso -do Sul, a contratar ope
ração de crédito nQ valot: de: Cr$ 4.890.000,0_0 (quatr_o 
milhões, oítocentos e noventa mil cruzeiros). 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1983.- Lenoir V ar-

gas. 
REQUERIMENTO N• 725, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n"' 56, de 
1983, que autoriza a Prefeitur_a Ml!_nicipa! de Machado, 
Estado de Min::ls Gentis, a contrutar operação de crédito 
no valor de CrS 160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, 
quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e um 
cruzeiros e cinqüenta e seis centavos). 

Sala das Sessões, 29 de junho de t 983. - Lenoir V ar-

gas. 

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla) - Aprovados 

DIÁRIO DCJ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

597, de 1983), do Projeto de Resolução n"' 69, de 
1983, que suspende a execução dos arts. 34 a 38 da 
Lei n9 575. de 19 de dezembro de 1975, do Municf
pio de Sales Oliveira, no Estado de São Paulo. 

Em discussão a redução final (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutiM!a, declaro-a encerM 

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

t a seguinte a redação final aprovada 
Redação final do Projeto de Resolução n~> 69, de 

1983. 

os requerimentos, passa-se à apreciação das redações fi- -
nais lidas. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do arL42, inciso VII, da Constituição, e eu,__, 
Prcsidl!nte, promulgo a seguinte 

Em discussão a redução final do Projeto de ResoluçãO 
n"' 56, de 1983. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la,_declaro-a encer
rada. 

E::m votuçào. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permane_cer 

sent<.~dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discus_
sào a redaçào final do Projeto de Resolução nQ 229, de 
19~ l. (Pausa.) 

Não huvcndo quem queira usar da palavra, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprov::1da a redação final a matéria vai à promul

gação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discus
são u redaçào final do Projeto de Resolução n9 40, de 
1981. {Pausu.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permane.cer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D<llla) - Passa-se à 
discussão da redação finar do Projeto de Resolução n~> 
213. de 1981. {Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-Ia, declaroMa encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgaçàQ. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Em discus
são a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
13, de 1979. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 
encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores: que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final a matéria Vai à promul

gação. 

O SR. PRESIO~NTE (Moacyr Dalla)- Passa-se~ 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da redução final (ofe-
recida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 

. RESOLUÇÃO N•, DE !983 

Suspinde a execução dos arts. 34 8-38 da Lei ri~> 575~ de 
19 de dezembro de 1975, do Município de Sales Oliv~ira, 
no- Estado de São Paulo. 

----O Senado Federal resolve: 

Artigo único. Ê suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferidct em Sessão Plenária de 14 de maio de 
1"981~ nos autos do Recurso Extraordinário n~> 93.838~9, 
do Estudo de São Paulo, a execução dos arts. 34 a 38 da 
Lei n"' 575, de 19 de dezembro de 1975, do Município de 
Sales Oliveira, naquele Estado. 

O SR. PRESID~NTE {Moacyr Dalla) - Item 2: 

Discussão~ em turno único, da Redaçào final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n1' 598, de 1983), do Projeto de Resolução n~> 70, de 
I 983), que suspende a execução da expressão "ou 
judicial", contida no§ J9' do art. 90 da Lei nQ 440, de 
24 de setembro de I 974, do Estado de São Paulo. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
NãO havendO quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é ConsídCrada 

definilivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 
Redação final do Projeto de Resolução n9 70, de 

1983. 

Fuço saber qu_e __ o_Senado Federal aprovou, nos termos 
do_arL42, inciso VII, da Constituição, e eu, ____ , 
Presidente, promulgo a s~guin~e 

RESOLUÇÃO N• , DE !983 

Suspende a execução da expressão uou judicial", 
contida no § 39 do art. 90 da Lei n~> 44Q, de 24 de se
tembro de 1974, do Estado de São Paulo. 

O Senado Federal r-esolve: 

ArtigO único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definítiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 10 de no
vembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário n9 
94.141-0, do Estado de São Paulo, a expressão ·~ou judi
ciai", contida no§ 39 do art. 90 da Lei n9440, de 24 de se-
tembro de 1974, daquele Estado. 

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

Discussão, em turno único, da Redução Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n"' 601, de 1983), do ProjetO de Resolução n"' 73, de 

Quinta-feira 30 2885 

1983, que suspende a execução do art. 69 e seu_ pará
grafo úníco da -~ei Federa! n~" 5.868,_ de 12 de ç!e
zembro de 1972. 

Em discussão a redaÇão final. {Pausa.) 
Nào_huvendo quem queira discuti~la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 dá Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte-a redaçào final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resolução nY 73. de 
_ I9iJ . -

F0:1ço subi! r que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÀO N• , DE 1983 

SiJ~pende a execução do art. 69 e seu parágrafo ú
nico da Lei Federal n~> 5.868, de 12 de dezembro de 
1972. 

O Senado Federal resolve; 

Artigo único. Ê suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos_ termos da decisão definitiva do SuPremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 20 de maio de 
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n~> 93.850~8, 
do Estido de Minas Gerais, a execução do art. 69 e seu 
parágrafo únicO da Lei Federai n"' 5.868, de Ii de de
zel1lbro de 1972. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo u palavra ao nobre Senador Lourival Baptis-

la. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, sob os auspícios e por iniciativa da Casa do Livro de 
Brasília, realizar-se-á, amanhã, o lançamento, nesta Ca
pital, do "Caderno de Proust", o mais recente livro do 
Professor Cláudio Murilo Leal - especializado em le
lras neolatinas, e consagrado jornalista. 

A difusão da cultura_e_da literatura brasileira no exte
rior absorve as atenções _e a reconhecida capacidade de 
trabalho do escritor c;Iáudio Murilo Leal que, no mo
mento, exerce as funções de Diretor do "Colégio Mayor 
Universitário Casa do Brasil" em Madri. 

Oestacam~se, no c_onjunto das suas utividades cultuM 
rais, a f-calização de conferêndas, de; exposições de artes 
plásticas e de livros brasileiros, concertos e recitais, não 
apenas na Casa do Brasil, como em diversas cidades da 
Espanha. 

Clàudio Murilo Leal dedica-se, principalmente, à poe
sia, tendo cerca de dez livros publicados, de 1959 até 
agora. 

"Caderno de Proust" - o seu último livro, obteve o 
prêmio de poesia do Instituto Nacional do Livro, em 
!981. 

Ao encerrar esta brev:e comunicação, felicito Cláudio 
Murilo_ pelos êxitos que vem obtendo em sua brilhante 
carreira literária, como poeta, escritor e intelectual, dos 
melhores de sua· geração. 

Era o que tinh<l a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! 
Palmas~_) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o' seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._Sena
dores: 

Dedicando-se com rara sensibilidade e invulgar disci
plina de trabalho à ampliação permanente dos seus co
nhecimentos para assegurar abrangência e profundidade 
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à sua inegâvel vocação, a escritora paraibana Elizabeth 
Marinheiro vem de ser distinguida com uma das mais 
importantes !áureas no campo da atiVidade literária em 
nosso País. 

Refiro-me, Sf. P_residente, Srs. Senadores, ao Prêmio 
Silvio Romero, da Academia Brasileira de Letras, outor
gado àquela intelectual do meu Estado, pelo su livro 
.. Vozes de uma Voz", lançado em 1982- pela editora 
"Tempo Brasileiro". 

O livro é uma apreciação Crítica da obra da poeta Stela 
Leonardos e o prêmio serã entregue -em sessão especial 
da Academia, amanhã, às 17 horas_. 

O reconhecimento da Academia de Letras à validade e 
a importância do texto de Eliz.abeth Marinheiro, engran
dece mas não _surpreende, tão afirmativo e aScendente 
tem_sido o itinerário _cultural d~ professora de literatura 
que, a partir de Campina Grande, vem assinalando êxi~ 
tos sucessivos que a tornaram conhecida e respeitada em 
círculos universitãrlos do País e do Exterior, 

Primeira mulher a conquistar uma cadeira na Acãde.. 
mia Paraibana de Letras, Elizabeth Marinheiro 
bacharelou-se em letras neola!inas pela Faculdade de Fi
losofia do Recife, ê licenciada pela Universidade Federal 
da Par~íba, doutorou-se pela PUC do Rio Grande do 
Sul e freqüuentou cursos de especialização e extensão no 
Centro Iberoamenricano çie Cooperacíori;-em-Ma<!_r:_i_c;!. 

Palestrante das mais solicftã.das, jâ pronunciou confe
rências em conclaves nacionais de Itteratura e de lingíHs
tica realizados no Rfo de _Janeiro, em Porto Alegre, em 
Campina Grande e em várias outras cidades brasileiras, 
alêm de Madrid e Sevilha, na Espanha, onde falou a pro
fessores e universitários_ sobre a Hteratura brasileira, 
crítica literária e Tolclore. 

Titular da cadeira de Teoria Literária da Universidade 
Regional do Nordeste, desde 1968 e do curso de Mestra
do em Letras da Universidade Federal da Paraíba, desde 
1977, Elizabeth Marinheiro tem sido convocada, para 
compor comissões julgadoras de concursos para livre do
cência nas Universidades Federais de São Pa,ulo, Ala
goas e Maranhão. 

Além de "Vozes de _Uma Voz", responsável por essa 
premiaç-ào da Acad~mia Brasileira q.e ~etras, Elizabeth 
Marinheiro é autora _d~ outras obras: "O Professor En
quanto Co_muniçador"; "Chegadas e Andanças"; "A 
Bagaceira uma Estética da Sociologia"; "O Homem se 
Eterniza pelo que Escreve" alêm de copiosa colaboração 
para jornais e revistas da Parafba, de Pernambuco, do 
Rio de Janeiro, de Minas Gerais e também para "Crítica 
de Arte", publicação especializada em Madrtd. 

Preocupada não apenas com o seu aprimoramento 
cultural mas com a difusão da cultura no seio da comu
nidade, organizou em Campina Grande, a Fundação 
Cultural Manuel Bandeira, a FACMA, através da qual a 
juventude campinense tem se desenv-olvido em variados 
setores das letras e das artes. 

Diferentes grupos da FACMAJá se apresentaran:n~m 
várias cidades brasileiras, inclusive em capitais do 
centro-sul do País, conquistando consagradores aplau~ 
SOS. 

Outra sígn1ficatíva contribuição da acadêmiça Eliza~ 
beth Marinheiro à cultura p~raibana é a coordenaç~~- do 
NELL- Núcleo de Estudos Lingifístico.S e·Literãrios, 
órgão da Universidade Federal da Paraíba. 

É absolutamente impossível dentro das limitações de 
um discurso, fazer menção de toda a vasta, constante e 
profícua atividade intelectual da escritora Elü::ªbetp_ Ma
rinheiro. 

Sua influência na cátedra e nas entidades que coQfde.. 
na, ê flagrante na formação e informação da juventude_ 
universitária. sua presenç-a como titular ou ass~ssora em 
organismos do Min\stério da Educação e Cultura, das 
Secretarias de Estado e em departamentos de universida
des do Brasil e do exterior' é marcante. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este registro não 
pretende traçar um perfil da vida e da-obra da professora 
Elizabeth Marinheiro, mas fazer cOnstar nos Anais da 
Alta Casa do Congresso Nacional as nossas efu_sivas 
congratulações pela merecída honraria que ela vem de 
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receber da maís importante agremiação c.ultural do país 
- a tradiciõlial Academia Brasileira de Letras. 

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

O SR. J?RESID,ENTE (Moacyr D8.lla)-- CoÕ.cedo a. 
palavra ao nobre Se~ador GastãO~ Maller. -- -- ~ 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

E com real satisfação que assinalo a passagem do Cin
qUentenário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
de Mato Grosso. 

Em comemoração a tão significativa data a OABw 
MT, sob a liderança do brilhante advogado Dr. Munir 
Feguri, patrocina, na Capital de Mato Grosso, um "Ci
clo de Conferências". São os conferencistas figuras de 
alto ·relevo da área, ou seja, Ministros de Tribunais Supe
riores, Professores de Direito etc. 

Será prestada uma especial homenagem ao to;o Advoga
do inscrito na Ordeni, em 1933, o Dr. João Villas Boas, 
ex-Senador por Mato Grosso, que muito abrilhantou a 
bancada mato-grossense, nesta Casa, cofrlo também pela 
sua brilhante atuação como causídico. Homenageará, 
também, aqUela Instituição, o 19 Advogado p-rovisiona
do inscrito na OAB-MT, o Senhor Jesus Lange Adrien. 
A Unh;ersidade Federal de Mato Grosso, também parti
cipará do evento representada pelo Senhor Magnífico 
Reitor. 

A OAB tem sido no correr do tempo, neste nosso Bra
sil, a depositária maior, entre ou_tras, da luta pela liber~ 
dade e portanto, pela democracia. Ainda nos tempos 
aluais em que se vivem acentuados vestígios do poder 
discricionárío- a Ordem dos Advogados do Brasil, vem 
sendo sempre a pioneira na luta pela volta total e sem ad
jetivós -do regime Constitucional. 

A Seçào da OAB, de Mato Grosso, com sede na O'apiw 
tal do Estado, nunca titubeou em ficar_solidárja com to

-das as reivindicações do povo brasileiro, no sentido de 
atingir a liberdade total e definitiva. Por isso, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a Ordem dos Advogados do Bra
sil, sempre nos mereceu todo o respeito e admirã.ção re
presentada, para mim, pela Seção de Mato Grosso. 

Como Bachare1 em Direito e inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seçào de Mato Grosso, em Cuia
bá, diplomado pela I'- Escola Superior implantada em 
Mato Grosso, que foi a de Direito e aluno da primeira 
turma, considerando-me um advogado e professor, 
rejubilo-me com a efeméride, congratulando-me efusiva
mente, com a OAB-MT, fazendo votos sinceros que, 
cada vez mais, a Entidade marche cêlere na senda do 
progresso, mantendo sempre, como prioridade maior, a 
luta pela democracia. Esses parabéns são enviados, por 
intermêdió do ílustre e dinâmico Presidente, visando as
sim atingir toda a classe, representada naturalme;nte pelo 
aluai Lfder da OAB-MT, o Dr. Munir Feguri. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson CarQeiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
-:._ nuncia o seguinte discurso.)-- Sr. Pr~identee Srs~Sena-

dores: -
Cem milhões de cruzeiros em letras de câmbio frias, 

rendimento de 200% ao ano, são algumas das estranhas 
ocorrências verificadas no Grupo COROA/BRASTEL 

~.sem que o Banco Central tenha verificado a tempo, em
bora já constas.se- segundo noticias da imprensa- que 
esse Grupo estava convivendo com graves dificuldades. 

Os jornais de hoje dão conta da extensão do estouro, 
atingindo as principais praças do Brasil, não só na colo
cação de letras de câmbio frias, como na aplicação, não 
se sabe onde, de recursos ali depositados pelos clientes, 
agora em verdadeiro desespero. 

Mais triste ainda é verificar que ali est8.vam, atraídos 
por vantagens maiores oferecidas pela empresa, pessoas 
de modestas posses, com aplicações de cem a duzentos 
mil cruzeiros e que representavam tudo que puderam 
amealhar com sacrificios enormes, visando a um peque.. 
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no rendimento suplementar, quem sabe se indispensável 
à própria manutenção. 

Não se pOde, depois de rOmbos como o da Delfim e da 
Tiepo, além de outras que vão ficando esquecidas, con· 
ceber o descumprimento das obrigações elementares do 
Banco Central, que é exatamente o de fiscalizar o funcio
namento dessas empresas, acompanhando seu desenvol
vimento e intervindo imediatamente antes da implosão . 

O trabalho que hoje se realiza no Brasil pelos repre
sentantes do Fuftdo Monetário Internacional e dos de 
Bancos credores do Brasil vale como uma mostra de 
como deve funcionar nossa instituição maior, principal· 
mente quando está em jogo a economia popular. 

Outras por certo deverão ter o mesmo destino; basta 
verificar os elevados valores oferecidos como prêmios 
nos -programas publicitários e de difícil entendimento, eis 
-que os ganhos dessas atividades estão limitados por fato
res, em regra, que não lhes permitem pagar mais que as 
taxas normais. 

Precisamos desmentir o Presidente De Gaule e tQm_ar 
providências para que o Brasil seja um País sério e que- os 
responsáveis por atas desta gravidade paguem pelos pre
juízos que causam aos investidores, à instituição finan
ceira- e ao conceito do país. 

Justiça é o que -pedimos com a urgência que o caso ~xl
ge e que o-s ludibriados recebam os seus depósitos com a 
maior urgência. 

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

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao n'obre Senador Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR D~LLA (PDS - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Nobres Colegas: 

No bojo das recentes medidas aprovadas pelo Gover- -
no Federal e implementada pelas autoridades econômi
cas, através do "pacote" divulgado no dia nove último, 
observamos, com natural desafogo e satisfação, que os 
responsáveis pela condução da polftica econômico
financeira buscaram preservar, de alguma forma e em 
certa proporção, valiosas conquistas que já se incorpora
ram inarredavelmente ao contexto produtivo de algumas 
Regiões e Estados brasileiros, como intrumeittos indis
pensáveis e eficazes ao seu desenvolvimento e à supe
ração dos desequilíbrios internos, ou para eliminação de 
bolsões de pobreza q1,1e contrastam com o crescimento 
experimentado por outras áreas contíguas do mesmo ter
ritório nacional. 

São benefícios que, amiúde, representam o resultado 
longamente perseguido pelas lideranças locais, classes 
empresariais e representantes políticos, que se empenha
ram com ingentes esforços para a conscientização das 
cúpulas governamentais quanto à necessidade de viabili
zar mecanísmos de política fiScal, económica e financeira 
para esses territórios mais carenteS, hoje abrangidos por 
disposições ou programas especiais. 

Examinando-se o conjunto de providências adotadas, -
naquela oportunidade, pelo Conselho Monetário Nacio
nal -nas .ireas. mOnetária, financeira e creditfcia, chegar
se~á à concluSão de que; mesmo quando se decidiu pela 
redução gradativa e substancial dos subsídios nas ope
rações de crédito rural e agro~industrial, houve visível 
preo'Cupilção dO pÕlémico Colegiado em manter o trata
mento diferençado que já fora outorgãdO às áreas cr[ti~ 
casou carentes no Norte e Nordeste, extensivo, nos últi~ 
mos anos, a todo o Espírito Santo, assim como ao Vale 
do Jequitinhonha, em Minas Gerais. 
~ bem verdade que, em contrapartida à deretriz geral 

de reduzir o _nível de subsfdios na economia, tódó_ um 
elenco de medidas, em vários campos, foi concomitante
mente desenCadeado, de que são exemPloS a redução dos 
juros, incidentes sobre o crédito rural, ao percentual úni
co de 3%, a ampliação da oferta de recursos, mormente 
com a supressão dos limites de expansão dos emprésti
mos, no caso dos bancos privados; o repasse integral dos 
custos aos preços mínimos e muifas Outras alterações de 
&rande importância às atividades rurais. 

Mas, além dessas medidas de cunho geral, que favore.. 
·cem indistintamente a todos os produtores, ou pelo me-
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nos intentam suavizar o impacto das providências seve
ras de realinhamento da economia diante das dificulôa
des da hora presente, sobreleva a manutenção do_ trata
mento especial a certas regiões, em face de imperativos 
sócio-econômicos -e político relevantes. 

Assim, por suas peculiares condições, o Estado do 
Espírito Santo continua merecendo idêntica ãtençãó dis
pensada às áreas da SUDAM e SUDENE. Especifica
mente em relação aos encargos financeiros ao crêdíio ru
ral, às operações em nosso Estado ficaram eles contidos 
em 70% da correção monetária, em 1983, elevando-se a 
80% em 1984 e a 90%, a parti{ de 1985, ao passo que, nas 
demais regiões, os índices se situam em pata:inares mais 
altos, indo de 85% no corrente ano a 95% em 1984, com 
incidêncfã integral a partir de 1985. 

Será oportuno relembrar que essa situação especial, 
plenamente reconhecida ao Espirita Santo, tem origem 
em duas importantes conquístas- que, iiinda na legislatu
ra passada, logramos alcançar, graças aos esforços que 
despendemos junto ao Gove-rno e aos ilustres-Iriefubros 
desta Casa. 

Foram duas iníciativas, coroadaS de total êxitO, atra
vés das quais buscamos assegurar ao nosso Estado o tra
tamento fiscal que se concedeu às Regiões Norte e Nor
deste. 

Primeiramente, no relativo à redução das alíquotas 
máximas do ICM nas operações interestaduais e quedes
tinam mercadorias a contribuintes, para fins -de indus
trialização ou comercialização, quando promovidas nas 
Regiões Sudeste e Sul com destino ao Espírito Santo, as 
quais foram diminuídas de I I% para tO% em 1980,9,5% 
em 1981 e 9% a partir de 1982. 

Fsta redução tornou-se possível em face da aprovação 
de Emenda de nossa autoria, que se converteu no art. 2~> 
da Resolução n~> 7, de 1980 (resultante da Mensagem 
Presidencial que propugnava a concessão do benefício 
fiscal limitado às Regiões Norte, Nordeste e Centro
oeste), para o fim de ·•considerar o Estado dç_ Espírito 
Santo integrante da Região Nordeste"~. assim, habilitá
lo ao mesmo benefíciO. 

A segunda yitória que obtivemos diz respeito, exata
mente, à redução das taxas de juros incidentes nas ope
rações de crédito rural realizadas em nosso Estado. 

Em virtude das intensas e proficuas gestões e de suces
sivas exposições de motivos levadas à consideração das 
autoridades governamentais e mercê do apoio da banca
da pedessista,logramos estender ao Espírito Santo o dis
posto na Resolução nl' 671, de 1980, do Banco Central, 
que estabeleceu taxas favorecidas a serem_ aplicadas aos 
financiamentos rurais, iniclalmente apenas nas áreas da 
SUDENE e SUDAM. 

Estamos convencidos de que ambas as conquistas con
tinuam a produzir frutos altamente benéficos ao nosso 
Estado e aos agricultores capixabas, cujos interesses per
manecem contemplados, de forma especial, no conjunto 
das medidas com que a Nação se defronta, no auge das 
dificuldades cruciais que ora atravessa. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

OSR. RAIMUNDo PARENTE DEIXA APRE- __ 
SIDE:NCIA ASSUMINDO-A O SR. MOACYR 
DALLA 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- 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: 

Numa hora em que todos nós, de todos os quadrantes 
da Nação, nos empenhamos na busca de caminhos e so
luções para os problemas que, como reflexos das _crises 
internaCionais se abateram sObre ilós, cumpre-me regis
trar, com muita satisfação, o ciclo de debates que o jor
nal A Notícia, de Manaus, vem de promover com o apoio 
do Ministério da Educação e Cultura e da Fundação 
Joaquim Nabuco, sob a denominação genérica de Deba
te Amazônico, abordando temas e assuntos atinentes à 
realidade sócio-econômica amazonense e tendo como 
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càitvidãdos especia-is o Instituto Brasileiro de Desenvol
vimentO Florestal, o Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia, a Universidade do Amazonas, a SUFRA
MA, o Governo d-OEstado, a classe empresarial, a classe 
política, todos debatendo a problemática do desenvolvi
mento regional sob as mais variadas angulações, envol
Vendo aspectos comO: Os problemas de saúde do Ama
zonas; A ação ctdtural na comunidade amazonense; O 
abastecimento do mercado amazonense; Como anda o 
setor de esportes local e Pesquisa científica no Amazo

_nas, tudo a demonstrar o interesse do empresário José de 
Moura Teixeira Lopes, D.iretor-Presidente de A Notícia, 
em fazei com que aquele órgão de comunicação de mas
sas participe efetivamente da luta coletiva empreendida 
por tõda: a coletividade amazonense, visando a colimar 
as metas verdadeiras do progresso, do desenvolvimento e 
da felicidade geral. 

Fazendo este registro, desejo congratular-me com o 
jornal A Notrcla, na pessoa de seu Diretor-Presidente, 
pela oportunidade da iniciativã que propiciou o estudo e 
a anâliSe de muitos novos programas e de muitas novas 
soluções, estendendo esta congratulação ao Mínistêrio 
da Educação e Cultura e à Fundação Joaquim Nabuc_o, 
que souberam emprestar todo o apoio àquele simpósio 
tão importante e de resultados tão significativos para a 
vida amazonense e que agora, graças à sua receptividade, 
jâ se incorporou, como uma espécie de mutirão, à vivên
cia manauara, eis que se realizará quinzenalmente, movi
mentando professores, estudantes, jornalistas e o pró
Prio povo em geral, na realização desse grandioso traba
lho Conjunto que, colocando de lado diferenças político
piutidárhis, transforma o auditório do Instituto Geográ
fico e Histórico do Amazonas num permanente forum de 

- debites, onde todos os segmentos da sociedade terão _a 
oportunidade de expor e discutir experiências, idéias e 
soluções novas. 

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

O SR. PRE~ENTE (Moacyr palia)- Conced!) a 
palavra ao nobre Senador Ãlvaro Dias:. 

O SR. ÁLVARO D~AS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
- "E realmente 3$Us_tador o grau de çjes_c;ontentãrn_ento e 
de. frustração que toma conta dos mais variados s_etores 
da população brasileira. Ao mesmo tempo em que sai 
um cauteloso decreto-lei regulando as remunerações nas 
entidades:- estatais, porque hOuve forte feação dos servi
dores ~estes órgãos, continua se arras~ando o problema 
dos funcionários da Previdência Social. 

No primeiro caso, as manifestações de_ protesto ocor
reram em áreas nevrálgicas, como o Banco do Brasil e a 
PETROBRÃS, entre as mais destacadas. Como as 
ameaças cQntidas nos rascunhos dos -Vários "pacotes" 
poderiam ferir direitos legitimamente adquiridos, erii 
meio às demagógicas medidas de contenção de gastos, o 
Ex.ecutivo recuou. Mesmo porque, se o_ desánímo e 
reações paralisadoras tomassem corpo·; o andamento das 
atividades econ_ôtnicas essenciais ao pais acabariam sen
do p-fejudícadas. 

Já no segundo caso, segundo os próprios ministros en
volvidos, afirmaram, o preJuízo de- parB.liSiiçõeS ou na 
qualidade do atendim-ento recairiam sobre as frãçõeS 
mais carentes da população. Ou seja, o Govefno não só 
feio menos-receio des.ta conseqUência, como, deliberada
mente, procurou jogar os funcionários contra õs benefi
ciários da Pr~vidência e contra a _opinião pública. 

São dois pesos e duas medidas. Quando, para além 
dOs interesseS legítimOs de empregados, estão çiuas cate
gorias sociais diferentes - empresãrios, exportadores e 
s_istema bancãrio, de um lado e assalariad_Qs, aposenta
dos e carentes, de outro- a permeabilidade do_ Governo 
às reivTndícãÇões salariais é bem distinta. 

No caso das estatais, seus empregados tratavam de as
segurar não as propaladas "mordomias", estas sim carís
simas e injustificáveis, mas restritas aos: dirigentes e tec
nocratas de plantão; mas sim ganhos salariais de funcio
nários técnicos e administrativos que já vêm sendo cor
roídos pelas norma da política salarial. E isto nunca foi 
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sufjcientemente_esclarecido pelo Governo porque não in
teressava à campanha de alguns de seus setores, que vi
sam à desnacionalização das empresas públicas e do Sis
tema finan_ceiro do pafs. 

No c~so dos servidores da Previdência, ao contrário, 
suas reivindicações são muito elementares; querem nada 
mais_ do que uma justa recqmposiçãO de seujã minguado 
poder de compra, além de uma obviamente necessária 
elimin_ação de disparidades entre os níveis de remune
ração de enti_dades de __ um mesmo Ministério. 

Vejam Srs. Senadores, que de 1979 para cá, os venci
mentos dos funcionários do lAPAS, INAMPS e INPS 
sofreram uma redução_ r_eªl de 57,8%, porque o valor 
acumulado do INPC elevou-se de 1.757% e o dos reajus
tes em apenas 741% no período de março de 1979 e junho 
de J9[3. Assim, quem ganhava o equivalente a 4,3 sa
lários mínimos, hoje está recebendo cerca de um e meio 
salário míhimo. E aqui temos cóp_ias xerográficas que 
mostram,_concretamente, o irrisório-desta retribuição; e 
que ainda há servidores com vencimentos inferiores ao 
salário mínimo vigente. 

Ademais, pasmem os Srs. as remunerações pagas aos 
empregados da LBA e da DATAPREV, equivalem a 
nünca menoS do que o dobro das que são pagas aos ser
vidores do INPS/INAMPS e lAPAS. Nas categorias 
mais baixas, de porteiros, serventes e motoristas, a I,..BA 
oferece vencimentos 170% mais elevados do que os dos 
Institutos; para os funcionários administrativos, ã LBA 
paga 127% e a DATAPREV 96% maiS do que estes. E 
mesmo para o pessoal de nível superior as diferenças vão 
a 133% e 180%. 

Pois estas pessoas que rec_ebem tão aviltantes salários, 
enfrentando óbvias dificuldades, vieram a Brasília trazer 
se_us pleitos. Vieram representando milhares de seus cole
gas, que se mantínharii junto a- suas repartiçõeS, em 
vigília de protesto. E o-que se lhe.s deu de tratamento? 
Primeiro, a mais fria indiferença; logo em seguida, 
ameaças veladas, quando Ministros e altos funcionáriOs 
os acusaram de ação ilegal, sujeita a piocessos e punições 

-adiniri!Siiá-tiva.S,-oU demiSsão pura e simples. Até chegar 
a algo mais concreto. Po_is quando tentavam, ínfrutiferaR 
mente, entregar uma Carta Aberta ao Presidente da Re
pública, foram diretamente abordados por agentes de se
gurança. E lhes informaram que, em poucos minutos, a 
ca:ncentração pacíftcã- e ordeira, seria -dispersada. De 
"modo enérgico" como costumam dizer os oficiais de 
polícia; "com violência", como se costum_!l assistir pela 
televisão, ou nos próprios cenários da arbitrariedade. 

Não importa que, na corrente de perdas, estejam, em 
um elo, os servidores injustamente remunerados; e no se
guinte os contribuintes, já mal atendidos pelo falido sis
tema previdenciário e evidentemente afetados pelo de
sestímulo ao servidor que os atende. Importa que os já 
insuficientes gastos públicos nesta ãrea não aumentem, 
mesmo que não se atendam os en"fermos, nem se garanta 
a sobre~ívência do aposentado. 

Mais do que em qualquer outra área da crise nacional, 
é válida repetir a pergunta: é pOssível suportar isso? 

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

_ Q SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla}- Concedo a 
p~Javra ao nobr_e Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro, 
nu.ncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Sr.S: Semi-
dores: · 

Na vida, a depender do transcurso que a ela imprimi
mos, calendário e aniversário são conceitos que se cori
fundem e se mistura91- ou se completam e se integram. 

Na rotina gregoriana que isso é imposta, no dia após 
dia, uma data sempre se repete, por sobre as circunstân
cias, independendo de nossa vontade. f: o nosso natalí
cio, O apagar as velas que nos vem da infância, do engati
nhtu de nos,sa __ td>is_tência, é a cada período de doze meses 
para nós renovado. 

O arbítrio livre, que- nos foi deferido, porém, 
possibilita-nos, a cada día que se esgo_ta, fazer acrescer a 
nossa própria vida. Na construção constante e diuturna 
que nos ê e.xlgida, nunca consumindo noSso tempo, cada 



28&8 Quinta-feíriC30-

ciclo anual não nos aproximamos do fim ... Senão acresw 
cem os porque o mesmo tempo foi ínsti'ümeflfQ-.do cresw 
cer. Em todos os sentidos; para uma única direção. 

Sábia rotina gregoriana! Mercê dela, a todos os how 
mens, sem quaisquer exceções, é dado, ao menos em um 
dia, indagar-se do que fizera nos últimos doze meses. 

Se compreendermos que os parabéns não nos são_ me
recidos, temos, a cada ano ainda, a oportunidade de nas
cer para o mundo. No serviço e na fJaternidade- obra 
maior que só aoS liomens compete edificar. 

Para muitos ainda, porque cm essência humano, é fre
qüente que cedam as palavras lugar para as lágrimas 
quando este mesmo e, para aqueles, "impiedoso calen
dário" nos remete a momentos passados e nos fazem 
presentes os que se foram. 

De nossa parte, com a vénia dos que diversamente 
pensam, a saudade não abafa a felicidade_ de recordar 
quem teve uma trajetória de crescer. 

Ocupamos esta tribuna para homenagear um homem 
que - temos a mais absoluta da.s certezas - está viVQ,_ 
embora não mais VJVa entre nóS. 

Se diversamente não quisera Deus, pelos homens seria 
o GOvernador dos baianos. 

Clériston Andrade hoje estaria aniversariando". Já ten
do passado por este mundo, ainda e perenemente niere
cerá de todos ser rel_embrado. Porque toda sua ex.istên
cia, de postura e dignidade, é uml!- só vela- de exemplo 
que não se apaga. 

O sopro do tempo será sempre débil porque foi nas iii~ 
tempéries que Clériston se fortaleceu. Em inabaláveis 
convicçõCS. Em fé._ 

sua ~'vida-calendário" foi uma inter.mitçnt~ ~Qtina. 

Dia após dia, no após ano, repetia, na palavra e na con
duta, o servir. Que pregava como verdadeiramente pas-
tor; que praticava como verdadciram~ntP rt:i~tão __ _ 

Nunca será Clériston, pois, de ser pranteado, salvo 
pela falta que faz a pátria, à familia, por quem~ em últi
ma análise, nos deix,ou. 

Muitos, por certo, existirão como ele, muitos talvez 
assim venham a ser por causa dele. O exemplo germina, 
o exemplo frutifica. 

Hoje, por causa dis-so mesmo, podemos contar-lhe 
mafs uni ano de vlda. Forças nos faltam para apagar o 
trágico i~> de outubro de I 982; forças sempre enContrare
mos para seguir-o caminho a.o lembrarmos do 29 de ju
nho de 1925. 

Vendo e revendo Clériston ainda é de se crer na h uma~ 
nidade. Enquanto permanecer entre nós uma réstea de 
luz por um mundo melhor, ele não estará morto. En~ 
quanto alguém ainda procurar acompanhar os passos do 
Cristo, aí estará Clériston dC Andrade. 

E teremos sempre, a cada a_no, ~cada 29 d""ej~nh9, um 
aniversário a comemorar. Brindando com o JT!Y,ndo o ie
n asccr de _e..<;pcranças; 

Sr. Presidente, _______ _ 
Registremos aqui o aniversário de Clériston. 
Paru longe ele foi. Que esteja perto de nós. 
E voltando as vistas para o nosso Deus, a Ele só pode

mos agradecer: 
-por ter dado um Clériston AndraQe a esta viçf;;~.;-
- por nos ter fcíto amigoS, <::_admiradores del~.ll\1ui· 

to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moac~·r Da lia)-:: Concedo a 
palavra ao nobre Senador _Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncía 
o seguinlc dL'i.cursoc) -Sr, Presidente. Srs._Senadore~: 

Durante s_essão de audiência pública da ComissàÕ cfe 
Interior na Câmara _do_s Deputados, considerei subjeti
vo_s c sem quaisquer fundamentos cientffiços os argu
mentos para a criação do estado do Tocantins. 

Uma das razões que justificariam a partilha do estado 
de Goiás, a facilidade administrativa, foi por mim refu~ 
tada, no sentido de que ninguém pode calcular de forma 
objetiva qual seria o tamanho ideal cl_e_l!m E;;tado. Além 
disso, as evidências moStram -que as inenores unidades 
políticas do Brasil não são as mais dcsenV_olvidas. 

~DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Durante a reunião, que contou com a participação de 
vários representantes polfticos de Goiás, ~ublinhei que o 
problema do isolamento do norte de Goiás deve-se à p~e
cariedade dos meios de comu_nicação e não à su_a, si: 
tu;:~ção geográfica. 

J:_xemplificando: Um povoado dentro do Dístríto Fe
dery.l pode estar mais isolado do que outro na Belém
Brasília que disponha de todos os elementos necessários 
ao seu int~rcàmbio com outras localidades, como meios 

---de transpo.rte e. comunicação. -
Quanto ao pressuposto de que a divisão de _Goiás seda 

neccssári"a por causa da falta de recursos da_ região norte, 
isto se deve a uma distribuição tributária anti-federativa. 
O problema do atraso económiCo da região não está na 
divis~o política e sim, na distribuição da rend_a. 

No que se relaciona ao aspecto conjuntural, a criação 
de mais um Eslado não seria recomendável _n_um momen-. 
_to~m quC o Brasil viv_e uma crise económica sem prece
dentes, sendo que o Governo Federal não teria reClirsÕS 

---para tal empreendimento. 
Sou a favor do p-ronuncíamento popular sobre a ques

tão, ãtraVês de plebiscito, pois o grande decisor é o povo. 
O autoritarismo da atual Constituição pennite ao Go
verno deliberar sobre um assunto como esse sem consul~ 
tar o povo e o Poder Legislativo. Nesse..s!!:ntido, vou fa
zer um projeto de emenda constitucional para que volte 
a forma da Constituição de 1946, que tem um enfoque 
diferente. 

Mencionando os efeitos da construção de Brasfiia e 
Goiiinia, eu disse que esta última foi construída com co~ 
rugem c poucos recursos. Durante muitos anos, houve 
dr_eno_de verbas para o desenvolvimento do norte de 
Goiás, inas, posteriormente, a cidade agiu _como centro 
catalizador de recursos. Já Brasília foj c;_onstruída com 
muitos recursos e brevidade, tendo um efeito enorme, 
"obretudo na re_gi~o nordeste de GQ_iás. 

Há ainda outro aspecto no que se refere à divisão do 
Estado de Goiás. Se formos verificar as diferenças regio
nais do Estado, tomaremos conhecimento de que, na 
verdade, existem quatro "Goiases". Há anos existiu um 
"Goiás baiano" e, graças à navegaç~o; a Bahia teve 
grunde innuência na região. O "Goiás mineirO", cujo 
ceotr.o cultural deslocou-se de Uberaba para Uberlândla; 
o -~aoiiis maranhense", cuja vinculação, dada a distân
cia de São Luís, era com o centro económico d~ Belém 

'-do Pará: e ainda, o "Goiás goia-no". (Muito bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia conyoca sessão extraordinária a realizar-se amanhã, 
às I O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nt? 
80, de 198~- _(apresentado pela Comissão de Economia 
'-"'-mO conclusão de .seu Parecer n9 621, de (983), que au
toriza o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ _19.2.000.000,00 (cento_ e novent~ 
c dois milhões de cruzeiros), tendo 

PARECER, sÜb n~ 622: de 1983, dã Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidyde. 

Vota~.;.:io, em turno único, do Projeto_de Resolução n~", 
81, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nt? 623, com voto vencido 
do Senador José- Fragelli}, que autoriza ci Governo do 
Estado da Bahia a elevar em Cr$ 444.689.491,02 (quatro
centos c quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e 
nove mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e dois 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n~' 624, de 1983, da Comissão 
-de _Çonstituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidadc. 
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Discussã"õ, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
don~" 32, de 1983-DF, de autoria da Comissão do Distri
to Federal, que retifica, sem ânus, ã Lei n~" 7~054, de 6 de 
dezembro de 1982, que "estima a receita e fixa a despesa 
do Distrito Federal para o exercício finaftceiiO de 1983", 
tendo 

PARECERES, sob n~>s 643 e 644, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridiCidade; e 

- de FinançaS, faVorável. 

4 

Discussão, em -turno único, do Projeto de Resolução 
n~ 76, de 1983 (apresentado- pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como Conclusão de seu Parecer n~" 607, de 
1983), que suspende a execução do inciso I do art. 15 da 
Lei n? 6.989, de 29 de dezembro de 1966, na re_dação que 
lhe deu a Lei n~" 7.785, de 20 de setembro de 1972, do 
Município de São Paulo. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~" 79, de 1983 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~> 620, de 
1983), que suspende a ex.ecução do artigo 243 do Código 
Tributário do M~nicípio de Mariápolis, Estado de ~ão 
Paulo (Lei n~' 288, de 18 de outubro _de_ 1967), com are
dução dada pela Lei n~" 520, de 24 de dezembro de 1978. 

6 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~' 41, de 1983, de autoria do Senador Aloysio Cha
ves, que atribui às entidades sindicais que integram a 
Confederação Nacional das Profissões Liberais, o mes
mo poder de representação dos sindicatos representati
vos das categorias profissionais diferenciadas, nas ações 
individuais e coletivas de competência da Justiça do Tra
balho, tendo 

PARECER, sob n9 649, de t983, da Comissão 
- de Redaçio, oferecendo a redaçào do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO pELO SR. PE· 
~ DRO SIMON NA SESSJO DE /6-6-8-i E QUE. 

ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
f'_UBL/CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia O 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Que a situação é séria, nós já sabemos demais. A 
Nação ficou na expectativa, anunciada pelo Presidente 
da República no seu programa semanal "O Povo e o Pre
sidente", das medidas que viriam com o·paCOte que sal
Yaria o País. E o Brasil ficou aguardando o pacote. O 
Brasil ficou na expectatiYa das medidas que o Sr. Delfim 
Netto tomarin. 

É verdude que, antes do pacote do Sr. Delfim Netto, 
veio o pacote do Senador Roberto Campos, que com 24 
horas de antecedência, anunciou as suas medidas~ c_dti
-eou o modelo udotudo pelos que o sucederam no poder. 

A verdade é que o Sr, Roberto Campos iniciou este 
processo. A verdade é que o Sr. Roberto Campos, 
primeiro-ministro do Planejamento pós-revolução, foi 
quem a_ltcrou a. lei de remessa de Iucros para o exterior e 
tomou u!lla série de medidas contrárias à realid,ade brasi
leira, que abriram as portas do Brasil ao capital estran
geiro. 

Acho estranho o Sr. Roberto Campos vir hÚ]~ falar 
como se fora um homem que não tivesse nenhuma parti· 
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cipação nas cois-as que aCeS-tão. Sobre estes três aspectos 
-o pacote, as medidas anunciadas pelo Senador Rober
to Campos e as medidas que e._<;tào sendo anunciadas 
hoje como um segundo pacote- é bom que nos atenha
mos ao artigo de autoria de Dennis -SmaU e Mark Son
nenblick, publicado pela revista "Senhor", do dia 8 de 
junho corrente, sob o tltulo "Malabarismos para atender 
o FMI". 

Antes, é bom que chamemos a atenção deste Plenário 
para o intrôito da citada publicação: 

O que os Srs. lerão, a seguir, não é trecho da car
tilha do PMDB, tampouco arr<).zoado de empre-
sário ofendido. Trata-se de u_m artigo publicado na 
EIR - Executive lntelligence Review - uma news
letter norte-americana dirigida a uma seleta cliente
la de homens de empresa, banqueiro!f, economistas 
com PHD e jornalistas com QI. O artigo rev$!la al
guns sugestivos segrc_do_s do acordo que o Brasil fe
chou com o FMI. 

Diz -o artigo: 

A se levar em conta o secretário de Estado, Geor~ 
ge Shultz, e o secretáriO do Tesouro, Danald Regan, 
o Fundo Monetário Internacional e o cartel de cre~ 
dores do Grupo Ditchley resolveram a crise finan
ceira mundial de um só golpe- ao anunciarem a 
concessão de pacotes de empréstimos financeiros no 
valor de US$ 20 bilhões para o Brasil e o México, 
duas nações em bancarrota no Terceiio Mundo. No_ 
dia 25 de fevereiro, o Brasil formalizou negociações 
de crédito num valor acima dos USS 9 bilhões com 
bancos internaCionais e três dias _depois repetia as 
operações com o FMI para a obtenção de outros 
USS 5,9 bilhões. O México garantiu, por seu turno, 
um longamente esperado emprêstimo~jumbo no va
lor de_USS 5 bilhões, no dia 4 de março. 

A maioria da imprensa norte-americana celebrou 
esses acontecimentos como urria prova positiva de 
que o pior da crise financcTr.i Já havia passado. 
Shultz concluiu que isso servia como au_gú_rio para o 
começo de uma ansiada "recuperação econômica". 
Quanto ao banqueiro David Rock_efeller, ele foi 
mais longe ainda ao proc!amar o fim da crise mun
dial de endividamentos. 

Os fatos, entretanto, mostram o contrário. 
Primeiro de tudo, os termos das negociaç_õ_es le

vadas a cabo pelo FMI com os mexicanos e brasilei
ros garantem, isso sim, que as suas economias vão 
mergulh:ou numa depressão das mais profundas- e, 
como resullado, eles serão __ virtualmente incapaZes 
de repagar suas dívidas. As "condições" que o FMI 
impôs ao Brasil, por exemplo, incluem a destruição 
da força de trabalho do Pais; um corte de 20% nos 
orçamentos das empresas estatais; um corte de USS. 
10 bilhões nos empréstimos governamentais às em
presas privadas; uma desvalorização de moeda de 
23%; c, também, o leilão das companhias estatais 
brasileiras e empresas privadas quebradas aos 4 'in-;;esua-or-cs cstr-ãngeTros .. -.-- --- _, ____ -------------

Em segundo lugar, os arra_!Jjos ~onetários1 eles 
próprios, se constituem numa perigosa pirâmide de 
papel insolvente que pode desabar antes de abriL 

Os especialistas econômícos da EIR descobriram 
que aproximadamente US$ 40 bilhões em novas li
nhas de créditõ a curto prãzO foram estendidos a 
nações ibero-americanas durante os últimos seis me
ses (agosto a fevereiro) por bancos comerciais de 
Nova Iorque, a fim de desativar o que chamam 
"bomba-débito", até então prestes a explodir. Com
binado com outras obrigações devedoras previstas 
para o final do quadrimestre fiscal, os banqueiros, 
nos Estados Unidos e na Europa, estimam que um 
total de USJi 90 bilhões deverão ser r::olados entre 15 
e 31 de março. Vistos nesse contexto, _os 
empréstimos-socorro deUS$ 20 bilhões al) Brasil e 
ao 1\:féxico podem ser definidos como um jato de ga
solina sobre uma fogueira deUS$ 90 bilhões de dívi-
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das iliquidadas que deveriam estar sendo pagas an
tes de ]'1 de abril. 

Mais adiante anunciam os articulistas as medidas pre
conizadas pelo EIR: 

O EIR apurou que o FMI ordenou ao Brasil as 
- --segtfilffes condições: l)- implementar largas des

valorizações de "chocilie" de sua moeda; 2)- redu
zir suas importações em 17,5% sobre níveis de 1982 
e em 40% sobre os de 1980; 3)- destruir a força de 
trabalho br~!!eira através de apertos no índice de 
reajuste salarial e através da indexação fraudulenta 
do sistema; 4) - reduzir o crescimento populacio~ 
na!; 5) - impor o fim dos projetas industriais de 
porte; 6)- eliminar lO% em créditos subsidiados à 
agri~ultura e à indústria e 7)- encoraj~~ os inve?ti
dores estrangeiros a assumirem o controle das em
presas públicas e p~i~-adas moribundas. 

Interessante analisar, uma por uma, essas medidas, 
-analisar o pronunciamento do Senador Roberto Campos 
e o pacote apresentado pelo Ministro Delfim Netto. 

A maxidesvalorização da nossa moeda foi feita e nós 
j~ r;onhecemos os seus efeitos. Minisdesvalorização vêm 
-sendo feitas de 3 em 3, Ou de4 em 4 dias. Assim, já houve 
a 2~ maxidesva!Qr:ização. A ~dução das importações está 
anunciada, o Governo busca a redução das importações. 
Destruir a força de trabalho. Está aí nos jornais de hoje: 
''O Governo já decidiu os expurgas dos índices." Ne~ 
nhl.ui11ongo debate, mas a palavra oficial do porta~voz 
do Palácio do Planalto anuncia que, realmente, os au
mentos dos preÇos decorrentes da retirada dos subsídios, 
como o do petróleo e o do trigo não poderão mais influir 
nos aumentos do INPC, ou seja dos salários. f: fácil de 
entender o que isso significará no esva_ziamento do poder 
aquiSitivO dO trabalhador. Ê evidente compreender o que 
isso significará a nível de valor real dos salários dos tra~ 
balhadores. Ê uma fórmula muito simples técnicos se 
reunirem e decidirem que combaterão a inflação com o 

- achatamento salarial, porque o Governo foi obrigado a 
tirar_ o subsídio do petróleo, aumentando, com isto, em 
mais de 40%-os preços da gasolina, do óleo Diesel, do ál
cool etc. e_ la!. Mas a pergunta que se faz é esta. Como 
fica a situação do trabalhador brasileiro, no momento 
Que estamos vivendo, retirando-lhe um aumento que não 
é aumento, mas é apenas- um reajuste_? 

Interessante é assinalar que essas medidas já foram im
postas pelo Fundo Monetário Internacional a outros 
pa-íses e, muito embora as cOnseqUências funestas advín
das para os mesmos, o Brasil a eles aderiu. 

Reduzir o crescimento populacional: 
Essa é uma discussão que vem de longe. Deputado na 

Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul discutia 
sempre a atuação da BENFAM, que promovendo con
gressos em todos os níveis e tomando decisões que asso
ciações médicas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janei
ro, e de outros _Estados, diziam serem tremendamente 
prejudiciais à saúde da mulher, como é o caso do DIU e 
outras tantas. No entanto, as-clínicas continuavam aber
tas~Centenas de pessoas na fila para se disporem ao tra~ 
tamento sem que o Governo não tomasse qualquer deci
sãa. Agora já está aqui no Congresso Nacional, com 
um<4 Comissão especial debatendo, discutindo, analisan
do o problema do aumento populacional. O Governo 
encampou a matéria e o debate é franco, o debate é aber
to. Uma tese discutível, profundamente discutível. Acho 
que a tese é importan-te, mas me parece, que a nós, Sen_a~ 
dores da República, cuja ação deverá ser totalmente vol
tada--Para os projetas que Visem melhorar as condiçOes 
de vida do nosso povo, não podemos decidir, pura e sim
plesmente, que a questão é diminuir a -população deste 
País. Se nós tivéssemos uma política voltada para solu
cionar eficientemente os nossos problemas sociais, se a 
potítica do Governo não fosse produzir para exportar, 
se n__ós tivéssemos uma real política habitacional, uma 
política de saúde, uma política de alimentação, uma polí
tica voltada para os interesses fundamentais da criatura 
humana poderíamos, então, estar discutindo uma políti-
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ca populacionaL Mas não. O que parece, a com:lusii~l 
que se tem, é que se quer rcsoh·er o problem<t hahit<Ldl)
nal do Brasil de uma rorma muito singela. Vam_O"'i mar
char para aos poucos chegarmos à proibição de pro
criação para aqueles que não têm condições de mante
rem o seus filhQs e estará resolvidQ o pmblema deste 
País. Dentro de duas gerações, no máximo, este scrú um 
grande país constituídQ apenas de classe média e classe 
rica, já que os pobres terminarão morrendo. sem deixar 
descendentes, pondo-se fim, assim, à pobreza e ao 
problema populacional do País. Não sei se esta é uma 
fór_rnula correta, mas na verdade e,-;tá aqui publiçudo na 
reyista interna de_ circulação am_ericana e, coincidente
mente está s_endo discutida e debatida, por imposfçào fei
ta ao Brasil pelo FMI a nível até do CQngresso Nacional. 

''Eliminar os cré_gitos subsidiários da agricultura 
_e indústria." 

Reparem que este item está todo dentro do pacote do 
Sr. Delfim Nctto- está todo ele dentro do pacote úo Sr. 
Delfim Netto! 

"Encorajar os investidores estrangeiros a ;Lssumir 
o controle das empresas públicas e privadas mori
bundas." 

Hã Uma imensa campanha, hoje, contra as empn.:s<IS 
estatais. Na verdade, as empresas públicas c privadas. 
hoje, vivem um drama cruel- de um lado, o pagamento 
dos seus funcionários; de outro lado, o aumento cons~ 
tante c permanente do custo da matéria-prima e, em ter
ceiro é o custo do dinheiro. Tenho repetido, muitas ve
zes, o número impressionante de empresas brasileiras 
que pagam mais no final do ano, pelo custo do dinheiro, 
do que pela de folha pagamento. E a cada dia que passa 
nós estamos_ assistindo a queda de empresas nacionais 
nas mãos do capital estrangeiro. A grande verdade é que 
essa campanha que se faz contra as estatais é uma cam
panha que deve ser analisada. Ontem, deste tribuna, o 
Senador Fernando Henrique Cardoso colocou- e colo
cou muito bem - a nossa posição com relação a essas 
estatais. Ê claro que o capital estrangeiro não está preo
cupado com essas estatais que o Governo criou, forjou, 
no sentido de dar emprego, criar favores, criar vantagens 
e que são realmente empresas fantasmas que jamais de
ver i Um existir. Na realidade, o capital e'\trangeiro está in
teressado em_cmpresãs estatais de porte, que estão sendo 
levadas cada vez maiS, a uma situação mais crítica, mais 
difícil. Muitas delas, há hoje, mal administradas e, por 
isso se fala na sua privatização. Mas o que significa isso? 
Quem no Brasil, qual é o grupo financeiro brasileiro que 
tem condições hoje de comprar o pólo petroquímica da 
Bahiu'? Qual é o grupo brasileiro, hoje, que reune con
dições de comprar a Aço Norte ou a companhia do Vale 
do Rio Doce? E evidente que, quando se fala em privati
zação, estão se abrindo as portas para que essas _empre
sas terminem ou diretamente ou via testas-de-ferro n·as 
mãos das multinacionais. E por isso que chamo a 
atenção, para os detalhes desta publicação a nível inter
nacional e a realidade da_ hora que estamos vivendo. O 
Governo anuncia já não mais um "pacote" só, mas al
guns "pacotes". 

A primeira medida do "pacote" seria as prestações do 
BNH. Na verdade, elas estão incluídas dentro de um 
conjunto de medidas adotadas pelo Governo. O que faz 
o Governo? Aumenta em 130% as pre'\tações do BNH. 

O Senador José Lins, em comunicC~çào urgente de 
Líder, comUnica a Casa que o Sr. Andreazza, tinha vol
tado atrás, e o aumento das prestações da casa própria 
não era m<i.ts l30%, mas de 98%. 

Eu que estava no plenário, ouvi perguntei: mas afinal 
quando é _que o Governo está certo? Qu:.mdo fala em 
!30% ou quando fala em 98%? 

Na verdade, eu só fui ler o decreto depois. O decreto 
nào mudou nada, o decreto deixou as coisas exatamente 
iguais, apenas disse: para qu_em adotar a semestralidade 
é 98%. Ê 98% .mas o cidadão está no drama; hoje, o au
mento é anual, ele (êz um cpntrato de aumento anual, e 
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ele terá que assinar um novõ Cántrato, através do qual o do aumento do volume de recursos e redução do custo fi-
seu aumento será semestral. Logo, s-erá ln:iis de 130%, nanceiro dos empréstimos. Mas o que vai acontecer? 
porque terá 98% agora, e dã(Jui há 6 meses um novo rea- Como o setor é oligopolizado, ou seja, estabel~ce as ta-
juste. - - -- xas de juros de forma combinada, não -ê de- se -espeTaT, 

Nós, hoje, na Comissão de FinanÇas VotamOS o ãU--- realmente, uma diminuição concreta nas taxas de juros, 
menta dos funcionários- do Senado Federal, que me pa~ pois essa medida veio combinada com outra que deter-
rece são até dos bem pagos, dos bem remunerados. O au- minou o aumento dos depósitos compulsórios juntos ao 
menta foi de40% a partir de janeiro e 30% a partir deji.J.- - Banco Central, o que determina uma limitação da oferta 
nho. No entanto, esses funcionários terão que pagar o real do crédito, ou seja, uma antítese à proposta anuncia-
reajuste da casa própria em 130%. Maslde que forma, da. Em função- disso, os grandes bancos poderão ter ai-
de que maneira? E aquela cláusula que é assinada, no gumas condições de, efetivamente, aumentar de alguma 
sentido de que a prestação para quem ganha até três sa- maneira, de algum significado os volumes de recursos à 
láríos minímas só pode ser 20% da renda familiar? Para disposição do público. O que não deve determinar, prati-
quem ganha até 7 salários-mínimOs deve ser 30% da ren- camente, nenhuma alteração na queda dos juros. Por-
da familiar? Onde é que fica aquela cláusula? Como é que, ao mesmo temPo em que abaixa o-ldF,-o Governo 
que o Governo pode, por decreto, alterar cláusula de um aumenta o déposito compulsório dos Bancos, e determi-
contrato de compra e venda, pelo qual o cidadão estabe- na que o pagamento do lmposto de Renda venha de de-
Ieceu as normas através das quais o pacto seria cumpri- zembro para julho. Logo, as taxas de juros permanece-
do? No entanto, a medida foi adotada. Agora o Governo rão onde _elas estão. O Governo, na verdade, neste "pa-
vem, e o nobre Líder do PDS falou em sinistrose por par- cote", Sr. Presidente, tem um objetivo~ aumentar a caixa 
te do PMDB, mas, no entanto, é o Governo que vem e do Tesouro Nacional. Na verdade, o Sr. Delfinl~ettO 
anuncia a tremenda crise que pode ser a falência do busca, de qualquer maneira, sugando donde for possível, 
BNH. Está na imprensa de hoje, que o BNH está às vês- aumentai a ãáecadaçâ:o federal. Quanto a isso não há 
peras da falência. Mas por que? Quais são as razões? Se dúvida nenhuma. Quando ele altera, p-Õr exemplo, os 
até há questão de anos atrás o BNH estava dando di~ prazos de recolhimento na arrecadação dos tributos fe-
nheiro para construir ltaipu? Se até anos atrás-o BNB derais pelos estabelecimentos bancários, ele está faZendo 
estava dando dinheiro para conStruir a ponte Rio- isso. Quando ele anuncia "a Criação de um limite quanti-
Niterói? O que é qúC-houve? O Que'aConteceu com o tativo de empréstimos a serem concedidos pelas insti-
BNH para que esteja nessa situação? tuTÇões finanCeiras aos Estados e Municípios e estabele-

No entanto, 0 Governo" adota uma medida dessa frie- cimento de pis9 mínimo de encargos nas operações de 
za e dessa crueldade. O problema do cidadão que- foi le- crédito e finãnciainento de entidades p-úblicas federais. 
vado a crer, a acreditar, a confiar rio Governo e que 
comprou a casa na imaginação de que pagariã o resto da 
vida, na verdade, um aluguel, mas que deixaria ãOS seus 
filhos uma casa própria. Esses cidadãos, hoje, es~ão pra
ticamente obrigado a venderem"suas casas, porque não 
têm conaições de manterem o seu status. 

Vem o GoVerno e a:nUiiCia Uri1preço, um-aumento na 
gasolina, no óleo diesel e no álcool hidratado; 44%, 43% 
e 46,9%. Mas o que significa este aumento? Quais as con
seqUênciaS deste aumento? Quem não sabe que a· pro
dução deste País, praticamente toda é feita via rOdo
viária? Cerveja no Rio Grande do_8uJ vendída no Nor
deste e levada por caminhão? Produtos do_ Nordeste le
vados por caminhão e vendidos ii o Rio Gránde do Sul? 
Quatro, cinco", seis ôias de transporte! Hortifrutigranjei
ros de São Paulo vendidos em Porto Alegre! O transpor-
te praticamerite passou a custãr mais do que o produto 
em si, após o Governo estabelecer este aumento_! 

Quem não sabe que haverá o aumento do custo dos 
fretes? Quem nãó sabe que ha-vera c,-aümento dos custos 
agrícolas? Quem não sabe que haverá o aumento nos 
custos industriais? QüeiiJ. não sabe que h a verá o aumentO 
no nível geral dos preços? Quem não sabe Ciue haverá in~ 
fiação? Quem-não sabe que o salário será niais corroido? 
No entanto, o Governo adota esta medida nun1 ••paco· 
te" que tem por objetivo diminuir- a·ínflação. ·o objetivo 
é diminuir a inflação-e apresenta uma medida desta natu
reza, deste_significado, deste conteúdo, desta conseqUên
cia. Sinceramente não dá para compreender, honesta
mente, não dá para compreender o signifiCado desta me
dida nesta hora, e neste momento princípalmente, quan
do é o próprio Governo que-anuncia. Primeiro por que 
aumentou em muito a sua produção de petróleo; segUn
do, porque houve uma diminuição no consumo de dCri
vados de petróleo; terceiro, porque há um aumento gra
dativo e_c_onstante na produÇão de álcool, que é produto 
nosso, que não importa em dispêndio de divisas. Diante 
desses fatos, evidentemente que se poderia esperar, já 
não digo uma diminuiçãõ nóS preços dos derivados de 
petróleo, mas pelo menos a manutenção dos atua"is~ No 
entanto, o aumento é de quase 50%. E se diz que esse é 
um "pacote" antiinflacionárlo. 

Anuncia o Governo o fim do atual limite de crédito 
para instituições financeiras, a redução do IOF incidente 
sobre as operações de créditos, de 4,6 para 1,5%, à ex
ceção das operações de crédito ao consumidor. O objeti
vo é determin-ar a dimiituição da taxa de juros, através 

"Aqui o Senador Dirceu Cardoso ficaria _satisfeito, por
que o GOverno agora estabelece uma limitação, e vat agir 
drasticaffiente com relação aos empréstimos, aos Esta
dos e aos Municípios. Mas qual é a medida que ele ado
tava enccontraprestação a isso? Qual a resposta que os 
Estados e os municípios, quf: terão -dificultadoS fremen~ · 
damente a possibilidade de crêditos, como eles poderão 
fazer jiiS-aOS effiC<irgos que têm j:lela frente? Os governa
dores que assumiram agora no ~ia 15 de março recebe
ram- os -seus Estados numa situação praticamente fali
mentar. Dizia-me ontem o Governador de Goiás que a 
receita do Estado nãO dá para cobrir sequer ·a folha de 
pagamento dos seus Secretários. O que fará? O Governo 
anunCiou--alguma m-edida de reforma "tributária? -NOs 
sempre fomos -favoráveis a que realmente essa fórmula 
de o Senado votar sem ler, sem discutir projetas de em
préstimos, um atrãs do outro, era também empurar a 
dívida dos Estados, que chegariam a uma situação real
ménte difícil. Mas, nós apresentávamos como fórmula 
alternativa uma reforma tributária. Onde, em vez de o 
Governo estar faseando a- verdade, iludindo e criando 
condições praticamente ínsustentáveis Para o dia do 
amanhã; Para que esses EStados e municípios pagassem 
suas dívidas, o Gove~no criasse condições efetivas de um 
retOfUo de tributos para que esses Estados e municípios 
tivessem condiç~es de sobreviver com dignidade. P _que 
faz o Governo? Liniita o crédito. Dificultará, não há dú
vida nenhuma, tremendamente o crédito aos Estados e 
aos municípios, na form3. dos empréStimos. Mas, qual 
será a safda desses Estados e esses municípios. Qual será 
a fórmula através da qual esses Estados e esses munid
pios, alguns e_m situação de calamidade, poderão fazer 
fac_e aos ~ncargos que ele têm pela frente? Na Comissão 
de Finanças, o Senador Itamar Franco, seu Presidente, 
solicitou ao Governo Federal informações para sabei 
como andava a reforma tributária, porque a imprensa 
publicava muito, havia _muita notícia sobré issõ~ e ares
posta foi taxatiVa: não há _absolutamente nada. Não_ há 
absolutamente Õada, senãÕ alguns estudos que estão sen
do feitos por alguns técnicos, mas a nível oficial não exis
te nada, absolutamente nada. 

Então, Sr. Presidente, parece-me uma medida real
mente muito séria esta que vem de ser adotada aqui, por
que os estados e os munidpios haverão de sofrer as con
seqOências. E não demorará muito nós haveremos de ver 
governadores e prefeitos batendo às nossas portas à bus
ca de uma solução para os dramas que eles estão viven-
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do. Nós já tivemos lá no Rio Grande do Sul, e estamos 
tendo agora, Prefeituras que estão em greve, praticamen
te paralisadas, pela falta de pagamento, porque as recei
tas dos municípios não dão sequer para pagar os seus 
funcionários. No entanto, vem o Sr. Delfim Netto, com 
a maior cara de pau, com a maior tranqOitidade, e diz 
que vai estancar, numa medida, repito eu, que o Senador 
Dirceu Cardoso felicitaria, mas que nós temos de lamen
tar. Porque, realmente, não aplaudimos os empréstimos 
da forma como estavam sendo feitos porque não era a 
solução ideal. Nós achávamos que, ao lado disso, pode
ria vir uma reforma tributária que desse aos estados e 
ao-s municípiOs condições de sobreviverem com dignida
de. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador Pedro Simon, 
se o Governo anunciasse qualquer medida com relação à 
reforma tributária, ele estaria negando a própria essência 
do regime e o próprio substrato da sua sobrevivência. 
Sabe V. Ex' que o '"pacote de abril", mais precisamente a 
Emenda Constitucional nQ 8, de 14 de abril de 1977, reti
rou da Constituição Federal o princípio da anualidade 
tributária que, tanto quanto o princípiO da legalidade, é 
fundamental para ii_ estabilidade de ÇJ:ualquer sociedade. 
Tanto assim que eles estão inscritos, os dois princípíOs, 
no- Capítulo "Do Direito e das Garantias Individuais" 
que se contém no arL 153 da Constituição. Retirando 
eSse princípiO, o Governo, pelo art. 153, § 29, pode criar 
impostos a qualquer momento, através de lei comple
mentar, ou mesmo sem lei complementar. Veja V. Ex' a 
conseqaência da última maxidesvalorização do cruzeiro, 
do mês de fevereiro sobre o aumento da receita tribu
tária. Somente os impostos de exportação atingidos pela 
máxi, a receita subiu de 8 trilhões para 12 trilhões de cru~ 
zeiros. Então, este é o preceito essencial que orienta esta 
nefasta gerenciação do nosso País no campo tributário, 
que já transformou o Estado num Estado fiscal por exce
lência. Tem toda a razão V. Ex~. com a oportunidade 
com que faz esta observação, porque não se cogita de re
forma tributária porque isto seria negar a essência do re
gime atuaL Ele existe para criar impostos, para sobrecar
regar a população de impostos e taxas, para 
sobrecarregá-la com a chibata tributária. É triste regis
trar este fato, nobre Senador, porque, em assim agindo, 
o Governo apenas eleva o fervor do caldeirão da insatis
fação social que, se espera, não interessa a ele, porque a 
nós da Oposição não interessa e, muito menos à Nação 
angustiada do jeito em que se encontra. Desculpe-me por 
tê-lo importunado. 

O SR. PEDRO SIMON ~ Agradeço o oportuno 
aparte de V. EX• _e com ele me identifico plenamente, 
porque não há dúvid<t nenhuma de que é esse o significa
do da medida adotada pelo Governo. 

Mas, veja, nohre Senador, que logo após, o que faz o 
Governo? Numa hora em que nós estamos vendo aí as 
pequenas, as microempresas lutando para sobreviver, 
quando lemos os jornais como a Gazeta Mercantil e O 
Jornal do Commérclo do Rio Grande do Sul, nós verifi
camos diariamente os protestos de títulos, os pedidos de 
fafênciii, -de concordatas, firmas que desaparecem, firmas 
que lutam para sobrevivier, - o Governo tinha um de
terminado crédito subsidiado_ que era a chance dessas 
empresas conseguirem--constituir um Capítal de giro, sem 
entrarem na loucura do crédito que aí está, a 100, 110, 
120, 130% --o que faz o Governo? As taxas de jUros 
para as micras, peqüenas e mêdias indústrias, serão au
mentadas. Na região Sudeste passarão dos aluais 60 para 
85% da correção monetária; enquanto que no Norte e 
Nordeste passarão de 60 para 70%, neste ano. No ano de 
!984, na região Centro-Sul passará para 100% e na re
gião_ Norte-Nordeste passará para 80%; já no ano de 
1985, na região Centro-Sul aumentará 100% e na região 
Norte-Nordeste, 85%. Quer dizer, praticamente retira o 
empréstimo subsidiado às pequenas e médias empresas. 
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Reparem V. Ex•s que não dã para entender, não dá 
para compreender o significado dessa medida. E primei~ 
ro lugar, o quantun que bancos eram o)lrigados a aplicar 
em auxílios às pequenas e médias empresas, realmente 
era uma quantia insignificante na sua totalidade:, insigni
fi<.:ante na sua quantidade total, ma_s jmportante nos em
préstimos individuais para as micro e pequenas empre
sas, pois numa hora como ~ta, em que essas empresa~ 
estão lutando para_ sobreviver, o Governo praticamente 
estabelece juros de agiotagem, de 7, 8% ao mês, não ten
do essas empresas, assim condições de buscar emprésti
mos. O que acontecerá? Parece-m~: muito claro que a di~ 
minuiçào de recursos e o aumento dos juros para a pe
quena e média empresas, trarão conseq_íi~ncias desastro
sas, e o desemprego haverá de acontecer, Haverá uma 
confusão no setor produtivo com a correção monetária 
pós-fixada, e o empresário não terá conhecimento do vo
lume que deverá ser pago pelos recursos auferidos. Fica 
a empresa na expectativa de quais serão amanhã os juros 
sobre o dinheiro que ela está recebendo hoje. 

Pelo amor de Deus que à pequena e à média empresas 
não se lhes dê em maiores faç:ilidades, maiores condições 
para que possam avançar, mas que se mantenham, pelo 
menos, as condições para que possam sobreviver. No en
tunto, são milhares e milhares de pequenas empresas que 
estão sendo atingidas diretamente por essa medida, e sin
cera e honestamente, eu não coitsigo entender, não con
sigo compreender qual a intenção do Governo. A nível 
de recursos, para ele será insignificante, repito, mas a 
nível do significado desses recursos para o capital de giro 
das micro, médias e pequenas empresas, é uma questãO 
de vida ou morteA O governo preferiu a morte. Preferiu 
agir fria, dura, drastícamente, despreocupado com o qUe 
possa acontecer para essas empresas que não terão mais 
condições de buscar qualquer empré.c;timo. 

Anuncia o Governo o aumento do Imposto de Renda 
das pessousjurídicas em lO% da alíquota~atual: cobrança 
do Imposto de Renda na fonte sobre as importâncias pa
gas às sociedades civis, prestadoras de serviços profissio
nais, redução do Imposto de Renda n~ fo11.te sobre os 
rendimentos de trabalho, e os limites de isenção passam 
de III para 144%. 

Objetivo claro: criar mais recursos para o Governo. t 
ôbvio que o imposto pago pelas pessoas jurídicas será re
passado. Elas não vão pagar e deixar de repassar no cus
to do seu produto. Ê evidente que o preço final terâ o 
acréscimo desse imposto, desse aumento de arrecadação 
que o Governo está estalecendo agora. Logo, é inflacio
nário. 

O Governo anuncia, com a-maior frieza, num ano em 
que o Nordeste c o Sul estão atingidos por calamidades 
dolorosas, dramáticas - que bom se pudéssemos mistu
rar a água que cai no Rio Grande, em Santa Catarina e 
no Paraná, com a seca do Nordeste, c diminuí-la pela 
metade; estaríamos com muita água~no Nordeste e com 
âgua suficiente no Sul. Infefizmi!rite; aS-condições climá
ticas determinaram que a agriCultura no Nordeste sofres
se o problema da seca e que a agricultura no Sul sofresse 
o problema da enchente- vem o Governo e anuncia, 
em primeiro lugar, que o crédito agrícola su_bsidiado fi
C<Ir<Í. sujeito a juros de 3% e a 5% o crê_dito agroindustrial. 

Ê uma coisa impressionante, os juros de 3 e 5% são in
significantes, mas, na ãrea da__SU_DAM, a correção mo
netária, atingirá em 83, 70%; em 1984, 80% e 1985, 95%. -
Nas demais regiões, em 1983, 85%, -em 1984, 95% e em 
1985, 100%. Quer dizer, terminaram com os subsídios na 
área da agricultura. LiqUidaram os subsídios na nossa 
agricultura. 

Ê verdade que com relação ao Nordeste, ao final do 
pacote, o Governo diz que ado ta duas medidas: primei
ro, não serão alteradas as taxas de juros de crédito rur(l.l, 
nas regiões atingidas pelas secas, enquanto perdurar o fe
nômeno. Quer dizer, a medida está adotada. Agora, o 
Governo suspende esses aumçntos, essa~ yantagef!S, en-_ 
quanto o fenómeno durar. O Governo tirou subsídios da 
agricultura no Nordeste e no Sul, aliás, em todo o País, 
mas enquanto a seca durar, permanecem no Nordeste, os 

subsídios na formã atual. E o Governo prorroga as dívi
das aos agrõpecuaristãS atingidos pela seca. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, todos os regimes, 
até os capitalistas, subsidiaram a agricultura e o setor 
pr1riiárío. Os Estados Unidos têm um rlgido controle da 
PrõdUção. là pelas tantas, -quando vêem que a produção 

-de soja no mundo vai ser grande, eles determinam e proí-
bem a produção de soja mais do que o conveniente, e o 
c~dadào recebe do Gove-rno a contraposição da sua não 
plantação. O problema de controlar a produção agríco
la, subsidiando·a quando necessário, é internacional. No 
entanto, no-Brasil, o Governo fria e taxativamente, retira 
os !'~bsídios, e retira -dessa maneira: os juros são de 3%, 

- ri1aS a correção monetária, criaÇão do Sr. Roóerto Cam-
Pos, chegará a 100%, em 1985. --

0 Governo adota duas medidas: primeira, retira os 
subSídios, e retirando os subsídios, é fácil-de entender, 

_ são duas as conseqüências; o produtor a:grfcola, e eu vejo 
_isso no Rio Grande do Sul, planta a sua safra, recebe o 

paga_mento da -~ua safra, e, no ano s_eguinte, com o que 
ele recebe quando a safra vai bem, ele ·mar tem cóndiÇões 
dç _ _P.agar o custeio da safra seguinte, porque todos os in

__ sumos de que precisa para produzir, aumentam ao-deus
d~rá, e_ não hâ nesse pacote_ e -~m nenhum dos pacotes 
que antecederam a este, nenhurr\a inedida determinasse 
uma limitação no custo dos insumos que o agricultor 
precisa -Para produZir. O aumento dos adubos, dos ferti~ 
lizantes, atingiu os índices mais altos, maiores do que os 
lucros dos bancos internacionais. No entanto, o Gover~ 
no vem, fixa o priço mínimo do produto, e depois corta 

o-Subsídio à a_gri_cultura. E quer comida, quer alimento, 
como ber11 diz o nobre Senador Alberto Silva. 

Em segundo lugar, é mais do que claro, mais do que 
lóg"lco, mais do cj'ue óbvio que esse será um perceritual 
que determinará aumento nos custos da produção dos 
alimentos. Se ele vai pagar mais caro por seus juros, ele 
terá que fazer com que isso recaia no preço da produção 
daquilo que ele vai produzir e comercializar. E se diz que 
ê um pacote para combater a inflação, para diminuir a 
-inflação. 

O segundo aSpecto que deve ser salientado e que me 
parece muito importante, é o referente às medidas que 
ele adotou em caráter emergencial. Ele olhou para o 
Nordeste e sentiu tremer as pernas. Não pelo amor de 
Deus, nesta hora eu não posso pôr em prãtica essas me
didas. Vamos deixar passar o efeito dessa seca e Vamos 
dar ao Nordeste a oportunidade a que pelo menos ele, se 
recomponha e possa, no futuro, arcar com esses novos ô
nus que tem pela frente. Justa medida. Para nós, as taxas 
continuariam iguais, as isenções continuariam iguais. 
Mas já que adotau· as novas taxas, pelo menos dê ao 
Nordeste condições. 

Enq1:1anto durar as secas, que permaneçam as taxas 
atuais, subsidiadas, e que se dê ao nordestino co~ndições 
de renovar os empréstimos que ele não pode pagar. 

Eu, como representante do Rio Grande do Sul, acho 
que essa medida foi correta. Mas, eu pergunto: E o plan
tador, o agricultor do Sul, que por causa diferente está 
.:vivendo o mesmo problema, por que não recebeu o mes
-mo tratamento? Se lá noS-til, como fruto d~ enchente, ele 
também está perdendo a sua safra, ele também está vi
vendo um momento de sufoco, por que ele não teve um 
tratumento igual? Por que não lhe deram a mesma opor
_tun_id~de no sentido _de poder se recompor, agora que õ 
seu drama é total e absoluto? Sincera e honestamente, 
_nó_s n?o conseguimos entender essa diferenciação para 
um problema que é igual, ainda que a causa seja diferen
te.' No entanto, hâ dois- tratamentos diferenciados. -

Dizem alguns- eu não sei, e essa causa nem é verda
deira, porque a verdade é que dos três Estados do Sul o 
PDS ganhou no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 
-. que ~eria sido determinada pela grande vitória que no 
N~rdeste.deu ao POS, porque o Nordeste" fói que o' PDS 
obteve uma grande vitória. Mas nem essa causa se justifi
ca, porqUe, afinal, o PDS, dos três Estados, perdeu no 
Paraná, mas ganhou no Rio Grande do Sul e em Santa 
éUiarina. Qual a causa? Qual o motivo? Qual o significa
d9? Qual a razão desse tratamento discriminatório com 
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relação à mesma problemática, com relação às decisões 
adotadas? 

O S.-._Carlos Lyra- Permite V. Ext- um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON --Com o maior prazer. 

O Sr. Carlos Lyra- Nobre Senador, eu cheguei na 
metade da explanação de V. Ex' No entanto queria fazer 
um reparo filosófico sobre o problema de subsídios. 
Acho que tóda nação subsidia. Na realidade, no sistema 
democrático, governar é administrar pressões e distribuir 
rendas sobre os diversos grupos da sociedade, mas a for
ma de dar o subsídio é que podemos pôr em dúvida. 
Quando a etapa económica vai-se desenvolvendo, como 
s'etá dado para esses setores da sociedade, como V. Ex' 
bem fala, sacrificados, esse subsídio? Sei perfeitamente 
que mesmo as nações ricas, como os Estados Unidos, 
por exemplo, subsidiam as suas agriculturas, subsidiam 
certos grupos. O grande problema que o Governo en
frenta, baseado, vamos assim dizer, na inflação, é exata
mente essas taxas de juros subsidiados. Certo_s agriculto
res, e, às vezes, grandes agricultores, recebem seu dinhei
ro e O manipulam no mercado. Eu sou crítico muito exa
cerbado da área financeira. Então, daí há um desvio, 
Mas deixar de subsidiar certas áreas, eu não acredito que 
ninguém seja consciente de que não seja feito. O exemplo 
que conheço é o dos Estados Unidos. O açúcar que o 
meu Estado, Alagoas, produz muito, nos Estados Uni
dos é subsidiado, não no crédito, mas no preço do pro
duto final. Então, já há realização do trabalho. E que 
acontece aqui no nosso País? Os empréstimos a juros 
subsidiados, nós todos sabemos- _digo a V. Ex• porque 
sou crítico da área financ_e_ira-:- são desviados para a ca
derneta de poupança, para over night. Então, a maneira 
de subsidiar é que distorce, não a lilosofia. Nobre Sena~ 
dor Pedro Simon, eram estas as minhas observações, que 
queria fazer do seu discurso. 

O SR. PEDRO SIMON - V. Ex• coloca em relevo 
um assunto da maior importância, e eu, realmente, con
cordo com V. Ex' 

A grande parte de produtores, que recebe verbas para 
produzir, termina colocando em operações financeiras. 
Mas, repare, nobre Senador Carlos Lyra, como a so:
luçào _não pode ser a de cortar o subsídio. Em príineiro 
lugar eu não posso aceitar que o Governo não tenha con
trole e não tenha fiscalização Sobre isso. Parece-me qua
se impossível poder imaginar que, neste País, o Governo 
não tenha condições de fiscalizar- e o Banco do Brasil 
as tem_- a aplicação dessas verbas. O que acontece, e 
aconteceu muito no Rio Grande do_ Sul, é que o próprio 
Banco do Brasil, na hora de emprestar o dinheiro subsi
diado, chamava o agricultOr, e este, ao receber o dinhei
ro no ,guichê, ouvia alguém do banco lhe dizer: "Que vo
cê vai fazer com esse dinheiro? Aplique aqui, porque vo
cê, aplicando aqui, ganha mais do que arriscando na 
agricultura''. 

O Sr. Alberto Silva- V. Ex' me dá licença para um 
aparte?· 

O SR. PEDRO SIMON- Na realidade, há um esti
mulo todo no sentido de que essas coisas aconteçam. E 
reparem que o Governo toma uma medida altamente im- · 
portante para agir, de certa forma, como V. Ex• está des
crevendo. Que ele faz? Tªxa em 4% o open. Mas, pelo 
amor de Deus, se o open está dando 10, 12, 15%,4% sig
nifica o quê? Significa zero vírgula pouco. Na hora de in
fluenciar, na hora de agir o Governo praticamente não 
fez nada, não tolnou nenhuma atitude, apenas acenou 
com um paliativo, com uma brincadeira. O único lado 
que eu posso ver de positivo nessa decisão, não é o quan-

-to de dinheiro ele vai arrecadar. É saber o nome das pes
soas que estão aplicando no open ou no over. Aí, sim, aí 
~'IJ concordo, que o Governo, com ess·a medida que ado
tau, de 4%, que nada significa na verdade, ele passa a co
nhecer as pessoas que estão aplicando_ no open e no over. 
Agora, fie-parece que sCfoiffios chegar às conseqUências 
apontadas por V. Ex~. de <i:ue tem gente que pega o di-
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nheiro e, ao invês de aplicar na agricultura, aplica no 
mercado fl.nanceírO; não devemos mais estudar o proble-
ma do subsídio à agricultura. Vamos chegar à conclusão 
de que temos de parar tudo neste País, porque não há 
atividade nenhuma onde não haja desvirtuamento, onde 
não haja fatos graves, que levam à deturpação nos-sa in~ 
tenção e a intenção governamental. Não, não me pãi'i!Ce. 
O Governo poderia, inclusive, substituir a fórmula de 
subsidiar, mas terminar com o subsídio, como ele está 
terminando, não. O Governo poderia dizer! "A nova 
fórmula será esta". Mas não é o que o Governo fez. O 
Governo, pura e simplesmente, terminou com os subsí~ 
dias. 

O Sr. Alberto Silva - Permite V~ Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com todo o prazer, 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, V. E."<• aborda, 
nesta tarde, um tema importante, por que faz uma análi
se do "pacote"_, Particularmente, V. Ex•, se_deteve no 
problema dos subsídios agrícolas, e mencionou o que 
acontece nos Estados Unidos~ Então quem realmente se 
debruça na análise do desenvolvimento da grande nação 
do Norte, verifica que oS americanos, que têm, talvez a 
maior indústria, talvez, não, seguramente a maim: __ ind_ús
tria do_ mundo, têm capacidade de fazer um ónibus espa
cial que nenhum outro pafs tem possibilidade de fazer, 
tal a pujança da sua indústria e, no entretantO;- a iitdús
tria americana corresponde a_ I /3 da sua agricultura. 

O SR. PED~O SIMON- Pouca gente se dá conta 
disso. 

o· Sr. Alberto Silva- Um terço da agricultura amài
cana! De modo que eles sabem que nenhum pafs vai a 
nenhum lugar, sem produzir comidu, alimentos, bens de 
consumo de sua população. Então, eles se dedicaram, te
nazmente, no estabelecimento de uma agricultura sólida, 
capaz de dar ao país o sustento para ter uma indústria 
sólida. Aqui, no Brasil, estaffiOs fazendo o inverso. Quer 
dizer, a agricultura é secundária, i'elativaiiuúlfe secun
dária. A indústria, díg_ãlii-OS- aSsim; tem um tratamento 
mais diferenciado. Agora, os subsídios para tentar-esti
mular a agricultura são dados assim, voltando ao assun
to dos americanos, o Governo americano banca a agri
cultura, comanda e controla a agricultura. V. Ex~ disse 
muito bem. Se a safra de soja, no exterior, ê- muito gran
de, eles controlam a safra para não haver prejuízo aos 
seus produtores. Ent~o. ele tem o controle absoluto 
sobre a agricultura. No nosso País, talvez, a única coisa 
que nós somos capazes de gerar renda, a curto prazo, é a 
agricullura. Se nós produzimos soja, se nós prÕduzimos 
feijão, se nós produzimos milho, -se nós produZlnloS bens 
exportáveis ou para o- consumo interno, nós geraríamos 
riquezas. Agora, deixar de gerar riqueza ê realmente es
tranho, riqueza justamente na área em que o Brusil.tem 
mais possibilidades que é realmente a agricuitUfa, pOr
que uma indústria não se monta de um dia para ·o outro, 
mas a agricultura se monta. Usar máquinas. Agora, em 
relação aos insumos, V. Ex~ diz muito bem, não se tem 
nenhuma referência aos_insumos e ninguém produz agri
colamente. em nenhum país, sem o consurso dos fertili
zantes, etc. E não há nenhuma medida. V. Ex' diz muito 
bem que pelo menos aprecie o papel que os insumos têm 
na produção agrícola. Se eles sobem e se triplicam, onde 
vai parar a agricultura do Brasil? E, nesse caso, o País vai 
se alimentar de que? Parabéns a V. Ex' 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Nobre Sena
dor. o tempo de V. Ex• está esgotado. 

O SR. PEDRO SIMON- Apenas, para concluir, Sr. 
Presidente. Nós estamos num final de tarde tão tranqUi
la, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Apenas, pot
que temos outros oradores inscritos aqui, na relação, Se
n~dor J-'âbio Lucena, que também está inscrito para falar 
após a Ordem do Dia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

O SR. PEDRO SIMON- Mas, eu encerro, Sr. Presi-
dente. · 

O Sr. Fábio Lucena- Permite, Sr. Presidente, pela or
dem? 

O SR. PRESID~TE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra, pela ordem, ao nobre Senador. 

O Sr. Fábio- LUcena- Sr. Presidente, eu rogO- de V. 
Ex~ a gentileza de consentir que o Senador Pedro Simon 
se estenda, no seu pronunciamento, ocupando, o quanto 
necessário, o tempo que me é destinado. 

O SR. PRESID_ENT_E (Almir Pinto)--:- InfeHzmente, 
nobre Senador, o a'rtigo 17 do nosso Regimento diz: "Os 
prazos previstos no artigo anterior são imProrrogáveis, 
não sendo lícito ao Senador utilizar do tempo destinado 
a outro em acréscimo ao de que_disponha". 

O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente, com o devido 
respeito, eu invoco, então, o artigo Roberto Campos, 
que permitiu que S. Ex•_ falasse por 2 horas e meia. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- NObre Sena
dor, eu explico a V. Ex': nenhum Senador, como V. Ex• 
pri~dpiante na Casa, quando falou pela primeira vez, foi 
tolhido de falar o tempo que desejasse. Foi uma conces
são toda especial da Mesa do Senado em permitir que o 
Senador que. pela primeira vez fosse à tribuna, falasse. 
Foi uma coisa que a Mesa acertou, sem ser perturbado, 
contanto que recebesse aparte de todos os seus colegas. 

AgOra, comigo,_ na Presidência eventual, eu cumpro o 
regimento. Já comuniquei ao Senador Pedro Simon que 
o tempo de S. Ex' está esgotado, o que ocorreu justa
menteo às 16:32. Mas, dentro daquela liberalidade, S. 
Ex~ ferá o ú:rilpo para terminar o discurso dele. 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, mas vejam que, ao mesmo tempo em que o Gover
no retira o subsídio para a agricultura, de um povo que 
passa fome, de um povo que está na miséria, óe um povo 
que estão ai a dizer que nós tínhamos que controlar a na
talidade porque esse povo não tem o que comer, o que 
faz o Governo? Mantém o crédito prêmio doa IPI para 
exportação. Isso sim, o Governo, com a maior tranqUili
dade, mantém as medidas destinadas a aumentar a ex
portação. Aqui sim! O Governo, com a maior tranqUili
dade, mantêm os preços artificiais para que bija o poder 
de competição dos nossos produtos para a exportação. 

O Sr. João Lobo- Permite--me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Já lhe darei o aparte. 
Continua, então, esta dramática realidade. O Gover

no, agora, vai ao máximo: corta os subsfdios da agricul
tura. E tem mais, e começa a cortar o do trigo. O pão vai 
aumentar 200% e ãs notícias que estão aí ê de que, n<!.ste 
primeiro auf!lento, em São Paulo, diminuiu em 20% o 
consumo do pão. E o Governo anuncia que vai retirar o 
subsídio para o trigo ímporuido; mas manterá subsídios 
para exportação, afim -de que o operário america-no pa
gue mais barato pelo sapato brasileiro, do que para o 
trabalhador, que o produz, pOrque o trabalhador que 
produz o sapato paga IPI e ICM. O trabalhador ameri
cano o recebe. sem qualquer imposto. Então, o Governo 
mantém a política de produzir para exportar, não dentro 
da tese que o PMDB defende: exportar sim, mas não o 
qu__e falta na mesa do trabalhador brasileiro. 
- Vê-se, pois, que é uma política que se enquadra dentro 
das t~ses denunciadas pela revista americana, que é uma 
políti_ca de arrocho do salário, de diminuição do poder 
aquisitivo do trabalhador, de diminuídas condições de 
alimemação deste povo, e de aumento das perspectivas 
de exportar, a qualquer preço, os produtos nacionais. 
Agora, quando o Brasil, já não digo o PMDB, já não 
dTgÕ O Senador Teotônio Vilela, já não digo a Oposição, 

-mas a Nação brasileira afirma, categoricamente,_ que o 
Brasil nào tem condições de pagar os 100 bilhões de 
dólares, nesta hora em que a proposta seria analisar, fria 
e corajosamente, a realidade de que não estamos em con-
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dições de gastar 18 bilhões de dólares no serviço da dívi
da externa, mas deveríamos querer moratória. Diz bem_o 
Senador Fernando Henrique Cardoso, não vamos ficar 
na semântica, mas que se busque a fórmula que enten
der, mas que se dê à Nação um prazo para respirar. Nes
ta hora, eles continuam insistindo em sufocar o povo 
brasileiro, na tentativa de obter minguadas divisas, para 
pagar a dívida externa que, cada vez, aumenta mais, que, 
cada vez, cresce mais, que, cada vez, se torna mais insu
portável à realidade deste País. 

Com todo o prazer, concedo o aparte a V. Ex' 

O Sr. João Lobo- Agradeço o aparte que V. Ex• me 
concede e serei breve. Eu teria alguns reparos a fazer, 
mas eu queria aperias dizer a V. Ex' que também consi
dero injusto que o pacote não tenha considerado a si
tuação dos Estados do Sul, atingidos pelas chuvas, pela 
destriuição da sua infra-estrutura. E, não recebo, como 
um prêmio, esta prorrogação dos atuais patamares dos 
juros para o Nordeste. Tenho a impressão de que o Go
verno fez isto ccim muito alívio, porque o que estávamos 
reivindicando era uma baixa nestes juros. Não estamos 
sUportando os níveis atuais. Queríamos ê que eles fossem 
reduzidos e não mantidos. Mantendo-os, o Governo 
praticamente não fez nada pelo Nordeste Flagelado pela 
seca, Era este o aparte que eu queria fazer ao pronuncia~ 
menta de VL Ex'. 

O SR. PED~O SIMON- Aliás, é da maior impor
tância o aparte de V. Ex• 

Sr. Presidente, acho que a minha Bancada não usou a 
Comunicação da liderança. Eu pediria autorização para 
poder utilizá-la. 

O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- V. Ex~, então, 
falará mais vinte minutos como Líder. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado. Não pre
cisamos invocar o artigo Roberto Campos. 

O SR. PRESID~TE (Almir Pinto)- Esse não pesa 
sobre a_ minha responsabilidade. 

O SR. PEDRO SIMON- Claro. Nem esse, nem ou
tro, Sr. Presidente. 

Medida anunciada pelo Governo ... 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Antes do Re
gimento _Roberto Campos, existia o Regimento Bros
sard. 

O SR. PEDRO SIMON -Oqueprovaque V. Ex• es
tava equivocado na primeira prova afirmativa. Realmen
te, havia o Regimento Brossard. Havia o Regimento 
Passarinho. Havia o regimento de debates como esse. 

O. SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- Agora, o que 
acontecia, com relação a mim, era que sempre na Presi
dência, quando 9 Senador Brossard estava na tribuna, 
quinze minutos antes eu começava a desistir, porque eu 
sabia que ultrapassava um pouco mais. 

O SR. PEDRO SIMON - Tudo bem. 
Ha~·erá cortes nos orçamentos das empresas estatais, 

tanto a nível de investimento, quanto a nível de custeio. 
Objetivo: Diminuição do gasto público do Governo. O 
que vai acontecer? E.s~a medida, elêm de provocar um 
agravamento sem precedente na recessão e desemprego, 
uma vez que representa mais da metade do investimento 
nacional, não solucionará o problema do déficit gover~ 
namental. Este tem como causa, não os altos investimen
tos e gastos dessas empresas, senão a sua enorme dívida 
financeira externa e interna a que foram submetidas pela 
política econômica do Governo. Nesse momento, em 
função dessa política praticada por quase duas décadas e 
levada a limites extremos pelo a tua! Governo, metade do 
déficit público corresponde ao serviço da dívida financei
ra governamental. O corte dos subsídios anunciados pelo 
Governo levará a uma inflação gigantesca, que aumenta
rá ainda mais o serviço da dívida pública, chegando esse 
a 80% do total do déficit, até o final do ano. Sabe-se, 
também, que esse estrangulamento a que está sendo sub-
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metidas as empresas estatais, tem por objetivo tornâ~las 
mais vulneráveis aos interesses do capital financeir-O in· 
ternacional, de controle de setores estratégicos_ da econo
mia nacional. 

Aí está o "pacote", Sr. Presidente. ConseqUêil.cias? 
Determina com aumento de preços determinando uma 
inflação a níveis não conhecidos na economia brasileira. 
Falam os técnicos e os economistas em mais de 20%, re
cessão: as empresas terão tremendas dificuldades de 
manter a sua ação, o seu nível de emprego e o seu nível 
de produção; absorção de recurso_s pelas empresas dos 
bancos particulares, dos Estados e dos Municípios para 
a caixa do Sr. Delfim Netto; aumento dos custos da agri
cultura, é óbvio, queda da produção agrícola; aumento 
dos custos dos alimentos e aumento dos custos indus
triais, diminuição das fontes de recurso para os Estados e 
municípios; corte nos gastos das empresas estataiS, com
prometendo ainda mais a atiVidade econômica do Pafs. 

Parece-me, Sr. Presidente, que o .. pacote" agrava ain
da mais a crise econômica, porque não foi ·alterada a de
pendência da economia brasileira, frente às determi
nações do Fundo Monetário Internacional; não foi re
solvido o problema do déficit público, cujas causas prin
cipais são os serviços da dívida pública; não foi alterada 
a política financeira responsável pelas altas taxas de ju
ros; não foi acíonada nenhuma atividade econômica ge
radora de emprego. 

Ouvimos o pronunciamento do Senador Roberto 
Campos e fá sentimos que o PDS não virá a essa tribuna., 
ou melhor, à tribuna ao lado, para respondê-lo. Na ver
dade, a sua crítica é muito acre ao Sr. Delfim Netto, sem 
citar nome, ao general Geisel, sem citar nome. ~verdade 
que o Sr. Roberto Campos é ainda mais radical do que o 
Sr. Delfim Netto. Ele representa ainda mais a defesa da 
internacionalização da nossa economia; ele defende, com 
uma simpat1a: total, as multinacionais que;· seguindo seu 
raciocínio, são responsáveis-pelo-que de bom existe neste 
País, e responsabiliza a nós, brasileiros, inclusive o Go
verno da Revolução, pela incapacidade de resolver os 
nossos problemas e as nossas questões. 

Mas, nesta hora e neste mt~mento, quando o Presiden
te da República vai à televisão, e não ê o Seitador Itamar 
Franco, mas é o Presidente da República quejâ ·adVCrte a 
Nação p:lfa a hora dramática que estamos vivendo, e diz 
que as novas medidas restritrvãs a todos atingirão, é nes
ta hora, é neste momento, que eu me pergunto: será que 
o ex-Ministro Rischbieter não é o_homem que tem razão, 
na carta que enviou ao Sr. Presidente da República, 
quando ele foi claro, foi preciso-e foi afirmativo, dizen
do: a verdade, Sr, Presidente, é _que o nosso grupo, a nos
sa equipe, os nossos técnicos já deram tudo o que po
diam dar, não têm mais poder criativo, está na hora de 
mudar os homens e o modelo! Isto, o Sr. Rischbieter teve 
a coragem de dizer como Ministro. Recebeu a demissão, 
e os homens aí estão. 

Lá no Rio Grande do Sul há um problema interes
santíssimo: o PMDB estâ preocupado, porque o PDS es
tá roubando o nosso disc_urso, O PDS v~ para a tribuna 
da nossa Assembléia e é mais_ radical Oo que o PMDB, 
do que o PDT. Chama o Delfim Netto de traid~9L de ini
migo público número um e abre as bater~as cont~a? trio 
elétrico dos Ministros da Área EC:Onômí~, que são ini
migos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Há uma J?epu
tada do PDS que chegou a falar que está na hora de o 
povo fazer uma revolução, e o_ Líder do Governo, do 
PDS, que disse que está na hora de se falar numa nova 
revolução de separação do Rio Grande do Sul, "deve
mos nos separar dessa gente". 

Vejam a que limiteS está chegando o PDS no Rio 
Grande do SuL A verdade é que, a nós, o importante não 
é a demissão do Sr. Delfim Netto, e não é principalmente 
com as manchetes que estão se dando por aí e os comen
tários que estão aconte_cendo sobre a substituiç~_o qo .sr. 
Delfim Netto pelo Sr. Roberto Campos. Não me parece 
que estaria se resolvendo os problemas deste País. 

Vamos falar claro. Quando o Sr. Roberto Campos, in
discutivelmente um homem bri!hã-nte, uma cUltura inter
nacionalizada fala, se vê claramente que está falando um 
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homem mais identificado com os problemas do Primeiro 
Mundo, como da Inglaterra, da França, dos Estados 
Unidos, da Alemanha, porque as medidas e as fórmulas 
que propõe são, exatamente, medidas e fôrmutas identi
ficadas com aquela realidade, e não com o pobre Mato 
Grosso, Estado que o trouxe para esta Casa, onde, me 
parece que muito pouca identificação há entre a realida~ 
de da pregação do Ministro e os dramas que se vivem na~ 
quele Estado. 

O Sr. !tamar Franco- V. Ex! me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com todo o prazer. 

O-Sr. Itamar Franco- V. Ex• tem inteira razã.o,Eu, há 
pOuCo, -dizia, com -todo o respeito ao Senador Roberto 
Campos, que ele continua enclausurado nas suas velhas 
idéias, o Senador Roberto Campos ainda pensa em 1967, 
ciu em 181 i, quando nós já estamos chegando no Tercei
ro Mílênio. V. Ex~ toca um ponto essencial e importante: 
o Senador Roberto Campos é um homem que defende as 
forças Jívres do mercado, recordando às vezes inclusive o 
qUe pensa o Presidente Reagam na última Conferência 
de Cancun. t: muito fácil uma nação poderosa, Senador 
~Pedro Simon, falar em forças livres do mercado. E quan
do S. Ex.• ataca inclusive a política exterior brasileira, fa
lando que o Brasit jã é cu pincha do Terceiro Mundo
evíde"nte Que -nós temos que ser cupincha do Terceiro 
Mundo, temos que nos apoiar entre as nações que estão 
procurando o seu desenvolviinento contra essa ordem_ in
ternacional injusta que aí está e a que o próprio Brasil 
hoje está atrelado. Mas os erros não são apenas da políti
ca eXterna na parte da economia, evidentemente que são 
erros internos e nós jã discutimos aqui. V. Ex• tem intei
ra razão. Mas o que se pretende e o que se quer é exata
mente como diz V, Ex~, que no Rio_ Grande do Sul o 
PDS já começa a ter outra visão, outra postura: ê por
que, quer queira ou não, Senador Pedro Simon, nós va
mos chegar realmente ao pacto social. Não é substituir 
apenas o Ministro Delfim Netto, como diz V. Ex•; é 
romper a estrutura de poder que ai está - rompê-la de
mocraticamente - rompê-la permitindo ao povo esco· 
fher os seus governantes. E é por isso que -nós terilos essa 
esperança, essa forçà íntima de que o povo brasileiro vai 
se encontrar através das eleições diretas para Presidente 
(fil-RePóblica. --

o- SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado pelo 
oportuno aparte de V. Ex~ 

O Sr. João Lnbo- V, Ex~ permite um aparte? 

-0 SR. PEDRO SIMON - Com todo o prazer. 

-0 Sr. João Lobo~ Senador, é evidente-que não tenho 
-a pretensão de querer defender o s(:-õ-adÕr Roberto Cam-
pos. S. Ex~ é_um homem brilhante e fará ele mesmo a sua 
defesa. MesinO- porque eu não concordo inteframente 
com os enfoques de S. Ex• Por exemplo quando S. Ex' 
fala na Cxplosào demográfica como um dos males, como 
uma das causas da nossa pobreza, eu fico realmente pen
saOao se o Senador Roberto CampoS- é- l-ealmente de 
ivt"ãtõ GrosSo~ Porque não existe explosão demográfica 
no Nordeste; se existia ela foi exportada. No meu Estado 

~e -;os Estãdos que conhece bem, nos Estados vizinhos 
cOW,o o Maranhão, como o Ceará, percorrem-se às vezes 
40, 50km para en~ontrar um casebre com 4 ou 5 pessoas·. 
p_r~onizar um controle da natalldàde numa, rarefação 
demográfic_a _ _daquelas me parece um absurdo. Não há 
excesso .de mão-de-obra, quer dizer, se sobra mão-de
obra no Nordeste não é pelo excesso da população; na· 
queles pequenos povoados da nossa região não há exces· 
so de população. No e!lt_anto os _homens estão todos de
sempregados, sem ter o que fazer porque- não havendo 
inverno não há nerihuma outra atividade_para ocupar a 
m~o-de_~o~ra; eles estão desempregados e não é por ex
cesso de_ população, de gente, que esses homens perma
n-ecem Se-m erriprego. Então discordo de outros pontos de 
vista do Senador Roberto Camoos: queria apenas acusar 
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este e dar uma contribuição, talvez, ao discurso de V. Ex• 
citando a frase do Presidente Camilo Calazans, quando 
d_epôs ontem na Comissão do Empobrecimento do Nor
deste. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V, Ex• 

O Sr. João Lobo - O presidente Calazans, em deter
minado momento, e presente neste plenário está o Sena
dor Alberto Silva, disse na hora o Presidente Camilo Ca
lazans que_o maior responsável pelo desgaste, pela con
fusão em que está o sistema financeiro e econômicó deSte 
País é o juro. São os juros que respondem pefa principa[ 
culpa. E depois. an-alisando o "que disse S. S•, verifico que 
não foi uma afirmação ingénua. O Preside~te Calazans 
sabe qUe- os íuros nãO são a Causa, são o efeito resultante 
da ~usa, mas que realimenta todo o processo; se_ não 
controlados eles voltam sobre si mesmos para desorgani
zar e tumultuar todo o resto da economia nacional. En
tão o Presidente_ Calazans, no meu parecer, estava abso~ 
lutamente c_orreto quando, na ocasião, denunciou o que 
aconteceu na Argentina: devido às altas taxas de juros, 
toda a -<X:õnofnia -argentina foi desorganizada e destroça
da pelas altas taxas de juros, que não puderam ser con
trol::~das. Era este o aparte que desejava dar ao brilhante 
discurso de V. Ex~ 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente, repare o que diz a citada revista: 

'"Para o Fundo Monetário Internacional, oBra· 
si! ainda não abriu :iJ.J_ficientemente Sl.!as portas para 
os investimentos estrangeiros. Uma fonte do FMI se 
queixava: .. Até agora o Brasil não pennítiu aos_es-_ 
trangeiros serem proprietários de uma maior parce
la de suas indústrias. O país é muito nacionalista e_ 
este é um problema político. Se eles querem crescer 
à taxa de 8% a.a. e não podem gerar os fundos ne
cessários a nlvel interno, eles têm que aceitar apre
sença dos investidores estrangeiros, terão que mõdi
ficar suas leis contra o investimento direto estran
geiro, eles têm que decidir o qUanto _eles querem ser 
propriedade de estrangeiros." 

Repito: "Eles têm que decidir o quanto eles querem 
ser propriedade de- estrangeiros". 

Está aí no Congresso Nacional a alteração da Lei de 
Remessa de Lucros, resultado do acordo do Fundo Mo
netárlo InternacionaL Quando Jango caiu, por sua Lei 
_de Remessa de Lucros, tinha como Ministro da FaZenda 
o Sr. Carvalho Pinto. Não me parece que fosse um ho
mem de esquerda, um homem perigoso, não me parece 
que fosse um homem com condíçõeS de pôr em risctJ o 
Cãf,ital eStrangeiro. uma lei - q_ue tenhO um projeto 
modificando - uma leÍ considerada tremendamente 
tímida que apenas regulamentava a remessa de lucros 
parao- exteiíOr. -- --- -

O Sr. Fábio Luce-na- V. Ex~ permite uma pergunta, 
nobre Senador?_ 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não! 

o s;:F:ibio Lucen~- Quem era o Embaixador nos 
Estados_Unidos quando Jango caiu? 

O SR. PEDRO SJMON - Roberto Campos. 

Pois_ esta lei caiu Ioga, foi uma das primeiras medidas 
que tomou o Sr. Roberto Campos. como Ministro do 
Planejamento do Sr. Castello Branco. Não foi, porêril, o 
suficiente; está no Congresso, agora, uma lei dando in~ 
centivos, vantagens, abrindo as portas e dando ao capital 
estrangeiro aquilo que o capital nacional não tem. Por 
~emplo: duas fábricas, uma nacional e outra estrangei
ra. Se a primeira pegar fogo, terá ela como garantia o se
guro que fez:; se a segunda Pegar fogo, terá a garantia do 
Governo brasileiro. 
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Pois são estas coisas que estão acontecendo, ·nesta 
hora e neste momento, neste País! 

Enquanto isso, St. PreSiOell.te, vem() Ministro Roberw 
to Campos, e reparem como a sua formação é realmente 
uma formação de primeir0-rrim1dista: "Eu sou favoiáVel 
à livre negociação". Ele ainda faz uma concessão- bon
dosa, genérica- e olhem que para ele fazer essa conces
são, ele deve estar tendo um gesto muito grande de des
prendimento aos seus princípios: "0 salário mínimo o 
GovernO fixa; o -resto é a livre negociação". Mas a livre 
negociação no Brasil, o que é? O que é a livre negociação 
neste País, que é um país de capitalismo selvagem1 Se 
nós tivéssemos neste P_aís a organização sindical, a lei de 
greve que existe nos Estados Unidos e na Inglaterra, 
tudo bem! 

Há muitos anos, visitei o -NeW York Times, e fiquei bo
quiaberto ao entrar naqueles porões, embaixo das ruas, e 
ver aquelas máquinas tipo ferro-velho. Perguntei-lhes: 
pelo amor de Deus, lá em Porto Alegre, minha terra, te
mos ofsets que superam, que são infinitamente superio
res a esta, que é uma mâquina que produZ milhares_ e mi
lhares de jornais enl.- horas, e os Srs. estão aqui com um 
material, que no Brasil é superado? Responderam-me: 
"Não há dúvída, nós teríamos todas as condições de 
substituir is.<>o em questão de meses, substituir--e colocar 
o equipamento mais moderno do mundo; s6 que oS grá
ficos, o Sindicato dos Gráficos liquidariam com o jornal. 
Fariam uma greve de tal porte e de tal monta que nós 
não teríamos condições de modernizar o jornal.'' Isso, 
em um país capitalista. 

Visitei -ã Central de Trabalhadores americanos, e cons
tatei sua orgãnização em cOndições, pnlt1Camente.-de ter 
o controle de toda a produção e d_e toda a realidade ame
ricana. Eles participam. Na Alemanha, os sindicatos são 
donos de bancos, são donos de empresas. Com os recur
sos que eles geram podem garantir as greves e a manu
tenção do trabalho. No Brasil, dizia~me um líder sindical 
em Porto Alegre: "Em primeiro lugar, eles unifica~am a 
Previdéricia, porque IAPI. IAPTEC, IAPC, etc., eram 
muitos órgãos, diversificava a açãó e o que é "que aconte
cia? Em um determinado município, havia um hospital 
do IA PI, uma agência do IAPTEC, e, no outro, não ha
via nada". Era necessário, enHio, ter um órgão só e cria
ram esse monstro que está aí. Esse monstro que estâ ai, 
que não é filho do Sr. Jair Soares, n_a sua incapacidade, 
mas a mim parece _que realmente é de difícil gerência, 
pela complexidade que criaram. 

Pois, muito bem! A Revolução, que terminou com os 
antigos institutos e fez a unificação, o·que fez depois'? 
Transformou os sindicatos em postos avançados de pre
vidência social. É como dizia um líder sindical: "Hoje, 
um presidente de sindicato tem o seu tempo todo toma
do a nível de organizar; ele tem que ter meios parapas;~r:_ 
dentista, enfermeira, médico, enfim, uma série enorme" 
de serviços meramente de assistência social. ~ o que o 
Governo quer - o Governo dá bolsa de estudo, o Go
verno distribui verbas e, praticamente, 80% das verbas 
dos sindicatos sãO distribuídas caritativamente, na forma 
de fazer aquilo que competia à Previdência Social. 

Mas o que têm os nossos sindícatos'? Qual é a força 
dos nossos sindicatOs? QuUJ é o poder dos nossos sindi
catos? Qual é a possibilidade que tem um sindicato de 
agir no sentido da, çomo diz o Ministro Roberto Camas, 
livre negociação? Vai ser crueldade, perdoem-me a since
ridade,_ mas é crueldade, porque no estágio ei'n que nós 
estamos vivendo, onde, em primeiro lugar, o sindicato 
não tem autonomia; o sindicato, na verdade, é uma por
ta avançada do Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social, porque ele é_ um- órgõ.o da estrutura governamen
tal, é algo que veio do Estado Novo, do qual nós ainda 
não nos libertamo~. _Eles não _têm autonomia, eles não 
têm independência, eles não têm verba. 

Na verdade, a Lei de Greve é uma lei antigreve, pois 
eles estão sujeitos ~ intervenção do Ministro a qualquer 
momento, a qualquer hora e a qualquer pretexto. Seus 
dirigentes podem ser enquadrados na Lei de Segurança 
Nacional por fazer uma greve, ainda que legítima. Em 
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uma hora como esta, falar em livre negociação, em uma 
hora em que os pobres trabalhadores brasileiros- eu te
nho and_ado por a(- não pleiteiam menos horas de tra~ 
balho, nem melhores salários, eles não estão nem falan
do em melhores condições de trabalho- mas estão vol
tados para a garantia do emprego, porque o desemprego 
é uma realidade e, garantindo o emprego, eles aceitam 
tudo. 

Como dizia um líder trabalhista de São Paulo: "Hoje, 
se em uma fábrica x fizerem greve e a fábrica ameaçar 
demitir os tr~balhadores, há uma fila norme de outros, 
esperando que aqueles sejam demitidos, para ocuparem 
seus lugares, porque, na verdade, eles estão sufocados 
por esse regime que aí está". 

Vir falar, nesta hora, em livre negociação. Nesta hora 
em que os índices estão a mostrar a queda do poder aqui
sitivo do trabalhador, que o Governo falar em expurgar, 
do INPC, o aumento de certos produtos; que o aumento 
do trigo vai onerar o preço do pão, mas que o seu salário 
não vai aumentar, porque isso é contingência internacio
nal? Ante o aumento da gasolina em 45%, que vai au
mentar tremendamente o custo do alimento mas nào o 
salário, o Governo irá dizer: "Olhem, esse problema não 
é um problema da inflação, é um problema internacional 
que reconhecemos ·não poder resolver". Sinceramente, 
me pãrecem cruéis essas medidas adotadas pelo Gover-
no. 

Acho, com toda a sinceridade e com todo o respeito, 
que a tese apresentada ao povo brasileiro pelo PMDB, 
no sCntido de marcharmos para uma moratória e, ao 
lado da moratória, buscarmos o entendimento neces
sário para criarmos condições de conseguir trabalho 
para o nosso povo e a nossa gente, para se criarem reais 
condições de um mercado interno, são índispensâveis 
para um novo modelo e uma nova realidade. O produzir 
para exportar é importante, mas mais -do que isso, im
portante é produzir para que o povo brasileiro possa co
mer e sobreviver. 

Se nós olharmos para a Alemanha, que saiu arrazada 
daúltimil Grande Guerra, ou se nós olharmos para o Ja
pão, que saiu destruído da última Grande Guerra, e se 
transformaram nas grandes potências,- Cjue são, nós va
in-õs verificar que eles não começaram exportando. Eles 
começaram melhorando as condições, reconstruindo os 
seus países, revivendo a realidade do seu povo - eco
meçaram devagarzinho, etapa por etapa, degrau por de
grau mas, primeiro, deram condições de vida digna ao 
povo dos seus respectivos países, para depois atingirem o 
estágio de grandes exportadores que eles são atualmente. 

Por isso, Sr. Presidente, é que vejo com uma profunda 
preocupação que quando parecia, na reunião do Coi:Jse
lho Monetário Internacional, que esses expurgas de índi
ces não aconteceriam, as notícias de hoje são de que, na 
pró'xíma semana, eles acontecerão de uma forma defini-
ti v a. 

Mas, não poderia encerrar sem fazer esta análise que 
me parece interessante e muito importante: o que é esta 
Caiia? Senado da República. Na verdade, Sr. Presidente, 
mais me parece que somos um clube, uma associação de 
fim cultural - não digo recreativo, porque não conside
ro recreação a nossa vida, que é uma vida dura- uma 
atividade cultural, um órgão-de assessoramento. Repa
rem que as galerias até que não estão tão vazias, mas 
normalmente são vazias, e é natu-ral que o sejam. Por 
quê? Porque não decidimos nada. O Conselho Mone
táriO, um órgão'de assessoramento do Governo, se reúne 
e toma todas essas medidas: decide aume"ntar a gasolina 
em 45%, decide refira r o subsídío do trigo, decide se ha
verá ou não o expurgo dos índices que reajustam os sa
lários, decfde praticamente sobre tudo, cria imposto, au
menta imposto, isenta de imposto produtos destinados à 
exportação e nós podemos discutir, podemos aqui travar 
debates muito elegantes, muito interessantes, alguns com 
grandes manchetes nos jornais, ou despercebidos pela 
imprensa, sem que ninguém --fique sabendo, principal
mente se forem da Oposição. É doloroso verifiCar-se a 
que grau nós chegamos. Lá está um órgão que pratica-
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mente decide tudo, de forma absolt+ta, sobre as empre
sas, os trabalhadores, os agricultores, os funcionários, os 
grandes empresários. É o Senhor de toda a sociedad~ 
brasileira. Não há ninguém que direta ou indiretamente 
~_ão seja atingido por um pacote. Quando eu disse que a 
Nação não tinha sido ouvida, que ninguém tinha sido 
ouvido, o Líder do Governo me deu um aparte: "V. Ex:• 
está fazendo uma tremenda injustiça. O Líder na Câma
ra e o Líder no Senado foram ouvidos". 

O Sr. Hélio Cueiros- V. Ex•, me permite nobre sena
dor Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Eu pediria ao 
nobre Senador que depois do aparte encerrasse; porque 
V. Ex' já ultrapassou 12 m-inutos do segundo tempo. 

O SR. PED.~O Sl_MO N -:- E não há terceiro, não é, 
Ex~? 

o-sr. Hélio Cueiros- Nobre Senador Pedro Simon, 
eu acompanhei com muita atenção todo o discurso de V. 
Ex•, e endosso em gênero, número e grau tudo quanto V. 
Ex' disse aí. Mas ocorreu~me pedir um aparte a V. Ext, 
agora nó final, quando V. Ex• fala da desimportância do 
Congresso Nacional, do Senado e da Câmara que nada 
podem fazer, porque estamos sendo substituídos por ou
tros órgãos, sem a menor legitimidade. Mas digo a V. 
Ex•, e peço inclusive o seu testemunho para dizer que nós 
também devemos bater o nosso mea culpa. N ás somos 
em parte- respOnsáveis, e quando eu falo, não é s6 
PMDB, mas falo em todo o Congresso Nacional. E eu 
quero invocar o testemunho de v_. Ex•,_ com relação à 
reunião de hoje da Comissão de Finanças, à qual V. Ex' 
esteve presente. Verificou V. Ex•, naquela oportunidade, 
que havia um projeto de lei já aprovado em outras Co_
misSões, estabelecendo um limite para o aumento de 
preço do botijão de gás, limitando apenas até onde for o 
lN PC. O projeto do Senador Roberto Saturnino ganhou 
aprovação em todas as Comissões, mas quando chegou 
hoje na Comissão de Finanças, o nobre Senador Rober
to Campos investiu contra o parecer favorável do rela
tor, que era o Sen::~dor Severo Gomes, e derrubou o pro
jeto de lei. Numa hora em que o Congresso podia dar si
nal _de vida, para mostrar que podia influenciar em todo 
meçanismo de preços, subsídios e tudo o mais, o Conw 
gresso recua e prefere _emcampar a tese de que nós não 
valemos nada, e que acima de nós estão o Conselho Mo
netário Nacional e outros órgãos correlatas. A verdade, 
Sr. Seoador, é que, na mesma oportunidade, a Comissão 
de Finanças aprovou um projeto regulamentandQ a pro
fissão de enfermeirO. E só foi aprovado, Senador Pedro 
Simon, porque foi retirado do projeto o piso salarial. 
Porque, outra vez. o nobre Senador Roberto Campos fez 
essa indagação: "Foi retirado o piso salarial? E como 
houve a explicação de que havia sido retirado, ele con
cordou, e o PDS_então acompunhou S. Ex• Pelo que se 
verifica, o nobre Senador Roberto Campos, embora 
muito culto, muito inteligente, muito erudito, parece qUe 
tem raiva de salário, parece que ele quer que o Brasil vol
te ao tempo da escravidão. Porque parece que para solu
cionar todos os problemas tem que acabar com o salãrio1 

~ acabar com o salário, Sr. Senador Pedro Simon, só se 
nós volt1.1rmos ao tempo da escravidão. Muito obrigado 
a_V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado pelo apar~ 
te de V. Ex• 

Eu encerro, Sr. Presidente, lamentando, neste final, 
que em assUntos tão graves se mostre a incapacidade de 
agir do CongressO Nacional. Eu acho que um Poder Le
gislativo não deve existir aPenas para que os-p_arlamenta
res da Oposição façam suas críticas certas ou erradas, 
para que os parlamentares ~o Governo defendam o Go
verno, mas para legislar. O Poder Legislativo tem duas 
missõeSJ>iecípuas: legislar e fiscalizar, e, na verdade, nós 
não estamos exercendo nenhuma delas. Fiscalizar. Fisca-
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lizamos o quê! Aprovação das contas. Quem dentre nós 
tem capacidade e condição? Qual é o aparelhamento des
te Congresso para se examinarem aS contas do Governo 
Federal? Está lâ um Tribunal de Contas, aind:i que bem 
intencionado, tendo que fiscalizar as contas da União 
praticamente sem condição nenhuma de agir. 

Legislar. Nós temos uma incapacidade praticamente 
total e absoluta. Sr. Presidente, a normalização da vida 
democrática deste País tem que passar realmente por um 
poder que venha da vontade popular. O povo devia po
der escolher livremente suas opções polftiCãs e não ape
nas nomes. A normalização da vida instituciorial brasi
leira depende da valorização desta Casa. Não importa 
que haja eleição direta, não importa para m"ím que o Go
vernador eventualmente eleito seja do meu Partid_o, não 
importa que ele tenha as melhores idéias, com o melhor 
conteúdo social e econômico;com o qual eu me identifi
que. Acho, isso sim, que essas idéiaS têm que passar pelo 
crivo dessa Casa. 

Não se diga, Sr. Presidente, que o mundo moderno é 
tão ágil e as negociações são tão rápidas que não podem 
sofrer a burocratização do debate pelo Parlamento, por
que a Constituição deverá sempre c-onter normas que de
terminem, prazos para a tramitação dos projetas. 

Antes de 64 poder-se-ia acusar o Congresso, pois ha
via omissão, porque os projetas, como, por exemplo, os 
de refórmas sociais engavetados ficavam anos sem ser 
discutidos. Isto não era correto. 

Parece-me, para encerrar, Sr. Presidente, que seria 
muito mais importante que o- Congresso debatesse os 
problemas da sociedade, da Nação, podendo esta influir 
nas decisões através dos lobbies necessários, quer-de em
presários, quer de trabalhadores ou dos ,segmentos inte
ressados, para que, como acontece no Congresso ameri
cano, a solução fosse o pensamento da Nação. Assim es
taríamos livres do que acontece hoje, quando, para 
lançarem os pacotes, às vezes, eles levam dois a três me
ses, e a Nação pára, no silêncio absoluto, nas adivi
nhações do que pode acontecer. 

Encerro, Sr. Presidente, esperando que essa medida, 
anunciada com manchete tão grande,. que o Governo já 
decidiu tomar, dos expurgas dos índices, não seja real, e 
que possamos efetivamente, apesar de todas as crises, 
marchar para uma vida que tenha a normalização da 
vida democrática, porcjue, fta verdade, é uma identifi
·cação. Nós queremos a busca de um novo modelo eco
nómico e_social, que nos tire da amargura em que nos en
contramos, mas que esse novo modelo económico e so
cial passe por uma mudança política, em que a SOciedade 
possa ter vez e voz nas decisões deste País. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE FRAGELLI NA SESSÃO DE 28-6-83 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTeRIORMENTE. 

O SR. JOSil: FRAGELLI (PMDB- MS. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Pr~idente, Srs. Senadores: 

Por incumbência do meu ilustre Líder da Bancada, 
quero trazer, em nome do nosso Partido, a solidariedade 
ao Maestro Cláudio Santoro que, tendo vindo para 
Brasília, em 1962, e aqui preStado os maiores serviços, 
organizando o Departamento de Música da UniVersida
de Federal de Brasília, a primeira orquestra de câmara 
da cidade, a Escola de Música da Capital da República, 
foi, em 1965, afastad~ das suas funções, à época da cha
mada caça às bruxas, Jogo após ter eclodido o Movimen- · 
to de 1964. 

O Maestro Cláudio Santoro fQ1 expUlso do País, mas, 
sendo como é, musicista, compositor, maestro de raríssi
mas qualidades, admirado e recebido _não só no Brasil, 
como nos Estados Unidos, Europa, como um grande 
mestre, ele não teve dificuldades, saindo do Brasil, para 
se localizar na Alemanha, onde passou a reger a Sinfôni
ca de Gota, Dresden e de Leipzig. No intervalo dessas 
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suas atuações assoberbantes, ele ainda pôde compor 
várias sinfonias, Cantatas e oratórios:-

Em Brasflia, pretendia o Maestro Cláudio Sailtoro, 
depois de a organizar a Orquestra do Teatro Nacional, 
em 1979, e_de reorganizar a Orquestra Sinfôniça do Esta
do de São Paulo, ele pretendia, aqui, serVir à sua arte e, 
sobretudo, atrair, através da Orquestra Sinfônica de 
Brasília, os jovens e reuni-los sempre para que pudessem 
participar dessa maneira de se criar cultura na Capital da 
República, que então se instalava. 

Estando na Alemanha o Professor Santoro, em 1977, 
lâ chegou o Presidente Geisel que, conhecendo o maestro 
e sua obra, convidou-o para voltar ao Brasil, dizendo

- lhe:: .. lugar de brasileiro é no Brasil". E o maestro, ansio
so-para voltar ã Pátria, em 1978 veio para Brasília, onde 
organizou a Orquestra do Teatro Nacional. Passando a 
dar Consertos,-a Orquestra chegou a fazer, -à -êpoca, até 
quarenta apresentações em Brasília. 

"'Assim desenvolvi~-eh~o seu l11a&i;tÚio,-o seu trabalho, 
quando, em dezembro do ano passado; foi novamente 
sUrpreen-dido coin- 3 sua- derriissão. E mais do que isto, 
Sr. -Presidente, Srs. sénad-ores, a demissão de sua senho

-ra. Gisella Santoro, da Secretaria de Educ;ação, sem que 
fosse apresentado qUalquer motivo, seja para ã demissão 
do maestro, seja pal-a a demissão da senhora Gisella San
toro. 

Parece, Sr. Presidente, que a anistia decretada neste 
P'.aís para todos aqueles que, de alguma forma sofreram 

-a-s- C(:m-seqüêticiaSOa Caça às bruxas, a partir de 1964-, essa 
_ anistia ampla e irrestrita está sendo compreendida, pelo 

menos no seu. espírito, no seu caráter, vamos dizer, no 
sentilnehto'da nova cordialidade que deve cercar a união 
de todos os brasileiros nesta nova DemocraCia. Só assim 
se eXpliCa q'ue, numa Continuação daqueles' tempos de in
transigêndà e·. de_p~rseguição, o prqfessor San toro so
fresse, como sofrendo está, sendo vítima de perseguições 
como esta. 

Siíildo do brasil, no ano passado, o professor Santoro 
voltou a reger orquestras na Europa e, disse ele, não pen
sando mais erri levar adiante o seu programa de promo
ver e incentivar a música erudita em Brasilia. 

Voltou à Europa, à Alemanha precisamente. Foi con
vidado, também, pelo Instituto Nacional Audiovisual de 
Paris para uma série de conferências sobre a música eru~ 
dita brasileira, dando, ainda, curso de composição, ba
_sçado na criação contemporânea, com enfoque dos com
positores brasileíros e sua produção atual. 

Qu~m tem, Sr. Presidente, um currículo como esse, so
frei', agora, nesie período e nesta altura da vida nacional, 
perseguições como esta, ê alguma coisa de grande desa
lento, sobretudo no que diz respeito ao incentiVo à cultu
ra, que se deve dar em nosso País. 

Não- fazemos apelo às autoridades maiores, mas cha
iri"amos a-sUa aterlçãO,:-pàra-qlle volterriã apreciar O Caso 
do Professor Cláudio Santoro, vítima dessas perse
guições. Tanto assim, que a autoridade, a Secretária de 
Educação e Cultura do Distrito Federal, que o dispensou 
do seu posto de maestro titular da Orquestra Sinfônica 
do Teatro Municipal, dirigiu.:l&e, -à epóca da sua d"emis-
sãO, O sCguinte ofício: -

.. Cumprimentando-o, agradeço os relevantes ser
viços prestados por V. S• cOmo maestro titular da 
Orquestra do Teatro Municipal nos anos de 79,80, e 
81..." 

E, sem mais, ·deu-lhe a carta de demissão, como demi
tida também foi a sua senhora. 

Sr. Preside~te, acho que fatos Como es-te, não só não 
devem se repetir, mas devem ser oorrigidos. E as autori
dades maiores devem tomar as providências para que 
atas como estes sejam revistos e se faça justiça a wn ho
mem do_ gabarito do profesSor Cláudio Santoro. 

O Sr._ Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSf: FRAGELLJ - Pois não. Ouço o aparte 
de V. Ex• 
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O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador José Fragelli, 
éstou aCompanhando com interesse e atenção o pronun
ciamento de V. Ex~ Acho Sr. Senador José Fragelli, que 
cabe mais do que uma indagação, sempre, claro, com o 
ca'!'alheirismo de V. Ex• Pelo que pude perceber é uma 
dispensa lacónica, a que faz--a Secretária de Educllçào, 
com relação ao Professor e Maestro Cláudio Santoro. 
Creio que, neste. instante V, Ex' fala pela bancada do 
PMDB, é a voz do_Senado, abordando os problemas de 
Brasília, problemas ligados a esta Capital que continua 
sem uma representação. Daqui a pouco, nós vamos apre
ciar um p,rojeto de ordem material, para construção de 
Uma estação de tratamento e esta capital continua o;em 
assistência, porque não tem representação parlamentar. 
Então, é a voz do Senado que se faz presente. Caberia, 
pois, um pedido de informação. à Sr• Secretária de Edu
cação do porquê desse procedimento. Mais do que apre
sença do maestro e professor Cláudio Santoro, é neces
sário ·que o Senado da República se promova nas coisas 
do espírito, nas coisas que dizem relação à arte à música, 
sobre as quais nós temos, queiramos ou não, interferên~ 
cia. Creio que V. Ex• poderia aproveitar esta oportuni
dade, porque há projetas- e a legislaçào_é bastante rígi
da no aspecto tramitando nesta Casa. Indagamos, então, 
à titular do Ensino nesta Captfal e ao próprio Governa
dor do Distrito Federal. O que se passou? Qual o moti~ 
vo? Qual a razà()_ que levou o Governo do Distrito Fede
ral, através de sua assessora de Educação, à dispensa do 
maestro e professor Cláudio Santoro? Meus parabéns 
pelo pronunciamento de V. Ex•, sempre afeito às t:oisas 
do espírito. 

O SILJOS~ FRAGELLI - Eu, como disse, pronun-
-cio aqui não só em meu nome, mas por delegação do 

nosso eminente Lider de Bancada, prestando não só a 
nossa solidariedade, mas pedindo às autoridades maio
res que tomem providências a respeito. Porque, quem 
perde muito mais que o maestro clá_udio Santoro, é a cul
tura nacional e, particularmente, a de Brasília. 

Sr. Presidente, eu vou passar a outro assunto, que 
abordei ontem, num aparte ao eminente Senador Pedro 
Simon, ainda com respeito aos debates que estão sendo 
pedidos entre as Bancadas da Maíoria e da Minoria 
sobre, jâ nem diria a momentosa, mas gravíssima si
tuação econôlnico-firiimceira do País. 

Tenho para mim que, se nós chegamos a esse ponto, 
foi justamente porQUe o Congresso Nacional, em todos 
esses anos, esteve à margem de todas as decisões do Po
der Ex.ecutivo, no que se relaciona ao seu endividamento 
externo. Coisa que não pOdia ter acontecido porque, in
clusive, a Constituição atual exige, como todas as Cons
tituições desde o Império, que o Congresso seja ouvido e 
que emita uma lei prêvia autorizando o Poder Executivo 
a fazer empréstimo internosou externos. 

Como· -o~tempo- ê ét.irio, Sr. Presidente, eu vou fazer 
uma breve resenha do que a respeito rezaram todas as 
nossas Constituições. À do Império, no artigo 15, itens 
XII e XIV - dizia: 

Art. 15.- t da atribuição da Assembléia Geral: 
.. XII- Autorizar o Governo p8ra contrair em

préstimos"; 
.. XIV-- Estabelecer meios convenientes para 

pagamento da dívida pública". 

"Es-~abelecer _meios convenientes para pagamento", 
quer d1zer~ a questão atualíssima da moratória não pode 
ser resolvida sem que se pronuncie a respeito o Congres
so Nacional. 

A ConstituiçãO -de 91 dizia a mesma coisa: 

"Compete privativamen-te ao Congresso Nacío
nal autorizar 6 Poder ExecUtivO a contrair emprésti
mos e a fazer outras operações de crédito." 

E Barbalho ensinava: 

. "Precisam, pois de ser autorizados por eles, ou 
seJa, pelos representantes do povo." 
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A Constituição· de_ 34, da mesma maneira: 

Art. 39. "Compete privativamCnfé- aà Poder 
Legislativo, com a s_anção do Presidente; 3 -dispor 
sobre a dívida pública da União e sobre os meios de 
pagã-la. 

EU pergUnto se essas conversações e negociações com 
o Fundo Monetârio Internacional são ou não nego~ 
ciações sobre meios de pagar a dívida externa do Brasil. 
Isso é o óbvio: ninguém pode negar que todas as tran
sações, todas as conyersações que hoje se desenvolvem 
aqui e até no estrangeiro sobre o modo de saldau-ºivida 
externa do País são, nem mais nem menos, do que o estu
do para os meios de pagã-las, ou seja, as nossas dívidas. 

O artigo 65da.Co..ilstituiçãó de46 dispunha da mesma 
maneira. E é Themistocles Brandão Cavalcante, consti~ 
tucionalista insuspeito para todos que formam ao_ lado 
do Governo, que assim Se-pron-unciava sobre esse artigo 
65 da Constitufção de 46: 

"Aqui se devem incluir todas as medidas legisla~ 
tivas atinentes aos empréstimos públicos, às ope-
rações de crédito necessárias para atender o seu pa~ 
gamento. A obrigação assumida pelo Estado, o con
trato ou instrumento por meio do qual ele se obri~ 
ga .• .'' 

-São os instrumeiüOs, as cartas de intenções ou que 
outros nomes tenham, que as autoridades brasileiras 
agora estão entregando, ao FMI. 

"O contrato ou instrumento- c_ontinua Thcmis~ 
tocles Cavalcante ......;. por meio do qual se obriga, 
constituem sem dúvida a tos de suma _importância e 
sujeitos ao exame prévio do Congresso Nacional, 
dependem de ato legislativo que não prescinde da 
sanção- do Presidente da República." 

Vou, Sr. Presidente, ser um pouco cansativo nesta ex~ 
posição, porque esta é uma tese sobretudo jurídica, é 
uma tese constitucional, da _qu-al não podemos escapar 
de modo algum. E_u_ perguntaria: com base em que dispo
sitivo constitucional ou legal o :Poder Executivo fe~ to~ 
dos os empréstimos externos que realizou, e com que 
base em tais dispoSifíVõS estâ o Governo hoje se funda~ 
mentando para prover os meios de pagar estas dívidas? 

Aliomar Baleeiro escrevia na sua Ciêticia das Fi-: 
nanças: 

"O empréstimo públiCo ê ato ·que, como o tribuM 
to, deve ser.consentido pelo representante dos C9n
tribuintes, s_obre_cujos ombros recairão os ônus de 
juros e amortizações. 

As Constituições _mQdernas são expressas, nesse 
sentido, pondo nas atribuições dos Parlamentos a 
competência para autorização de operações que vin
culem o crédito público. Este, que repousa sobre a 
honra da Nação, fica obrigado por um pronuncia
mento solene de seus representantes geralmente sob 
a forma de uma lei." 

E quem duvida que hoje não esteja eriljogo: a hpnra da 
Nação, nesta questão _tormentosa dos nossos comPro~ 
missas internacionais? 

Mas, Aliomar Baleeiro foi iquele eminente-oposicio
, nista de quase todos os tempos. Poder-se-ia dizer que 
quando ele escreveu a sua obra- _e eJe não estav2: senão 
interpretando todas as Constituições da Repúb!icã .:_e te 
era um homem de espírito oposicionista. 

No entanto, trago aqui a opinião de alguém -como 
já disse ontem, absOlutamente insuspeito, que é o PrOfes
sor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ex-ViCe
Governador de São Paulo e que escreveu até um livro "A 
Democracia Possível", se não me engando, livro em que 
ele defendia o regime do qual nós estamos agora, penoM 
samente, saindo. E o que sustenta ele no co_mentário ao 
item II do art. 43 daCon:;titUição, o que disse o eminente 
Professor de São Paulo? 

D!.ÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

.. Dívida pública: A Constituição tirilbrou- eis a 
palavra que ele usa - em especificar Que ê atri
buição do Congresso Nacional dispor sobre a dívida 
pública por meio de lei. Por dívida pública deve-se 
entender o conjunto das dívidas P!!S~ivi!s do Estado, 
resultante dos empréstimos por este contraídos. 
Compreende, desse modo, a dívida fundada e a dívi
da flutuante. E, pois, indispensável a autorização 
em lei para que sefan:l OOnti'ãídas dívidas pelo Esta
do, tanto a longo prazo para investimeniõs ae -capi
tal, __ co_mo a curto prazo para atender a exigências 
imediatas de caixa." 

Do mesmo modo as o_b.servações de _Pontes de Miran
da, do saudoso _e grande jurisconsulto brasileiio, exãta
mente sobre esse item II do art. 43: 

"As regras jurídicªssObie-diVida Pública são re
:.ZtasjL!_rfdicas sobre o que a UniãO deve ou sobre o 
_que vai dever, (como, quando, quanto e a quem). O 
Congresso NaCional pode descer a pormenores e es
pecificações. O Poder Legislativo dirige a política le
giSlativa financeira do País e o Presidente da Re~ 
pública executa-a." 

Pontes de Miranda é quem afirma, um jurista, não um 
político: o Presidente é apenas um executor _da poltticil fi
nanceira, que deve ser dirigida pelo Congresso. 

Nós sabemos que em tQdas as democracias é isso. 
Vejam aquela Revolução dos Barões, que obrigaram 

Jo.ào~sem-Terra a abdicar daqueles_direitos reais absolu-
tos, de dispor dos bens nacionais corno se fossem bens 
próprios, -desde aquela Revolução de 1215, desde então 
todOs -os Legislativos dirigem, sobretudo, a política fi
nanceira de endividamento de um país. E um fato his
tórico, e é uma verdade jurldica atcsta_da em todas as 
constituições democráticas. 

Pois bem, Pontes de Miranda que declara que "O Po
der--Legislativo dirige a polúiCa legislativa financeira do 
País e o Presidente da República apenas a executa, nesse 
caso particular da moratória ele é taxativo, quando diz 
que: 

~·o Poder Executivo_ não pode tomar qualquer 
providência sobre moratória das suas dívidas passi
vas, inclusive, policy funding loan, sem lei que o per
mita, mas também aí não se consente nas leis dele
gadas (art. 52) e nos decretos do art. 55." 

Quer dizer, que são atribuições do Poder Legislativo, é 
uma lei do Poder Legislativo qüe tem sempre que autori
zar o~_ empréstimos, a reforma dos empréstimos e a ma-
neira de_ P,agar os emprêStimos. · 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) - Lembrei ao 
nobre orador quejâ se esgotou o tempo de que dispunha. 

O SR. JOS~ FRAGELLI -Sr. Presidente, um moM 
mento apenas para terminar. 

Mas, eu queria cifai'.itínda, v.-Ex• vai ine permitir, a 
palavra de um eminente jurista, conStitu-cionalista, que é 
o professor Cláudio Pacheco, que se não me engano es
creveu o tratado _mais alentado sobre as nossas Con_sti-
1uições, em 14 volumes: "Os Tratados das Constituições 
Brasileiras". Eu vou resumir,' Sr. Presidente, deixando 

. até um trecho para trás: 

"Também o Legislativo dicidirá sobre a dívida 
pública federal e os meios de a solvê-las. Só ele pode 
autorizar qualquer operação de crédito ou determi
nar que este ou_ aquele recurso seja aplicado no pa
gamento de dívida, Não poderá o Exec1.1-tivo, por 
exemplo, pagar uma _dívida que não esteja vencida, 
sem autorização legislativa." 

E, se nào me engano, hoje as negociaçOeS com o FMI 
referem-se não só a dividas vencidas, como também a 
dívidas a vencer, 

"Rui Barbosa sustentou, apaixonadamente- prosse
gue o menci_onado constitucionalista -, que o Governo 
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não podia pedir moratória sem a autorização do Cotl
giesso Nacional". Já era, pois, a lição de Rui, esta que 
nós lemos ôe Pontes de Miranda. Argumentou cerrada
mente:neste sentido, 

"Mas, solicitar uma autorização" -eram pala
vras de Rui -"Para um empréstimo com fim de 
a_cudir _à necessidade_ do exercfcio financeiro, -e cOn
verter essa autorização em um mandato para conM 
vencionar a moratória do Tesouro, é_um gênero de 
hermenêutica este, Srs, Senadores, que força todas 
a~_ leis de interpretação, e, acima de todas elas, a pri
meirª dessas leis, __ a leis da boa fé, a lei da lisura, do 

· bom sen[io na interpretação dos contratos. "Mas Se-
nhores, é a medida mais delicada e melindrosa de 
que se pode cogitar na administração das finanças 
públicas, a declaração da insolvência do país, a con
venção de uma moratória, que o ajude em uma -sus
penSão de pagamentos, a estipulação de garantias 

- que envolvem o património do Estado." 

Estamos vendo agora que não envolve apenas o patri
mônio do Estado, envolve o património de toda a 
Nação, porque interfere poderosamente na produção da 
riqueza nacional, interfere poderosamente em todas as 
relaÇões de trab.alho, prOvocando isso que nós afestamos 
vendo, o desemprego. Não é só o património do Estado, 
é o património da Nação e o patrimônio pessoal de cada 
brasileiro. 

..... a sua renda e os recursos orçamentários da 
Nação." 

"'Oni, medidas evidentemente desta natureza- é 
Rui ainda quem fala - não se podem considerar 
outorgadà ao GOverno senão formal e- declarada
mente, mediante texto legislativo, que não deixe dú
vida nenhuma na sua interpretação. E não foi o que 
se deu". J_:l dizia Rui, e não é o que está se dando. 

O Sr. Humber'o Lucena- Permite V. Ex+ um aparte? 

O SR. JOSt FRAGELLI - Pois não. 

-0 Sr. Humberto Lucena- Antes que V, Ex+ termine o 
seu pronunciamento, desejo exaltar a sua presença na tri
buna. na tarde de hoje, V. Ex~ fala com muita competên
cia, iõcluslve versando matéria jurídico-constitucional 
da mais alta relevância, que se relaciona com a retomada 
peJo Con&rêSsô NaciOnal de suas verdadeiras prerrogati
vas. Realmente nobre Senador Jpsé Fragelli, V. Ex• colo~ 
ca muito bem a questão: é de estarrecer que U:m País 
como o nosso que já é con-siderado uma nova potência 
emergente no mundo, e que está em via de desenvolvi
mento, tenha toda a sua dívida externa e interna manipu
lada exclusivamente pelos titulares do poder Executivo, 
sem que se ouça previamente o poder Legislativo. E mais 
do que isto, além de não se ouvir, também não se infor
ma devidamente o Congresso Nacional de todos os deta
lhes desse endividamento. Eu acho que todos os Senado
res e todos os Srs. Deputados Federais, para falar so
men~e no pla~?-o federal, todos ou quase todos, desconhe
cem especificamente o endividamento brasileiro, não só 
o endividamento externo, -COmo o etidiVidamento inter
no. E, di~ V. -Ex+, esse é o fulcro principal da problemáti
ca nacíonaf do momento. Esse enciivfdamentO é--Que está 
nos levando a essa pressão, sobretudo contra a grande 
massa de assalariados, sob o pretexto do combate a _in
flação. E tudo isso se faz a reveUa do Congresso Nacio
nal, como bem demonstra V, Ex• Vamos ver se o discur
so de V. Ex' tem a necessária e indispensável reperCussão 
no seio da bancada governista nesta Casa. 

O SR. JOS:t. FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex.•, 
pela sua intervenção. 

Eu já vou terminai- Sr. Presidente. Mas, quando o meu 
lfder fala nesta nação emergente, ou potência emergente, 
nós ficamos a pensar se, neste País de república presiden
cialista com poderes absolutos do Executivo, se nós não 
estamos às Vésperas de uma nação submergente ou po-



Junho de 1983 

tência que pode submergir em consequência desses pode
res absolutos e da marginalização absoluta do Congresso 
Nacional. 

Será que este exemplo, que hoje enche Oe vexame to~ 
dos e cada um dos brasileiros, será que este exemplo não 
pode ser~vir como motivo de enc:orajai:ntintõ e de incenti
vo a todos os Congressistas de todas as bancadas, para 
que eles se decidam a tomar os poderes que são do Con
gresso Nacional, e que se tivessem sido exercidos ao lon
go destes 18 anos, acredito que a Nação não estaria na si
tuação em que se encontra._ Porque es_tes __ dois _últimos 
Governos da revolução do Presidente Geisel e do Presi
dente Figueiredo, não teriam endividado esse País de 12 
bilhões e meio de dólares, em 73, para 90 bilhões ou 
mais, como nós nos encontramos agora. Eu não acredito 
que nem uma maioria submissa pudesse ter voltado esses 
empréstimos como eles foram contraídos, sem a demons
tração de duas coisas: primeiro, da prevalência -do inte
resse nacional;_ segundo, a certeza da capacidade do Bra
sil em cumprir com os seus compromissos. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha) 
Eu vou terminar, Sr. Presidente, lendo apenas um pe

queno comentário do professor gaúcho Alcides Men
donça Lima, quando fala de leis ordinárias. Ensina, mui
to claramente, que o dispositivo constituCional que de
termina a prévia lei de autorização piua empréstimos é 
um dispositivo auto-aplicável: "Sua elaboração- da lei 
autorizativa - não está imposta na ConStituição como 
acontece com as leis complementares. Não se tornam ne
cessárias para a execução ou a efkácia de_nenhum dispo
sitivo cOrlStJtucionaldiretamente" ("As Novidades da 
Constituição", pág. 82). Aprovada a lei de autorização 
para o ExecutiVo coriti:air empréstimo ãi e que eritraria a 
colaboração presidencial, sancionando totalmente ouve
tando em parte a lei de autorização. 

Mas, o dispositivo do art. 43, § 29 é um dispositivo de 
lei auto-aplicável, no sentido do ensinamento de Pontes 
de Miranda, quando distingue as regras jurídicas em Re
gras Jurídicas bastantes em si_ e regras Jurídicas não
bastantes em si. 

Rigorosamente, o que se deve ter em vista é a di
cotomia- das regras jurídicas em bastantes em si e 
não-bastantes em si; porque tãnto umas quanto as 
outras podem ser simplesmente programáticas. 

Quando uma regra se basta, por si mesma, para sua in
cidência, diz-se bastante em si, self-executing, self-acting, 
self-enforcing. Quando, porém, precisam as regras jurídi
cas de regulamentação, porque, sem a criação de novas 
regras jurídicas, que as completem ou suplementem, não 
poderiam incidir e, pois, ser aplicadas, ... " Nunca li em 
nenhum constitucionalista e não conheço nenhuma lei 
regulamentando a matéria como condição, para que fOS
se aplicado o inciso constitucional que determina em to
dos os empréstimos e todas_ as reformas de empréstimo, 
toda as revisões de empréstimos devem ser precedidos de 
uma lei Prévfa autorizatíva. b o tipo do dispositivo cons
titucional auto-aplicáVel. 

Concluindo Sr. PreSidente, eu me permitiria dizer que 
as bancadas de_veriam se reunir não para debater, pura e 
simplesmente a nossa situação económica e financeira. 
As bancadas deveriam se reunir para tomar uma decisão 
histórica,- no sentido de fazer aplicar a COnstituição da 
República tal como ela se encontra e que não é mais nem 
menos do que a manutenção de tradição do constitucio

nalismo brasileiro, manutenção de todas as regras das 
Constituições· democráticaS do Brasil, desde 1824, e que 
nem a Constituição de 1967, com todos os seus a tos insti
tucionais e constitucionais, revogaram. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.) - Nobre Senador José Fragelli, lembro a 
V. Ex~ que o seu tempo regulamentar já ultrapassa de 
dez minutos. 

O SR. JOSt FRAGELLI- Sr. Presidente, como dis
se Rui Barbosa: •• Essa é uma questão de honra nacio
nal". Eu acho que é, também uma questão de honra para 
o Congresso Nacional. (Muito bem! Palmas1) 

PIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçãoll) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 28/6/83 
E QUE. ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR. 
SEf/.IA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para 
díscutir.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Diante do pronunciamento do Senador Alexandre 
Costa, sou obrigado a dar um esclareCimento à Casa, 
sobre a posição a dotada pela Liderança do PMDB, neste 
caso. 

Fui procuradõ pelo nobre Líder da Maioria, Senador 
Aloysio Chaves, como sóí acontecer semanalmente du
rarite os- trabalhos da Ordem do Dia, indagando-me S. 
Ex• se teria alguma objeção em assinar com ele o pedido 
de urgênCia para votação desta matéria, de alto iii.teress-e 
do -Governo do Distrito Federal, fiz-lhe sentir que não, 
que nós, do PMDB, de um modo geral, sempre víamos 
com a maior simpatia tudo que dissesse respeito aos inte
resses ·da Capital Federal e de sua população, notada
mente quando se tratava da solução de problemas de real 
importância para as cidades-satélites, ... 

_O Sr. Alexandre Costa- Como o da taxa de lixo tam~ 
bêm o era. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - .•. quais sejam: 

"I- Construção da Estação de Tratamento de 
Água do Sistema Rio Descoberto; valor do projeto: 
620.000 .UPCs. 

II- Execução de redes coletoras e ligações pre
diais de esgotos sanitários no setor QNM e comple
mentação do setor QNM de Ceilândia; valor do 
projeto: 760.000 UPC's. 

III-::-- Execução de redes coletoras interceptares e 
ligações prediais de esgotos sanitários no setor 
QNQ de Ceiláfldia; valor do projeto: 476.000 
UPC's. 

IV- Execução do sistema de esgotos sanitários 
da cidade satélite de Brazlándia." 

.SãO cidades, Sr. Presidente, Srs. Senadores, habitadas 
pO"t' uma população que Cstá aumentando consideravel
mente em Brasília, fruto - como bem acentuou o nobre 
S-érl<i.Oor José Lins;·-no ixêrdcio da Liderança do PDS
do processo de urbanização, que é natural em todo o 
País, em via de desenvolvimento industrial. 

Agora, Si". Presidente, Srs. Senadores, fui colhido de 
surpresa com a informação do nobre Senador Alexandre 
Costa, de que S. Ex~, como Presidente da Coniissão do 
Distrito Federal, não teria sido avisado da urgência re
querida. 

Não me cabe, como Líder da Maioria, a culpa, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. No caso, desde que os líderes 
apresentam em Mesa o requerimento de urgência, é com
petência da_ Secretaria diligenciar a dist~ibuição do pro
cesso de imediato, de acordo com o Regimento, às Co
-inisSões cOmpetentes, para que elas tomem conhecimen
to da matéria e designem, oportunamente, seu respectivo 
relator em plenário. 

Devo, neste instante, aliás, fazer justiça ao nobre se
nador Alexandre Costa. Sem dúvida alguma, S. Ex• vem 
se conduzindo à frente da Comissão do Distrito Federal 
com real competência, seguindo o mesmo ritmo· do seu 
trabalho-à frente da 1• Secretaria do Senado Federal. S. 
Ex• tem se desdobrado, inclüsive, externamente para fa
zer com que o órgão funcione; sou testemUnha de várias 
comissões que S. Ex• recebeu, procurando defender inte
reSSeS âa comunidade braSilif:nSe, e -das· cidades satélites 
do Distrito Federal. Portanto, lamento, realmente, que 
S. Ex• não tenha sido procurado por quem de direito, 
para tl)mar conhecimento da matéria, e sobre _ela_s_e_ma
nifestar, na hora adequada. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. E~• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. Concedo 
o aparte a V. Ex' 

_Quintzi:-feira 30 2897 

_O Sr. Itamar_ Franco- Eu gostaria apenas de esclare
cer ao Senàdor Alexandre Costa, de quem rlós reconhe
cemos, já de muito, o trabalho na Comissão do DiStrito 
Federal, um ponto._ Não f<:Ji a liderança do PMDB que 
prendeu, vamos usar essa expressão, a famosã taxa do li
xo. Fui eu, Ex', tendo a mesma argumentação que tenho 
utilizado nesta Casa; entendia que a taxa do lixo- que 
até hoje eu não sei como ela é aplicada, e o Senado não 
sabe, talvez apenas a Comissão do Distrito Federal pos~ 
sa saber- deveria ser estabelecida, não pelo Senado da 
República, dentro do mesmo princípio que defendo, 
qual seja, o da repre..<>entação política. E vou mais além, 
Senador Humberto Lucena. Eu, como Presidente da Co
missão de Finanças, fui obrigado também, hoje, a indi
car um Relator na hora para opinar sobre o:-. projetas do 
Distrito Federal. E se não o fizesse, e não dev-efia talvez 
fazê-lo, caberia, d~ acordo com o Regimento, ao Presi
dente indicar o relator. Então, veja V. Ex• que estas coi
sas se processam, exatanlente, dentro da mecãnica esta
belecida pelo Senado Federal, razão pela qual, na discus
são sobre a matéria. eu me insurgi quanto a esta pre.<>sa, 
quanto a este açodamento com que votamos aqui as coi
sas do Distrito Federal, e que continua. Não quis deba
ter com o Senador Benedito Ferreira, para argumentar 
exatamente, diferentemente_ de V. _Ext, qu_e eu entendo 
que esta cidade precisa ter representação sim. Ela precisa 
tê-la, porque nós somos Senadores, e o Senado é o povo 
na sua regionalidade. Cuidamos das coiS-as, pratícàmen
te, ou do nosso Estado ou de outras funções. PoUcos Se
nadores aqui conhecem as cidades sa-télites.- Não têm 
tempo de conhecê-las. Não têm tempo de conhecer se 
esse esgoto que V<li ser d<Jdo para Ceilândia é necessário 
ou não. Que tipo di: ação? Quem é que vai seguir esta 
obra? Quem é que _vai fiscalizar o Governo do Distrito 
Federal? _Ninguém, Ex~ mas o meu aparte é exatamente 
pam tirar de V. Ext a responsabilidade sobre a taxa de li
xo. Se alguém a tem, sou eu. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a 
V. Ex' nobre Senador Itamar Franco, e lembro-me bem 
que nós acompanhamos, naquele episódio, V. Ex•, que 
havia, em relação à taxa de lixo, outros aspectos, outras 
implicações, que naquela ocasião V. Ex• salientava, in
clusive e sobretudo de natureza jurídico-constitucional. 

Sr~- Presidente, Srs. Senadores, então a minha posição 
eStá esclarecida.-Assinei o pedido de urgência, por solici
tação da nobre Lidenmça da Maioria, e não sabia da fal
ta de comunicação_ ao Presidente da Comissão do Distri
to Federal sobre o assunto. S. Ext tem razão. Apenas 
lembraria a S. Ex•, já que falou que talvez fôssemos to
mar aqui uma decisão ilegal, que quando o Sr. Prcsiden

_te __ declarou iniciada a Ordem do Dia, para a votação de 
matérias, informou que estavam presentes na Casa 50 
Srs. Senadores. Assim estamos exat~mente dentro do 
Regimento. Podem até não estar aqui em plenário, mas o 

~r_fusidente..anundou, a presença, no Senado, de 50 
Srs. Senadores. 

O Sr. Ale-xandre Costa- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• 

O Sr. Alexandre Costa- Quero eximir V. Ex! dares
ponsabilidade. Claro que isso parte da Liderança do meu 
Partido. Desconsideração como essa não é a primeira, e 
outras virão no futuro. Aqui a corrida é para quem pres
ta os melhores serviços e não estou na Comissão do Dis
trito Federal para prestar serviços ao Governo do Distri
to Federal: estou para prestar serviços ao Distrito Fede
ral, que é a sede do Governo e onde presido a Comissão 
do Distrito Federal. Agora, Sr. Líder, entre um Gover
nador que deseja trabalhar e um Senado da República 
que desejá desmoralizar as suas próprias Comissões, eU 
fico com o Governo-"dõ Distrito Federal e voto favora
velment~ _ao projeto, m~mo sem uúmero. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Volto a lembrar 
q_u_e há qúmero. 
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O Sr. Alexandre Costa- Não há número, V. Ex.' sabe 
que não há número. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Na Casa há niline
ro. 

O Sr. Alexandre Costa- Então cabe a V. Ex• pedir a 
verificação de número. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Quem anuncioU a 
existência de quorum pat:a a votação foi a pf-ópria Mesa, 
repito. Insisto neste ponto para que não tique, aí,á idéia 
de que_nós estamos votando uma matéria dessa impor
tância, em regime de urgência, sem número. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro vota favoravelmente 
ao projeto. Mas a questão é aberta para a Bancada. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 28-6-83 
E QUE. ENTREGUE À REYISÀO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para 
uma comunicação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, comunico à Casa que estou enca
minhando, hoje, devidamente assinado por mim,- como 
Líder _do PMDB, c pelo Senador Nelson Carneiro~ Como 
Líder do PTB, aos Líderes Aloysio Chaves, do PDS, e 
Roberto_Saturnino do PDT, o seguinte requerimento: 

Senhor Presidente do Congresso Nacional, 
Considerando a grave crise econórr1ica que leva o País 

a uma crescente recessão; 

Considerando as negociações em curso entre o Gover
no e os representantes do Fundo Monetário Internacio
nal e dos bancos estrangeiros sobre o nosso vultoso endi
vidamento externo: 

Considerando os inevitáveis reflexos das recentes-me
didas adotadas pelo Governo no campo social, com a 
ampliação dos movimentos reivindicatóiios, face sobre
tudo ao desemprego e ao arrocho salarial; 

Considerando o insistente noticiário da imprensa em 
torno de possível licença do Si'. Presidente da Repüblica, 
para tratamento de saúde; 

Considerando o dever imperioso do Cõilgi'eSso NilCio~ 
nal de acompanhar, de perto, o desdobramento da atual 
situação política~ económica e social do País; 

Cõ-nsTderando que, 19 de julho próximo, se iniCia o 
período de recesso do Congresso Nacional; requeremos, 
a V. Ex~. nos termos do disposto rio ai't. 29, parágrafo }9, 
alínea "b" da Constituição Federal, seja convocado ex
traordinariamente o Congresso Nacional, no período 
compreendido entre 19 a 31 de julho do corrente ano, 
para examinar, em profundidade, todos os aspectos da 
crise económiCa e -social em que se debate o País- e, bem 
assim, apreciar as proposições-em andamento de iniciati
va dos Senhores Parlamentares e do Poder Executivo, 
comprometendo-se _os signatários a renunciar à ajuda de 
custo a que teriam direito. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1983 .. - Alo}'Sfo Cita.:: 
ves, Líder do PDS -- Humberto Lucena, Uder do 
PMDB - Roberto Saturnino, Líder do PDT -Nelson 
Carneiro, Uder do PTB. 

Sr. Presidente, aproveitando a minha presença na tri-
buna, faço o seguinte necrOlógio: 

Senhor Presidente, 
Senhores Senadores: 
Corri qUase 87 anos de idade, faleceu no dia 05 do cor

rente, na cidade do Rio de Janeiro, um dos mais brilhan
tes intelectuaís -p!irãibanos: o h[stOiiador e lexicólogo 
HoráCio de Almeida. 

Nascido na cidade de Areia, a 21 de outubro de 1896, 
enfrentou dificuldades para estudar, na fase da infãncia e 
da adolecência, dafsó vir a concluir -o seu c_UisO de Dírei
to, na Faculdade do Recife, aos 34 anos de idade. 
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De 1930 a 1946 exerceu a advocacia na Paraíba e no 
Governo-do Dr. Odon Bez~rra, e em 1946~ foi Secretário 
do Interior e Justica. 

Oriundo- de um- município conhecido em nOsso Estado 
pela preocupação com as letras e as artes, Horácio de Al
meida não desmentiria a tradição de um Pedro Américo 
e de um José Américo de Almeida e logo cedo começaria 
a pesquisar e a escrever. 

Em 19~3 organizou o Centenário de nascírriento de Pe
dro Américo fundou, na cidade natal, a Casa de Pedro 
Américo e escreveu uma biografia do fainosO pTntor e 
pensador brasileiro. 

Sempre interessado em reunir os homens de letras -não 
apenas para tertulias mas, sobretudo, para a nucleação 
de pesquisas e estudos no campo da literatura e da his
tória, foi membro fundador e grande impulsionador do 
Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba_ e da Acade
mia Paraibana de Letras. 

Eril 1947 mudou-se definitivamente para o Rio de Ja
neiro, onde haveria- de continuar desempenhando papel 
preponderante na arregimentação associativa:-de intelec-

tuais. 

Na capital carioca, onde logo haveria de se impor nos 
círculos literários como inteligente e- cülto, deu continui
dade a essa vocação de liderança e fundou a Academia 
Brasileira de_ Literatura, Foi S_ócio influente da Sociedade 
dos Homens de Letras do Brasil, do Cenáculo Bra_sileiro 
de Letras e Artes e da Federação das Academias de Le
tras do Brasil, das quais foi presidente, tendo participado 
ainda di Academia Caiioca de Let~:as, da Ordem dos Ve
lhos Jornalistas, do Instituto Histórico e Geográfico do 
Brasil e do Sindicato dos Escritores. 

Vocacionado _para estudos e_ pesquisas históricas, 
dedicou~se Horácio de Almeida a registrar o passado do 
seu município e do- Estado e escreveu "Brejo de Areia" 
- ''Memória de um Município" e "História da Paraí
ba", esta em 2 volumes. 

Analisou a vida e a obra do maior Poeta d-a P~raíba e 
escreveu "Augusto dos Anjõs-Raz_õ_es de sua Angústia", 
merecendo de Alceu de Amoroso Lima, elogiosos CO· 

mentários, dos quais destacamos o seguinte trecho: 

"Seu estudo sobre Augusto dos Anjos é primoro
SO r Li-o de um trago só. E estou inteiramente de 
acordo com sua interpretação ... Seu estudo, além 
dessa forte penetração psicológica, está escrito com 
tanta elegância que revela um escritor nato ... Consi
dero uma página definitiva sobre Augusto dos An
jos." 

ApaixOnado por dicionários, um dos setores mais ri
cos- de sua imensa biblioteca, escreveu um "Dicionário 
Popular da Paraíba" e uma interessante curiosidade cul
tural e folclórica que é o "Dicionário -de Termos Eróticos 
e Afins", obra que escreveu por ínsistêricia de amigos e 
companheir"os que com ele se_.reuniam todos os sábados 
na residência do escritor Plínio Doyle e de cujo grupo 
-participam figuras como Carlos Drummond de Andra
de, Pedro Nava, Ciro dos Anjos, Homero Homem e Joa
quim Tnojosa-. 

- Outra obra de profunda validade cultural da lavra de 
Horácio de Almeida foi o seu livro de pesquisa estafante 
intitulado; ~·contribuição para uma Bibliografia Parai
bana". 

Em crônica recente, homenageando o seu amigo, cuja 
- cabeleira branca e esvoaçante era marca registrada em 

quase t.Odas_-~s reuniões de- intelectuaiS b-rasiíeiros e da 
colof!._ia paraibana, no _ Rio de Janeiro, Carlos Drum
mond de Andrade, assinalou: 

"Amigos chamavam· no de velho Horácio", mais 
como indicação _de carinho do que como referência 
à alva e vasta cabeleira, coroamento de uma existên
Cia de mais de oitenta anos. O correto seria dizer: 
"joVem Horácio~'. Porque de velho não tinha na
da." 
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E ma_is adiante; 

"Era antipreguiçoso, o ani"fconvencional, o velhi
nho mais desinibido com que contávamOS-no Rio de 
Janeiro. Se chegasse aos 90 ou aos 100, haveria de 
querer aproveitar até a última gota do vinho do tra
balho intelectual sem omitir os prazeres da boa ine-

- _sa, __ entre familiares e bons amigos. 

Nesse últ~mo trecho de Drummond, uma das melhores 
marcas da personalidade de Horácio de Almeida: a ativi
dade profícua, incessante, disciplinada, garimpando ar
quivos e bibliotecas, para escrever seus apreciados livros 

-de históri~ e seus úteis dicionários. 
A iritdectualidade brasileira 'e a cultura paraibana per

deram um dos seus mais Iídimos representantes e este re
gistro de.o;pretensioso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
não pode ser uma análise profunda e justa à altura da 
significação e -da importância do homenageado, vale 
como uma anotação nos Anais do Senado Federal, como 
um preito df: giatidão póstuma e uma reverência à me
mória de um autêntico e incansável lutador em defesa 
dos valores espirituais da nossa Pátria e da nossa gente. 

Que os familil;Lres e os amigos do escritor Horácio de 
Almeida, recebam, por este pronunciamento, os senti
mentos profundos e sinceros do nosso pesar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Ata da 101~ Sessão, 
realizada em 23 de junho de 

1983 
(Publicada no DCN - Seção II - de 24-6~83 

RETI FICA Ç() ES 

Na página 2637, 3• coluna, 

Onde se lê: 

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

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

Leia-se: 

Ata da 101~ Sessão, 
em 23 de junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la 
e Milton Cabral 

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

-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo
Almir Pinto -_José Lins- Martins Filho- Humberto 
Lucena - Milton Cabral - Guilherme Palmeira -
Luiz Cavalcante- Louriva1 Baptista- Passos Pôrto
Jutahy Magalhães - Luiz Viana - João Calmon -
Moacyr Dalla_- Nelson Carneiro - Fernando Henri
que Cardoso - Benedito Ferreira-- Henrique Santillo 
-Mauro Borges- Gastão Maller - Josê Fragelti
Affonso Camargo- Jaison Barreto- Jorge Bornhau
sen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon 
~ -Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
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Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O' Sr. J9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

Na publicação do Parecer n9 611, de 1983, da Comis-
são de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n~" 33/80 (n9 -55-b, ae-1980-CD) que aprova o 
texto de Cooperação entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Argentina 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

pata o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacífi
cos da Energia Nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 
de maio de I 980: 

Na página n~' 2640, 2~ coluna, 

_ Onde se lê: 

Relator: Senador Tancredo Neves 
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Leia-se: 

PARECER N~' 611, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justi~a 

Relator: Senador Tancredo Neves 



República federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII- N• 083 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 108• SESSÃO, 
EM 30 DE JUNHO DE 1983 

!.l-ABERTURA 
1.2--- EXPEDIENTE 
1.2.1-0fício d-o Sr. }9~ 

Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do Se-
nado autógrafo do seguinte proje
to: 

- Projeto de Decreto Legislati
vo n~ 18/83 (n9 28/83, na Câmara 
dos Deputados)~ que autoriza o Se-
nhor Presidente da República a 
ausentar-se do País no decurso do 
mês de julho de 1983, para 
submeter-se a revisão .médica no 
exterior. 

1.2.2 - Comunicação da Presi
dência 

-Referente a apreciação do 
Projeto de Decreto Legislativo n'i' 
18/83, Hdo no Expediente, 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n9 

80/83, que autoriza o Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo a 

SUMÁRIO 
contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 192.000.000,00. Apro
vado. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n~> 

81/83, ·que autoriza- o Governo do 
Estado da Bahia a elevar em Crlí 
444.689.49!,02, o montante de sua 
díyida consolidada. Aprovado. Ã 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n~> 

32/83-DF, que retifica sem õi:ms, a 
Lei n<:> 7.054, de 6-de cfezerribi-o de 
1982, que "estima a: receita e fixa a 
despesa do Uistrito Federal para o 
exercício fin~nceiro-de 1983. Apro
vado. Ã Comissão de Redação. 

- Proj~to de Resolução nl' 
76/8_3_, que suspende a execução do 
inciso I do art. 15 da Lei n9 6.989, 
de 29 de dezembro de 1966, na re
dação qu-e lhe deU~ Lei n~' 7_.785, de-
20 de setembro de 1272, do Municí
-pio- de São Paulo. Aprovado. Ã Co
missão de Redação. 

-Projeto de Resolu"çãO n9 
79/83, que suspende a execução do 
artigo 243 do CódigO Tributário do 
Município de Mariápolis, (SP), 

(Lei n~' 288, de 18 de outubro de 
1967), com a redação dada pela Lei 
n~' 520, de 24 de dezembro de 1978. 
Aprovado. A Comissão de Re
dação. 

- flrojeto de Lei do Senado nl' 
41/83, que atribuí às entidades sin
dicais que integram a Confede
raçào Nacional das Proftssõ_es Li
berais, o mesm9 poder de represen
tação dos sindicatos representati
vos das categorias profissionais d-i
ferenciadas, nas ações individuais e 
coletivas de competência da Justiça 
do Trabalho. Aprovado. Ã Câmara 
dos Deputados. 

1.4- MA TERIAS APRECIA
DAS APÓS A ORDEM DO DIA 

_:;;;;__Projeto de Decreto Legislati
vo n<:> 18/83, em r.egime de_ urgên
cia, lido no Expediente. Aprovado, 
após pareceres orais proferidos pe
los Srs. Carlos Chíarelli e Lourival 
Baptista, tendo usado da palavra 
o_s_:-Srs. Itamar Franco, Humberto 
Lucena, Nelson Carneiro e Aloysio 
Chaves. À Comissão de Redação. 

SEÇÃO II 

SEXTA-FEIRA, I• DE JULHO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Coilgresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso III da Constituição, e -eu, Nilo 
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 51, DE 1983 

Autoriza o Senhor Presidente da República a 
ausentar-se do País no decurso do mês de julho de 
1983, para submeter-se a revisão médica no exterior. 

Art. !9 Ê: o Senhor Presidente da República, João 
Baptista de Oliveir'a Figueiredo, autorizado a ausentar
se do País, no mês de julho vindouro e pelo tempo que se 
fizer necessário, a fim de submeter-se a revisão médica 
em clínica especializada na cidade de Cleveland, nos Es
tados Unidos da América. 

Art. 21' Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senador Federal, 30 de junho de 1983. - Senador 
Nilo Coelho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Nilo 
Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 52, D.E 1983 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Econô
mica, Científica e Técnica, assinado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo Mili
tar Federal da República Federal da Nigéria, em 
Brasília, a 10 de janeiro de 1979. 

Art. !9 t aprovado o texto do Acordo de Coope
ração Económica, Científica e Técnica, assinado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o GovernO 
Militar Federal da República Federal da Nigéria, effi 
Brasília, a 10 de janeiro de 1979. 

Art. 2<:> Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983. ,...--Senador Nilo 
Coelho, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONOM!CA, 
CIENTIFICA E TÉCNICA 

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERA
TIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO MILITAR FEDERAL DA RE
PÚBLICA FEDERAL DA NIGÉRIA. 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Militar Federal da República Fede-
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- Redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n\> 18/83, apre
ciado anteriormente. Aprovada. À 
promulgação. 

- Redações finais dos Projetas 
de Resolução n9S. 80 e 81, de 1983, 
Projeto de Lei do Senado n"' 32, de 
1983-DF, e Projetas de Resolução 
n9s. 76 e 79, de 1983. Aprova.dss, 
nos termos dos Requerimentos n9s. 
726 a 730/83. A promulgação os 
projetas de resolução e à sanção o 
Projeto de Lei do Senado n~' 32(83-
DF. 

1.5- DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR LOUR/VAL BAP
TISTA -Artigo da lavra de Dom 
Luciano José Cabral Duarte, publi
cado no "Jornal do Brasil" em sua 
edição de 26 de maio passado, inti
tulado QUem não tem medo da Igre
ja Popular? 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES- Necessidade da implan
tação, no País, de uma verdadeira 
política de planejamento familiar. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2.- ATA DA 109• SESSÃO, 
EM 30 DE JUNHO DE 1983 

2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Mensagens do Senhor 
Presidente da República 

- N• 140/83 (n' 244/83, na ori
gem), restituindo autógrafos de 
projeto de lei sancionado. 

- N•s. 141, 142, 143 e 144/83 
(n•s. 247, 248, 249 e 250/83, na ori
gem), de agradecimento de comu
nicação. 

2.2.2 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

2.2.3 - Leitura de Resolução 

N"' 307/83, que prorroga por 120 
dias o prazo concedido à Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada 
pela Resolução n9 13, de 1983, des
tinada a ínvestigar a persistência da 
pobreza absoluta do Nordeste. 

2.2.4- Leitura de projetas 
- Projeto de Lei do Sen!:l_dO n"' 

169/83, de autoria do Sr. Senador 
Mário Maia, que exclui da relação 
de municípios declarados de inte
resse da segurança nacional os mu
nicípios que menciona, no Estado 
do Acíe, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado_ n9 
170/83, de autoria d.Q Sr. Senador 
Hélio Gueiros, que fixa a jornada 
de trabalho para o empregado do
méstico_. 

- Projeto de Lei do Senado nY 
171/83, de autoria do Sr, Senador 
Hélio Gueiros, que fixa a jornada 
de trabalho para os advogados que 
prestam serviços profisSiOnais em 
regime de emprego. 
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- Projeto de Lei do Senado n9 
172/83, de autoria do Sr. Senàdor 
Hélio Gueiros, que extiilgue a 
cobrança de pedágio nas rodovias, 
pontes e outras obras viárias cllj~ 
construção já esteja paga:- -

-Projeto de Lei do Senado n"' 
173j83, de autoria do Sr. Senador_ 
Hélio GueirOs, qtie dispõe sobre 
garantias contra a corrosão das !a
tarias dos veículos, a sert::m conce
didas pelas indústrias automobilís
ticas em atividadé no território na
cional. 

2.2.5 - Discursos do Expediente 
SENADOR BENEDITO FER

REIRA - Problema da indústria 
Farmacêutica no Brasil. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, como Uder - Reflexões 
sobre ·a situação do País ao términõ 
dos trabalhos da primeira etapa da 
presente sessão legislativa do Con
gresso Nacional. 

2.2.6 - Leitura de projetas 
- Projeto de Lei do Senado n~' 

174/83, de autoria do Sr. Senador 
Hélio Gueiros, que modifica dispo
sição da Lei n"' 4.737 de 15 de julho 
de 1965 (Código Eleitoral) 
~Projeto de Lei do SenadQ nl' 

175(83, de autoria do Sr. Senador 
Hélio Gueiros, que acrescenta pa
rágrafo ao Art. 20 da Lei n"' 5.869, 
de li de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil). 

-Projeto de Lei do Senado n9 
176/83, de autoria do Sr. Senador 
Hélio Gueiros, que restabelece a 
garantia da estabilidade para todos 
os ~prega-dos. 

- Projeto de Lei do Senado n9 
177/83, de autoria da Sr• Senadora 
Euníce Michil_es, que dispõe sobre 
o exerdCiO- da profissão de Esteti
cista e Cosmetologista e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei do Senado nY 
178/83, de autoria do Sr. Senador 
Gastão Müller, que veda a utili
zação de corantes artificiais na 
fabricação de produtos alimentf
cios ou medicinais e dá outras pro
_vidências. 

-Projeto de Lei do Senado nY 
179/83, de autoria do Sr. Senado_r 
Nelson Carneiro, que assegura di~ 
rcito à aposentadoria especial à ca
tegoria- que especifica.·· 

2.2. 7 - Comunicação 
Do Sr. Senador Affonso Camar

go, que se ausentará do PaíS. 
2.2.8 - Expediente_ recebido 
Lista nl' ~. de 1983. · -

2.3~ ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara n"' 

11/83 (nY _}2/83, na Casa de ori
gem), que revoga o Decreto-Lei n"' 
865, de L2 de setembro de 1969, res
tabelecen.do a auto_nomia do Mu
nicípio de Santos, no Estado de 
São Paulo. (Em regime de urgên-

cia). Votação adiada por falta de 
"quorum'~. - --

-Projeto de Resolução nl' 
I6lf81, que autoriza o Poder Exe
cu~ivo ~ alienar_à Empresa Agrope-

- cuária lndustríal e Co.lonizad_o_ra 
Rio Ltda., a área de 33.000 hecta
res, no Territól-io de Rõndônia, 
para a implantàção de p-rojeto de 
bovinocultura, Votação a.diada por 
falta d_e "qu2r_um". 

-Projeto dé Resolução. n~' 
74/83, que autoriza o Governo do 
Estado do Pará a alienar à empresa 
Maisa-Moju Agroindustrial S/A., 
uma área de terras devolutas do Es
tado, com aproximadamente" 
30.000 hectares. Votação adiada 
por falta de "quorum". 

-Requerimento n9 196/82, soli
cíiatlêlo a cfiação--de um ComiSsão 
Especial Interna, composta de 7 
membros, para, no prazo de l8_0 
dias, realizar estudos sobre reforiiiã 
tributária. VotaçãO adiada por falta 
de ·•quorum". 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 
105/81 - Complementar (n"' 
60f75, na Casa de origem), que al
tera dispositivo da Lei Comple
mentar nY 1, de 9 de novembro de 
1967, que est;;~belece requisitos 
mínimos de população e renda 
pública e a forma de consulta pré
via às populações locais para a 
criação de novos municípios. Dis
cussão encerrada, após usarem da 
palavra os Srs. Murilo Badaró e 
Itamar Franco, ficando a votação 
adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 
7/83 (nl' 80/83, na Casa de: origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente 
da R;;pú-bti~, qu~ alte;a a comPO
sição e a organização interna dos 
Tribunais Regionais do Trabalho 
que menciona, cria cargos, e dá ou
tras providências. Discussão encer
rada ficando a votaÇão adiada por 
falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

280/77, de autoria do Senador José 
Sarney, que institui o voto distri
tal, e dá outras providéncias.(Tra-

- mitação em conjunto com o Proje
to de Lei do Senado n"' 233 /79) Dis
·êus-sâo sobrestada por falta de 
"quorum", para votação do Re
querimento n9 718/83. 

- Projeto de Lei- do Senado n9 
233(79, de autoria do SenadorTar~ 
so Outra, que institui o Sistema 
Eleitoral Misto, e dá outras provi
dências. (Tramitando em conjunto 
com o Projeto de Lei do Senado n"' 
280/77). D~scussão sobrestada por 
falta de ••quorum", para votação 
do Requerimento nl' 718/83. 

1.4- DlSCUR~OS APÚS. A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEI
RO, como Líder - Regulamen
tação da. profi~sào de so~iólogo, 
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ral da Nigéria {doravante denominados "as Partes Con
tratantes"), 

Desejosos de promover e ampliar, em toda a sua ex
tensão, a cooperação econômica, científica e técnica en
tre os seus dois Países e, 

Ciosos dos benefiçios a serem obtidos através dessa 
cooperação, 

Concordam no que se segue: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes cooperarão, com o apoio mú
tuo de cada uma, dentro do limite de sua capacidade e 
recursos, na solução de problemas de carâter econômico, 
científico e técnico, com base na eqUidade e beneficio 
mútuo, através da utilização dos mais recentes empreen
dimentos no campo da ciência e tecnologia, para o fo
mento do desenvolvimento e-conômíco de seus Países. 

ARTIGO II 

As áreas de cooperação consideradas no Artigo I 
abrangerão, inter alia, as que se seguem: 

a. implantação de indústrias; 
b. organização de empreendimentos industriais con

juntos; 
c. organização e operação de empreendimentos co

merciais e técnicos conjuntos; 
d. intercâmbio de peritos e consultores, treinamento 

de contrapartidas: 
e. fornecimento de serviços de consultaria; 
r. expansão de facilidades para levantamentos, estu

dos geológicos, estudos de viabilidade, pesquisa e exe
cução de projetas pHotos; 

g. concessão de bolsas de estudo, organização de via
gens de estudo e seminários; 

h. organização de exposições; 
i. intercâmbio e aquisição de concessões e know-how 

técnico e científico; 
j. indústrias agro-associadas; 
k. agricultura; 
I. petróleo; 
m. qualquer outra forma d_e cooperação que possa ser 

acordaria entre ambas as Pa_rtes Contratantes. 

ARTIGO III 

Parágrafo Primeiro. A implementação da coope
ração econômica, científica e técnica etil projetOs mafõ
res, considerados no Artigo II, será disposta sob progra
mas, acordos e contratos separados, a serem concluídos 
pelas autoridades competentes das duas Partes Contra
tantes. 

Parágrafo Segundo. As empresas de ambas as Partes 
Contratantes são livres para tomar parte em ofertas, de 
forma a implementar os projetas estabelecidos pelo pre
sente Acordo. 

ARTIGO IV 

O envio de peritos, consultores e demais recursos hu
-manõS~ ·pelo Governo do Brasil, sob o presente Acordo, 
por requisição do Governo da República Federal da Ni
géria, para preencher lacunas existentes na Nigéria, será 
regido por um protocolo separado a ser concluído entre 
as autoridades competentes de ambos os países. 

ARTIGO V 

Parágrafo primeiro. O Governo Militar Federal da 
República Federal da Nigéria, pelo presente, designa o 
Ministério Federal para o Desenvolvimento Econômico, 
e o Governo do Brasil, pelo presente, designa o Minis
tério das Relações Exteriores como os órgãos adequados 
ao propósito de implementar este Acordo e outros as
suntos a ele relacionados. 

Parágrafo Segundo. Cada uma das Partes Contra
tant_es terá _o direito de designar, por escrito, a qualquer 
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SENADOR ODACIR SOARES 
- Conhecimento prévio, pelo 
Congresso Nacional, de convênios, 
tratados e atas internacionaís Ce-
lebrados pelo Presidente da Re
públi~. 

SENADOR MILTON CABRAL 
- Observações de S. Ex• na quali
dade de membro da delegação bra
sileira à VI Conferência Interparla
mentar da Comunidade Européia
Latino-Americana, realizaQa em 
Bruxelas. · 

SENADOR JOSE LINS, como 
Líder - A situação econômic"a do 
País no coritexto da crise interna~ 
cional. 

SENADOR FABIO LUCENA 
- Preocupações de S. Ex• concer~ 
nentes à nova situação política do 
País, em decorrência do afastamen
to temporário do Presidente João 
Figueíredo. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA 

1

- Inauguração do Centro 
Nacional de Transplante de Medu
la ússea - C.ElviO. Doação feita, 
pelo empresário Antônio Ermírio 
de Morais, à Fundação Carmem 
Prudente. 

SENADOR RAIMUNDO PA
RENTE- Posse do Coronel Igre-

ja·s Lopes na Superintendência dã. 
SUFRAMA. 

SENADOR HEUO GUE[ROS 
- Repressão ·a grupo religioso no 
Irã. 

SENADOR MARCO MACIEL 
- Simplificação e orde_n_ação legis
lativa. 

SENADOR GASTA-O 
MDLLER- 109 aniveiSârio de fa
lecimento do Senador Filinto 
MUller. 

SENADOR JUTAHY MAGA
LHÃES- Considerações sobre o 
quadro econômico e politico do 
País. 
-SENADOR MARTINS FILHO 

- Proposta de nome para a di-
reção da Secretaria N adOnal de 
Cooperativismo. 

SENADOR ALFREDO CAM
POS - Apelo em favor da conti~ 
nuidade do Programa Nacional de 
Rodov.ias Alimentadoras -:
AGROVIAS. 

SENADOR CLA UDIONOR 
RORIZ- Propósitos que animam 
S. Ex• no exercício dO IDand-ato de 
Senador pelo Estado de Rondônia. 
Considerações sobre o setor . da 

- Saúde Pública no País. 

15- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. J;NCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERI
· DOS EM SESSÃO ANTERIOR 

·..:.....Do Senador Humberto Lu.ce
na, proferido na sessão de 29-6-83 

-Do Senador Murilo Badaró, 
proferido na sessão de 29-6_...83. 

3- ATOS D!) PRESID.ENTE 

Nos 85, 86, 87 e 88,_de_l983":" 

4- COMISSÃO D_IRETORA 
Atos nvs 21 e 22, _de 191B. 

Ata da S• Reunião Ordinária, 
realizada em _30-6-g3. 

-s -SECRETARIA-GERAL 
DA MESA 

'Resenha das matérias apreciadas 
de }'i' a 30 de junho 
6- PORTARIA DO SR. 

DIRETOR-GERAL 
No 24, de 1983 
7-CONSELHO DE SUPER

VISÃO Do CENTRO GRÁFICO 
DO SENADO n:IJJ;:RAL 

Atas da 80~ e 81• Reunião do 
Conselho 

S- CONSELHO DE SUPER
VISÃO DO PRODASEN 

Ata da 4 7• Reunião do Conselho 

9-MESA DIRETORA 

10- LIDERES E VI CE
LIDERES DE PARTIDOS 

11- COMPOSIÇÃO D.AS 
COMISSOES PERMANENTES 

época, qualquer óutra instituição, orgariiZação ou Minis
tério para substituir qualquer daqueles, anteriormente 
designados, no parágrafo precedente. 

ou de outra forma obtidos, no pro-cesso de implemen
tação do presente Acordo e não fornecerã tais documen
tos ou cópias doS mesmos a terceiros, sem o prévio con
sentimento, por escrito, da outra Parte Contratante. 

ARTIGO VI 

Parágrafo Primeiro. Qualquer pessoa, aluandO sob a 
autoridade de uma Parte Contratante, no cumprimento 
de quaisquer obrigações no território da outra Parte 
Contratnate, sob o presente Acordo, OU sob~ quaisquer 
protocolos, contratos ou acordos feitos no âmbito do 
mesmo, deverâ restringir suas atividades, no menciona~ 
do território, estritamente aos assuntos relacionados ao 
Acordo, protocolos, convênios, contratos ou acordos e 
observará as leis e regulamentos em vigor no país anfi
trião. 

Parágrafo Segundo. Peritos ou outras pessoas desig· 
nadas por uma Parte Contratante para desempenhar 
funções no território da outra Parte Contratante, sob o 
presente Acordo, assim o farão, rriediante consulta à ou
tra Parte Contratante ou a pessoas ou instituiÇões no
meadas pela mesma. Tais peritos ou pessoas concorda
rão com todas as- exigências formuladas pela outra Parte 
Contratante de forma adequada à natureza de suas 
funções. 

ARTIGO VII 

Parágrafo Primeiro. QuaiSquer equípes de superVi
são, peritos, técnicos, missõeS de pesquisa, engenheiros 
consultores e outros, pertencentes a uma Parte Contra
tante, que tenham desempenhado quaisquer estudos ou 
supervisão no território da outra Parte Contratante, sob 
o presente Acordo, prepararão relatórios sobre o seu tra
balho e fornecerão cópias dos mesmos à outra Parte 
Contratante. -

Parágrafo SegundoA Cada uma das Partes Contra
tantes s.e compromete a manter, confidencialmente, 
quaisquer documentos, informações ou dados recebidos 

ARTIGO Vlll 

QuaiSquer assuntos re:Iadofiados com a fniplemCri
tação do presente Acordo serão referidos à Comissão 
Mista de _Cõóidenação formada I:ui:lils duaS -Paftes Con
tratantes. 

ARTIGO IX 

As Partes Contratantes do presente Acordo envidarão 
-esforços para resolver quaisquer problemas, disputas ou 
divergências entre as mesmas e relacionadas C9m o pre
sente Acordo, através de negociações nútuas. 

ARTIGO X 

Parágrafo Primeii-0. O presente--AC.otdo entrará em 
vigor, provisoriamente, na data da assinatura do mesmo 
e, definitivamente, na data da troca de notas, confirman

-do sua ratificação pelos respectivos Governos, de acordo 
com os procedimentos constitucionais de cada uma das 
Partes ConfrataiJtes, -e permanecerá em vigor por um 
período de cinco anos, a partir da data em que se realizar 
a troca de notas. 

Parágrafo Segundo. O presente Acordo será prorro
gado, automaticamente, por períodos adicionais de um 
ano, a menos que uma das Partes notifique a outra de 
sua decisão de denunciar o Acordo, noventa dias antes 
da data do término de cada período de um ano. 

Parágrafo Terceiro. Ao término ou denúncia do pre-
sente Acordo, suas disposições e as disposições de quais
quer protocolos, contratos ou acordos em separado, fei~ 
tos e1ll. decorrência -deste, continuarão a reger quaisquer 
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projetos·e obrigaçõeS ainda e-m vigor, assumidos ou de
correntes do mesmo. Tais obrigações ou projetos, pros
seguirão até seu términO. 

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente auto
rizados pelos seus respectivos Governos, firmam o pre~ 
sente Acordo. 

Feito em Brasília, aos dez dias do mês de janeiro de 
1979, em dois originais, nos idiomas português e inglês, 
sendo ambos os textos igualmente autênticos. Pelo Go-. 
verno da República Federativa do Brasil: (Antonio F •. · 
Azeredo da Silveira)- Pelo Governo Militar Federal da 
República Federal da Nigéria: _(Sbehu Musa Yar'Adua). 

SENADp n:DERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incisO VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 305, D.E 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio Paulo, Es
tado de São Paulo, a contratar operaçiod.e crédito no 
valor de Cr$ 669.5!9.790,90 (seiscentos e sessenta e 
nove milhões, quinhentos e einqüenta e nove mil, sete
centos e noventa cruzeiro$ e noventa centavos). 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta
do de São Paulo, nos termos do art. 21' da Resolução n~' 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crêdito no valor de CrS 
669.559.790,90 (seisCentos e sessenta e nove milhões, qui
nhentos e cinqUenta e nove mil, setecentos e noventa cru
zeiros e noventa centavos), correspondentes a 397.803,98 
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Ci'S 
1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiroS e 
quatorze centavos), vigente em abril de 1982, junto à 
Caixa Económica Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio· ao Desenvolvimento Social 
-- FAS, destinada ao finanCiamento das obras de cons
trução de escolas muniCipais de educação infantil, na
quela Capital, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2<1 Esta RCsolução eniia em vigor na data de 
sua publfcaÇão. 
~ Seilado_Fedeial, 29 de junho de 1983.- NUo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inCiso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 306, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte a contratar operaçio de crêdito no valor de Cr$ 
34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e.,.. 
ten"ta e" nove mil cruzeiros). 

Art. I 'i' ê o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 34.279.000,00 
(trinta e quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil 
Cruzeiros), furito à Caixa Económica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS, destínada ao reequipamento da 
Polícia CiVil do Estado, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Cei::ltral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983.- NUo Coelho, 
Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstitUíção, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 308, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contra~ 
tar operação de crédito no valor de CrS 
444.689.491,02 (quatrocentos e quarenta e quatro mi
lhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 
nol·enta e um cruzeiros e dois centavos). 

Art. 1~> E o Gove-rno do Estado da Bahia, nos ter
mos do art. 29 da Resoluççao n~" 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 444.689.491,02 (quatro
centos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e 
nove mil, quatrocentos_ e noventa e um cruzeiros e dois 
centavos), correspondentes a 185.399,30 ORTN, consi
derado o valor nominal da ORTN de CrS 2.398,55 (dois 
mH, trezentos e noventa e oito cruzeiros e _cinqUenta e 
cinco centavos), Vigente--ém-Outubro de 1982, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo _de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinada à construção_da_.s._ede do li' Batalhão 
de Polícia Militar do Estado da Bahia, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituíçãõ; e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 309, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Anaurilândia, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 4 •. 890,000,00 (quatro -mi
lhões, oitocentos e noventa mil cruzeiros). 

Art. 1~> ~ a Prefeitura Municipal de Anaurilândia, 
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 21' da 
Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976; do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 4.890.000,00 (quatro milhões, oitocentos e 
noventa mil cruzeiros) junto à Cai;oça Econômica Fede
ral, mediante a utilização de recursos do_ Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Socüd- FAS, destinada à 
construção de uma escola de ]9 grau, naquele Municfpio, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983._- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senad_o Eed~r_al aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇ_ãõ, e eu, Nilo Co_elho, 
PreSidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 310, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Machado, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crêdi
to no valor de Cr$ 160 •. 494.131,56 (cento e sessenta 
milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e 
trinta e um cruzeiros e cinqUenta e seis centavos). 

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Machado, Esta
do de Minas Geraís, nos termos do art. 29 da Resolução 

n~" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e 
noventa e quatro mil, cento e trinta cruzeiros e c_inqtlenta 
e seis centavos), correspondentes a 95.354 UPC, conside
rado o valor nominal da UPC de Cr$ I .683,14 (um mil, 
seiscentos e oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), 
vigente em abril de 82. junto à Caixa Econômica Federal 
do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente 
financeiro do_ Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinada à execução de obras de saneamento bãSico, ilu
minação, asfaltamento e outras obras prioritárias, na pe
riferia da cidade, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
s-ua publiCação: 

Senado_Fec;leral, 30 de junho de 1983.- Nilo. Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 311; DE 1983 

Suspende a execução dos arts. 34 a 38 da Lei n9 
575, de 19 de dezembro de 1975, d.o Município de Sa
les Oliveira, no Estado de São Paulo. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionaHdade. 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária, de 14 de maio de 
1981~ nOs_ aU_tQs do -Recurso ExtraordináriO -n;,,- 93.838-9, 
do Estado de São Paulo, a execução dos arts. 34 a 38 da 
Lei n~" 575, de 19 de dezembrp de 1975, do Municfpio de 
Saies Oliveira, naquele Estado. 

Sen<i.do Federal, 30 de junho de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 312, DE 1983 

Suspende a execução da expressão ''ou judicial'', 
contida no § J9 do art. 90 da Lei ntt 440, de 24 de se

- tembro de 1974, do Estado de Sio Paulo. 

Artigo único. É suspensa, por inconstituCionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária, de lO de no
vembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário n9 
94.141-0, do Estado de São Paulo, a expressão ""ou judi
cial", contida no§ J9 do art, 90 da Lei nl' 440, de 24 de se
tembro de 1974, daquele Estado. _ 

Sçnado Feder~al, 30 de junho de 19:83. -_Nilo Çoe,l~o, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso-- VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe-

- lho_, Pre_sidente, _p_rom_ulg_o_ a_s_egui_n_te ___ _ 

RESOLUÇÃO N' 313, DE 1983 

Suspende a execução do art. 69 e seu parágrafo ú
nico da Lei Federal n~> 5.868, de 12 de dezembro de 
1972. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva -ôO Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária, de 20 de maio-de 
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1982, nos autos do Recurso Extraordinário n~" 93.850-8, 
do Estado de Minas Gerais, a execução- do_art. 61' e seu 
parágrafo único da Lei Federal n9 5.868, de 12 de de
zCmbro de 1972. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, i-ndSõ VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 314, m: 1983 

Suspende a execução do inciso I do art. IS da Lei 
nl' 6.989, de 29 de dezembro de 1966, na redação dada 
pela Lei n'~' 7.785, de 20 de setembro de 1972, do Mu
n1cfpio de Siio Paulo. 

Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão defin-itiva do_Supremo Tribunal 
Federal, proferida em II de março de 1982, nos autos do 
Recurso Extraordinário n~> 94.001-4, do Estado de São 
Paulo, a execução do inciso I do art. 15 da Lei n9 6.989, 
de 29 de dezembro de 1966, na redação dada pela Lei n~> 
7.785, de 20 de setembro de 1972, do Município de São 
Paulo. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art, 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃQ_N_o 315, DE 1983 

Suspende a execução do art. 243 do Código Tribo~ 
tário do Município de Mariápolis, Estado de São 
Paulo- Lei ntt 288, de 18 de outubro de 1967, com a 
redação dada pela Lei n9 520, de 24 de dezembro de 
1978. 

Artigo único. É suspensa, por inc-onstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária, de 9 de junho de 
1982, nos autos do Recurso Extraordinário n9 97.073-8, 
do Estado de São Paulo, a execução do art. 243 do Códi
go Tributário do Município de Mariápoiis, Estado de 
São Paulo - Lei n\> 288, de 18 de outubro de 1967, com a 
redação dada pela Lei n~" 520, de 24 de dezembro de 
1978. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
d.o art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO !'\' 3f6, DE 1983 

Autoriza o Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 192.000.000,00 
(cento e noventa e dois milhões de cruzeiros). 

Art. li' J:. o Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, nos termos do 
art. 2~> da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do 
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Senado Federal, autorizada a contratar operação de crê
dito no valor de Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa e 
dois milhões de cruzeiros) junto à Caixa Econõriíica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento So_cial_-:- EAS, destinada à 
complementação dos recursos concedidos pela operação 
FAS-2122/77, necessários à -construçãó do Instituto-dos 
Ambulatórios, naquele Hospital, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1983 . .....: NiiQ Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 317, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista, 
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 16 .. 315.900,00 (dezesseis 
milhões, trezentos e quinze mil e novecentos cruzei
ros). 

Art, 19 É a Prefeitura Municipal de Bela Vista, Esta
do de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 daRe
solução n9 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Fe
deral,'autorizada a contratar operação de crêdito nova
lor de Cr$ 16.315.900,00 (dezesseis m-ilhões, trezentos e 
quinze mil e novecentos cruzeiros) junto à Caixa Econô· 
mica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nada à implantação de guias e sarjetas e construção de 3 
(três) lavanderias públicas, naquele Município, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Cenfral do Brasil 
no respectivo processo, 

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

Senado Federal, 30 de junho de 1983. ~-Nilo _Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a segUinte 

RESOLUÇÃO N• 318, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angélica, Es-
tado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 2.394.000,00 (dois milhões, 
trezentos e noventa e quatro mil cruzeiros). 

Art. IY É a Prefeitura Municipal de Angélica, Esta
do de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2Y da Re-
solução nY 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe-
deral, autorizada a contratar operação de crédito no va
lor de CrS 2.394.000,00 (dois milhões, trezentos e noven
ta e quatro mil cruzeiros) junto à CálXa- ECOn-ómica Fe-
deral, mediante a utilização_ de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
construção de 4 (quatro) escolas rurais de J9 grau, na
quele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no_ respectivo processo. 

Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidirite-. 

~DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Ata da 108• Sessão 
em 30 de junho de 1983 

I • ·Sessão Legislativa Ordinária, 
~ · ~· da 47i Legislatura 

- Extraordinária 

Presidência do Sr. Nilo Coelho 

/IS ii) HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume....:. Altevir leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares 
- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes---:- Hélio Gueiros 
-----=Alexandre Costa - João Castelo - José Sarney -
Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo -José 
Lins - Virgílio Távora - Carlos Alberto - Dinarte 
Mariz - Martins Filho - Humberto Lucena - Mar-

- cOndes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema
Marco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira
Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Albano Franco -::
Lóurival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- Luiz Viana -João Calmon
José lgnácio -_ Moacyr DaHa - Nelson Carneiro -
Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró 
- Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernando 
Henrique Cardoso- Severo Gomes -_Benedito Ferrei
ra - Henrique Santillo - Mauro Borges --Benedito 
Canelas - Gastão Müller - Roberto Campos - José 
FragetH- Marcelo Mirarida- Saldanha Derzi- Af
fonso C amargo - Ãlvaro Dias -- Eneas Faria- Jorge 
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pe
_cfro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-:-- A lista de pre
sença acusa o com.Parecimento de 66Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos_trabalhos. 
O Sr. I <?-Secretário irá proceder à leitura do Expedien· 

te. 
~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos Deputados encami
nha~do à revisão do Senado aut6grafo do 'seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE 
1983 

(nQ 28/83, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza o Senhor Presidente da República a 
ausentar-se do Pafs no decurso do mês de julho de 
1983, para submeter-se a revisão médica no exterior. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IQ Está o Senhor Presidente da República, João 
Baptista de OGveira Figueiredo, autorizado a ausentar· 
se do País, no mês de julho vindouro e pelo tempo que se 
fizer necessário, a fim de submeter-se a revisão médica 
em clíriica especializada na cidade de Cleveland, nos Es

-fados Uriid_os da América. 
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

MENSAGEM No 243, DE 1983 

ExcelentíssimOs SenhÇ>res Membros do Congresso Na-
cional: -

Nos termos dos __ artigos 44, item III, e 80 da Consti
tuição, tenho a honra de solicita'r a VossaS Excelências 
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autorização para ausentar-me do país, no mês de julho 
vindouro e pelo tempo que se fizer necessário, a fim de 
submeter-me a revisão médica em clínica especializada, 
na cidade de Cleveland, Estados Unidos da América do 
Norte. 

Brasífia, 29 de junho de 1983. -João Figueiredo. 

Ó- SR. PRESID_ENTE (Nilo CoelliÓ) - De acordo 
com os arts. 100, i~ciso I, item 18, e III, inciso I, alínea 
''g", do Regi_mento Interno, o Projeto de Decreto Legis
lativo nQ 18, de 1983, será remetido às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Relações Exteriores, devendo 
ser subffiefidó à déliberação do Ph;:nário após a Ordem 
do Dia, em virtude do que se acha previsto na alínea .. a" 
do inCiso II do art. 3&8 da Lei -Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)_- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votaçãá, em turno único. do Projeto de Reso· 
Juçào nQ 80, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 621, de 
1983), que autoriza o Hospital das Clínicas da Fa
culdade de Medicina da Universid<!de de São Paulo 
a contratar operação de crédito no valor de CrS 
192.000.000,cio (cento e noventa e dois milhões de 
cruzeiros), tendo 

PARECER, sob nY 622, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade-e juridicidade_ 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

_ OSR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 81, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer nY 623, 
com vo_to vencido _do Senador Josê Fragelli), que 
autoriza o Goveno do Estado da Bahia a elevar em 
Cr.S 444.689.491,02 (quatrocentos e quarenta e qua
tro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatro
centos e noventa e um cruzeiros e dois centavos) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob nQ 624, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

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

como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n9 32, d~ 1983- D.f, de autoria da Comis
são do Distiito Federa:!, que retlfica, sein ônus, a Lei 
n9 7.054, de_ 6 de dezembro de 1982, que "estima a 
receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o 
exercíCio fii1ã.i1Ceit0-ôé 1983", tendo 

PARECERES, sob n9 643 e 644, de 1983, das Co
missões: 

=--de Constituição e Justiça, pela constituciOnali
dade e juridicídade; e 

--de Finanças, favorável 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra, vou encerrá-la. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar
se como estão. (Pausa.) 

Aprovado_. 
A matêria vai à ColniSSão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'~76, de 1983 .. (apresentãdo pela ComisSão de 
Con-Stituição e Justiç~ como conclusão de seu Pare
cer n~> -607, de 1983), q·ue SUSpende a execução do in
ciso I do art. 15 da..J,..ei n~' 6.989, de 29 de_de~.;mbro 
de 1966, na redaçãO que lhe deu a Lei n9 7 .785, de 20 
de setembro· de 1972, do Município de São Pau.lQ. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem queira fazer uso da_ palavra, 

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

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de_ Redaçào. 

O SR. PRESJDENTE (Nilo Coelho) Item 5: 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Reso
lução nll 79, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Constituição e J.ustiça Como conclUSãO de Seu Pare
cer nll 620, de 1983), que suspende a execução do ar
tigo 243 do Código Tributário do MuniCípio" de Ma
riâpolis, Estado de São Paulo (Lei nll 288, de 18 de 
outubro de 1967), com a redação dada pela Lei nl' 
520~ de 24 de dezembro de 1978. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa-

lavra, vou encerrá-la. (Pa_y~a.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

.se como estão. (Ea_us_aJ __ 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESID!ONTE (Nilo Coelho) -Item 6: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 41, de 1983, de autoria do Senador 
Aloysio Chaves, que atribui às entidades sindicais 
que integram a Conf~d~ração N acion_al das Profis- __ 
sões Liberais, o mesmo poder de representação dos 
sindicatos representativos das cãtegorias profissio
nais diferenciadas, nas ações individuais e coletivas 
de competência da Justiça do Trabalho, tendo 

PARECER, sob nll 649, de 1983, da ComiSsão 
-de Redação, oferecendo a redação do_vencido. 

Em discussão o- prOJetO~ em segundo turno. (Pausª.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definiti-

vamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento 
Interno. 

A matêria vai à Câmara dos Deputados_. 

S o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO D)l LEI DO SENAD.ON' 41, DE 1983. 

Atribui is entidades sindicais gue integram a Con
federação Nacional das Profissões Liberais, o mesmo 
poder de representação dos Sindicatos representativos 
das categorias profissionais diferenciadas, nas ações 
individuais e coletivas de competência da Justiça do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 Nas ações individuais e colet(VJ!.S ~e~CC?mp_e- ~ 
tênda da Justiça do Trabalho, as e_ntidades sindicais que 
integran. a Confederação Nacional das Profissões Libe-

rais l.!rão- -o riieSino poder de repreSentação dos 
trabalhadores-empregados atribuído, pela legislação em 
vigor, àOs' SÍndiCãiOs representativos d3.s catego-rias pro
fssionais diferenciadas. _ 

Art. 21' E~ ta .Lei e~tra e~- ~igor Da 'dá"ta de Sua publi
cação. 

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

O SR.~PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a 
matéria da Ordem do Dia. 

Passa-se à apreciação do Projeto de Decreto Legislati
vo nll 18, de 1983, lido no Expediente, e que, nos termos 
regimentais, deve_ ser discutido e votado nesta oportuni
dade. 

Discussão; em turno úhiCo, do Projeto de Decre.. 
to Legislativo nll 18, de 1983 (n9 28/83, ria Câmara 
dos Deputados), que autoriza o S~nhor Presidente 
da República a ausentã.r-se do País no decurso do 
mês de julho de 1983, para submeter-se a revisão 
médica no exterior. (Dependendo de pareceres das 

- Comissões de Constituição e Justiça e de Relações 
ExteriOres) 

Solicito do nobre Senador Carlos Çhiarelli o parecer 
da Comissão de Constituição e Jus.tiça. 

_ O -SR-. -CARLOS CHIAREiLI (Para en1~tir pm:ecer) 
_..:_ Sr._ Presidente, Sr:S. _Senadores. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, so
licita ao Congresso Nacional, nos termos dos arts. 44, 
item III, e 80 da Constituição Federal, autorização para 
ausentar-se do País, no mês de julho vindouro e pelo 
tenlpci que se fizer necessário, a fim de submeter-se are

-visão mêdica em clínica especializada, _na cidade_ de_ Cle.. 
veland, Estados Unidos da América do Norte. 

De acordo com os citados preceitos _constitucionais, 
compete exclusivamente ao Congresso Nacional conce
der licença ao Presidente da República para ause_ntar-_se 
do País. 

A razão que fundamenta o pedido ê de incontestável 
procedência, pois fundamenta-se na necessidade de o Se
nhor Presidente da República ter de submeter-se a revi
são médica, em clínica especializada, nos Estados Uni
dos da Amêrica do Norte. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do pre
sente projeto de decreto legislativo, o qual se identifica 
com as normas constitucionais específicas. 

O SR. PRESID!'NTEJNilo Coelho)- Com a pala
vra o nobre Sem:dor Lourival Baptista para proferir o 
parecer da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para emitir parecer) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Nos termos do_ art. 44, item III, e 80 dª Constituição 
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, com a Mensagem n9 243, _de 1983, solicita autori
zação ao Congresso Nacional para ausentar-se do País, 
no mês de julho vindouro e pelo tempo que se fizer ne
cessário, a fim de submeter-se a revisão médica em clíni
ca esp-e"'ciã.lizada, na cidade de Cleveland, Estados Uni
dos çla América do Norte. 

A solicitação estã devidamente amparada na precei
tuação dos arts. 44, item III, e 80 da ConstitUição Fede
ral. 

Assim sendo, e nada havendo a objetar ao pedido -
ainda porque defluente de necessidade <ie saúde- opi
namos pelo deferimento da solicitação, nos termos do 
presente projeto de decreto legislativo. 

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Os pareceres 
são faym:âveis. 

cO~ptetada a instrução da matêfia, passa-se à sua 
apreciação. 

-Em disCussão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

Julho de 1983 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis· 
culír. Sem reviSão do oradÕr.)- Sr. Presidente, Srs. Se-
n<ido.rCS: · 

Exaü.rhente-.. J cJ.ue-f<i dh:er: que, regimentalmente, po
deria encamin_har_ a votação um Senador de cada Partido 

-e mai~ o ~!_der. Se houvesse deliberação em contrãrío;ca
beria evidentemente ao Líder encaminhar e não ao repfe
Seni<ihteo de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, eu tenho, _invariavelmente, me coloca
do contra as viagens do Senhor Presidente da República. 
Não neste caso, evidentemente. Vou votar favoravel
mente. Tenho-me colocado contra porque, como V. Ex~ 
sabe, .tenho um projeto na Casa determinando que Sua 
Excelência o Senhor Presidente da República, em outros 
casos que não este, deva prestar ao Senado da República 
algumas informações. 

Mas gostaria, Sr. Presidente, de, comentando o pedido 
de licença do Senhor Presidente da República, dizer que 
somos inteiramente favoráveis, e particularmente deseja
mos que Sua Excelência, ao submeter-se a exames médi
co·s em C!eveland, possa regressar imediatamente ao 
País, sem necessidade de qualquer operação. 

Mas é a-própfia Mensagem do Senhor Presidente da 
RePúb-liCa, Srs. SenadOres, que me leva a algumas obser
vaç-ões, 4entro da tese que tenho defendido aqui, junta
merite cOní. alguns Senadores~ particularmente com o Se

. nadOr Pedro Simon, e no próprio requerimento do Líder 
Humberto Lucena e de outros Líderes da Oposição: é 
que o Congresso Nacional, numa hora diffcl- não em 
função da ausênc;ia dO Senhor Presidente da República 
-, o COngresso Nacional não poderia, nesse momento, 
entrar em recesso, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 

-'"" Haverá uma transmissão normal, constitucional, o Se
nhor Vice-Presidente da República, mineiro dos mais 
ilustres, assumirá a Presidência da República, ninguém 
contesta, ninguêm tem dúvidas quanto a essa normalida
de, dentro do avanço democrático em que o País está, 
que isso acontecerá. Este não é o meu enfoque. O meu 
enfoque ê para chamar a atenção dos Srs. Senadores, de 
V. Ex•, com todo o respeito, Sr. Presidente, de que oBra
sil atravessa um momento difícil, uma crise econômica 
das mais sêrlas. Neste momento, o povo brasileiro per
gunta por que, e eu dizia ainda ontem, aqui, em aparte 
ao Senador Severo Gomes: por que nós vamos entrar em 
férias, como se fôssemos meninos deixando o colégio em 
algaz~rra, quando nós deveríamos estar aqui para dar 
qualquer apoio necessário, para debater os assuntos que 
aí estão e vão _continuar, Sr. Presidente. 

_Ontem, _revi o disct,J.rso do grande Santiago Dantas, 
quando Ministro das Relações_ Exteriores, a 29 -de maio 
de 1962, quando ele dizia, num debate da Câmara dos 
Deputados, o seguinte: "Peço licença para dizer que ne
nhum Partido, nenhum Deputado, isoladamente, poderá 
irrogar-se- i:i priVilêg10- de representar O sentimento do 
povo brasileiro. O que representa o sentimento do povo 
bf:lsileiro ê o Congresso Nacional". E o Congresso Na
cional, Srs. Senadores, deveria, neste instante, atentar 
para isso. Porque a própria.Mensagem do Senhor Presi
dente da República é preocupante. Tecnicamente discor~ 
do atê do Líder do meu Partido na Câmara dos Deputa
dos:--ela é COrreta, porque Sua Excelência, quandO diz Ho 
mês de julho vindouro", não poderia determinar a data, 
evidentemente, porque depende de gestões junto ao Hos
pital de Cleveland e "pelo tempo que se fizer neces
sário". E também por que pelo tempo que se fizer neces

•Sárío? É claro que o que nós desejamos de coração ê que 
o Senhor Presidente da República, se não precisar de 
operação, Sua Excelência regresse imediatamente aó 

_País. Mas, se infelizmente for necessária uma cirurgia, 
Sua Excelência tem que ficar, como ele diz, "pelo tempo 
que se fizer necessário". 

~í, então, há uma preocupação. O País está na sua 
nprmalid,ade institucional, ninguêm discute isso. Mas o 
País está numa anormalidade econômico-social, uma-
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anormalidade econômico-soCial que se reflete não ape
nas aqui no Congresso Nacional, mas que hojejâ sere
flete também nas ruas. E Vale a pena, neste instante, Sr. 
Presidente, lembrar também um pequeno verso de 
Prummond, quando ele diz: 

"Jamais fiCou -cõmprovado que aqui habitam 
fantasmas, entretanto eles circulam mesmo sem 
comprovação.'' 

São esses fantasmas, Sr. P(esidente, Srs. Senadores, 
que nós temos que afastar, -e por Tsto há necessidade de o 
Congresso Nacional se manter nas suas atividades. E eu 
encaminhei a V. Ex~, Sr. Presidente, deste Ple'nârio, uma 
solicitãçào de ordem pessoal, como representante do 
meu Estado, porque aqui cheguei novamente pela vonta
de do povo de Minas Gerais, para que V. Ex•, com a sua 
autoridade, V. Ex• mesmo que detectou uma crise no dis~ 
curso de posse na Presidência do Senado da _República, 
V, Ex• convocasse as Lideranças dos partidos para que 
nós pudéssemos manter o Congresso Nacional_oa pleni~ 
tude de suas atívidades, que é o que o povo espera de to~ 
dos nós. 

Por isso, Sr~ Presidente, ao encaminhar o pedido de li~ 
cença do Senhor Presidente da República, quero dizer 
que somos inteiramente favoráveis .. E volto a repetir, de 
coração desejamos que Sua Excelência volte são, que 
Sua Excelência não tenha niaiores complicações nos seus 
exames médicos, mas que, sobretudo nesta hora, o Con~ 
gresso Nacional, particularmente as Lideranças, não só 
da Oposição, já-que o S~na_d_Qt Humberto Lucena enca
minhou uma petição neste- sentido, que a própriã- Lide
rança do Governo, nesta Cilsa, entenda que é preciso que 
o Congresso Nacional não entie em férias, Sr. Presiden
te, e mantenha-se aberto, para que o Congresso Nacio
nal cumpra, mais uma vez, aquelas prerrogativas, como 
lembrava o ilustre Santiago Dantas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua e_rn 
discussão o projetO. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira usar da palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coellto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Líder de Partido. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Líder, para discutir.)~ Sr. P_residente, Srs. Senadores: 

Desde que li na Folha de S. Paulo, alguns dias atrás, a 
notícia de que se agravara a cardiopatia que aflige o Se
nhor Presidente João Figueiredo há cerca de dois anos, e 
que Sua Excelência, por isso, talvez tivesse que solicitar 
licença ao Congresso Nacional para aUsentar-se do-País, 
a fim de se submeter a uma revisão médica- ria cidade-de 
Cleveland, nos Estados Unidos da América, que fiquei 
profundamente preocupado c-om a saúde do Presidente 
da República, de quem somos adversários, inas sendo 0 

Primeiro· Magisfrado da Nação e merece o respeito de 
todos os brasileiros, acima de qualquer contingência 
político-partidária. 

E, por isso mesmo, apressei-me a procurar o nobre 
Líder da Maioria no Senado, o Senador Aloysio Chaves, 
a quem afirmei que S. Ex~ poderia gestionar junto à Pre
sidência da República, no seOtido da solicitação de uma 
autorização, de caráter preventívo, para que o Senhor 
Presidente João Figueiredo se ausentasse do País para 
tratamento de saúde, porque podia lhe assegurar o pleno 
apoio da nosSa Bancada no Senado Federal. 

E é o que faço neste instante em que vem ao Plenário, 
já aprovado pela Cãmãra doS Deputados, o Projeto de 
Decreto Legislativo n~' 18, de 1983, que autoriza -o Se
nhor Presidente da República a ausentar-se do País du
rante o mês de julho de 1983, e_ pelo tempo que se fi:zer 
necessário, para submeter-se a revisão médica no exte
rior. 

DiáRIO DO CONGRESSO NACIQ~AL(Seção II) 

Ao_ pronunciar estas palavras de apoio à proposição, 
resta-me tão-somente formular votos a Deus para que o 
Senhor Presidente da República tenha de logo a sua saú
de restabelecida e possa retornar ao comando adminis
trativo da NaÇão. t a aspiração do povo e, por conse
guinte, do Partido do Movimento Democrático Brasilei
ro, que Sua Excelência possa chegar ao fim do seu man
dato, cumprindo aquele juramento "de fazer deste Pais 
uma democracia", não tão restrita e tímida quanto o 
projeto de abertura que aí está, mas uma democracia ple
na cõm 3. qUal sCinhamos todoS nós brasilCiros. 

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

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presid~?ntet peçg a pala
~ra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coellto) - Concedo a 
palavra ao nobre S~nador Nelson Carneiro, como Líder. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Líder. Para discutir. Sem revisão do_ orador.)....,.. Sr. Pre
-sidente, Srs. Senadores; 

Í-loje, cont;aditoriam~nte, é um dia d~ emoção e d~de
safogo do povo brasileiro. Há vários dias a Nação-espe
rava que_ o Senhor Presidente da República vencesse as 
suas preocupações ditadas pela alta investidura que exer
~ce e, afi~al,_se submetes~~ a exame~ periódicos a que es~ 
tà9 s_ujeitos Íodos os que sofrem dos mates que o atacam. 

- Hoje, ê com emoção que a Nação vê que Sua Excelên-
.cia- se rendeu a esse bom conselho, e aguarda que os bons 
fados, a divina providência,_ o ajudem a voltar breve_ao 
Brasil, certo de que os males não se agravaram e- de que 
desnecessária se torna a intervenção _cirúrgica. 

Neste momento, em nome do meu Partido, e pensan
do traduzir como todos os outros colegas o pensamento 
geral da Nação, elevo meu pensamento a Deus, certo de 
que breve teremos no comando do Governo, diri&indo 

· os seus destinos, quem até hoje abri1,1, nas trevas em que 
vivíamos, algumas clareiras para a restauração democrá
tica do País. (Muito bem! Palmas~) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS -~Como Líder 
PA. Para discutir. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presi
detite, Srs, senadores: 

Assistimos, neste momento, o Senado da República 
praticat cOm-ele-vaçãO~- coin ·dignidade, coino sempre o 
fez, mais um ato que o enobrece_ e que tícarâ rioS Anais 

-desta Casa, ao interpretar fielmente Os sentimentos da 
Nação brasileira que fOrmula os mais ardentes vo_tos 
pelo completo restabelecimento da saúde do eminente 
Presidente da República, um gesto nobre, um gestO alto, 
um gesto digno da Oposição, antes desta reunião e ago
ra, no plenário desta Casa, que eleva a decisão e enaltece 
o Senado da República. 

Em nome da Mã.ioria e cmTio Líder do Governo, agra
deço aos eminentes Líderes Humberto Lucena e Nelson 
Carneiro a maneira_Ccimo se pi'Onunciaram a reSpeito do 
Proje_to d~ Decreto Legislativo 9~' 18, e sobretudo os vo
tos que formularãm pela recuPeraçãO da saúde do emi
nente Presidente da República, cuja dedicaçã_o à causa 
pública, cujo espírito público, cuja clarividência, _como 
estadista, realiza este admirável processo de redemocra~ 
tizaçãó completa do País, que é o grãnde anseio da 

-Nação brasileira. A ele, o Presidente João FigUCirC:do 
tem~se dedicado com todas as suas forçaS, com todas as 
suas energias, sem medir os seus sacrifícios nem ã. sua co
modidade pessoal, empenhado em cumprir integralmen
te a sua palavra de resgatar, como tem resgatado, um a 
um todos os compromissos assumidos com o povo brasi
leiro. 

Estou certo que o sentimento dos brasileiros, de Norte 
a Sul, de Leste a oeste é utri só, no sentido de que o Se
nhor Presidente da República realize_ esses exames nor-
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mais a que deve se submeter, dentro dessa revisão peri6~ 
dica recomendada pelos médicos, e retorne pronto a este 
País, ao seío do poVo brasileiro, à magistratura suprema 
deste País, para Prosseguir nesta obra extraordinária que 
jâ o alçou, definitivamente, entre os grandes Presidentes 
deste País, e lhe reserva um lugar especial na história 
política do Brasil. 

Que Deus acompanhe o eminente Presidente João Fi
gueiredo e o traga também, sob a sua proteção, ao seio 

_~-o povo brasileiro. (Mu~to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em v:otação o 
projeto. 

~ . . 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 
Sobre a mesa, a redação final que vai ser lida pelo Sr. 

t~>.:Secretárlo. 

~ lida a seguinte 

PARECER N• 655, DE 1983 
Da Comissão de Reda(:âo 

Reda(;ão final do Projeto de Decreto Legislativo nq 
ts; de f983 (n~ 28/83, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final_ do Projeto de 
_Decreto Legisla~i'-:O n~> 18, de 1983 (nl' 28/83, na Câmara 
dos Deputados), que autoriza o Ser1hor Presidente da 
República a ausentar-se do País no decurso do mês de ju
lho de 1983, para submeter-se a revisão médica no exte
rior. 

Sala das Comissões, 30 de ju-nho de 1983. -José Lins, 
Presidente_- Saldanha Derzi, Relator- Alfredo Cam
pos. 

ANEXO AO PARECER N• 655, DE 1983 

- Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo nl' 
18, de 1983 (n9 28/83, na Câmara dos Deputados). 

Faço -saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
terriios- do art. 44, in~;;iso _ III, d?, Constituição, e eu, 
----• Presidente do senado Federal, promulgo 
:o- seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1983 

Autoriza o Se_nhor Presidente da República a 
ausentar"$e_ do País no decurso do mês_ de julho de 
1983, para submeter-se a revisão médica no exterior. 

O CongresSo Naciõrial decreta: 

Art. }I' t o Senhor Presidente da República, João 
Baptista de Oliveira Figueiredo, autorizado a ausentar
se do País, nci inêS de julho vindouro_e pelo tempo que se 
fizer necessário, a fim de submeter-se a revisão médica 
em clínica esPeCializada na cidade de Cleveland, nos Es
tados Unidos da América. 

Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em v:igor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão 
a redação final. (Pãusa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em vofação. 
OS Srs. Senadores que -a aprovam permaneçam como 

s_e <.içh_a_m. (Pausa.) 
A, provada. 
A matéria vai ã proinulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, 
redações finais de rriatérias aprovadas na Ordem do Dia 
da presente sessão e que, nos termos regimentais, se não 
houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 19-
Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 65~6, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redaçiio final do Projeto de Resolução nQ 80, de 1983. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta ·a redação final do Projeto de 
Resolução n'? 80, de 1983, que autoriza o 'Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de 
cruzeiros). 

Sala das Comissões, 30 de junho de 1983.- Lomanto 
Junior, Presidente -Saldanha Derzi, Relator -José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 656, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n9 80, 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 1983 

Autoriza o Hospital das Oínlcas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 192.000.000,00 
(cento e noventa e dois milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~ o Hospital das Clínicas da-Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, nos termos do 
art. 29 da Resolução n'~ 93, de ll_de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 192.000,000,00 (cento e noVi::nta e 
dois milhões de cruzeiros) junto à Caixa Econômica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à 
complementação dos recursos concedidos pela operação 
FAS-2122/77, necessários à construção do Instituto dos 
Ambulatórios, naquele Hospital, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 657, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Redaçio final do Projeto de Résolução n9 81, de 
1983. 

Relator: Senador José Lins · 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'? 18, de 1983, que autoriza o Governo doEs
tado da Bahia a elevar em CrS 444.689.491,02 (quatro
centos e quarenta e quatro milhões, seisceritos e oitCnia e 
nove mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e dos 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das COmissões, 30 de junho de 1983.- Lomanto 
J611or, Presidente - José Lfns, Relator - Saldanha 

" Derzl. 

DIÃ!UO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANEXO AO PARECER N• 657, DE 1981 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 81, 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 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 
444.689.491,02 (quatrocentos e quarenta e quatro mi
lhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 
noventa e um cruzeiros e dois centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I Q ~ o Governo do Estado da Bahia, rios ter
inos do art. 2"' da Resolução n? 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração- de crédito no valor de CrS 444.689.491,02 (quatro
centos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e 
nove mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e dois 
centavos), correspondentes a 185.399,30 ORTN, consi
derado o valor nominal da ORTN de CrS 2.398,55 (dois 
mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros ff CinqUenta e 
cinco centavOs), vigente em outubro/82, junto à Caixa 
Econômica_Federal, mediante a l!lilização de recuxsos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinada à construção da sede do }'i' Batalhão de Polícia 
Militar do Estado da Bahia, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro-
cesso. 

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

PARECER N• 658, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Redação Final do Projeto de Lei do Senado n9 32, 
de 1983-DF. 

Relator: Senador Alfredo Campos 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do SenadÕ n'? 32, de 1983-DF, que retifica, sem ônus, 
a Lei n"' 7.054, de 6 de dezembro de 1982, que estima a 
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
exercício financeiro de 1983. 

Sala das Comissões, 30 de junho de 1983. -José Lins, 
Presidente - Alfredo Campos, Relator- Saldanha Der
zl. 

ANEXO AO PARECER N• 658, DE 1983 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 32, 
de 1983-DF. 

Retifica, sem ónus, a Lei n~> 7.054, de 6 de de
Zembro de 1982, que estima a Receita e fixa a Despe
sa do Distrito Federal para o exercicio financeiro de 
1983. 

O Senado Federal decreta: 

Art. I'? ~ retificada, sem õnus, a Lei nQ 7.054, de6 de 
dezembro de 1982, que estima a Receita~ fixa a Despesa 
do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1983, 
no seguinte: 

ADENDO A 

1600- Secretaria de Educação e Cultura 
160 l :- Secretaria de Educação e Cultura 
1601.08472352.037- AsSistência Financeira 

Entidades PrivadaS do DF, conforme adendo A 
- Cr$ 47.000.000,00 

DISTRITO FEDERAL 
Brasília 
Onde se lé: 

J![lha de l ?8~ 

-Associação Educativa e Assistencial Madre Car
men Sales (sendo CrS 1.160.000,00 para bolsas de estu
do) Cr$ 1.160.000,00 

Leia-se:__ 
-AssociaçãO Educativa e Assistencial Madre Car

men Sales (sendo CrS 990.000,00 para bolsas de estu
do) Cr$ 990.000,00. 

- Educandário EsPírito Santo (sendo CrS 170,000,00 
para bolsas de estudo) CrS 170.000,00. 

Cr$ 1.160.000,00 
Onde se lê: 
-Centro EducaciOnal Maria Auxiliadora (s_endo CrS 

110.000,00 para assistência educacional) (sendo_ Cr$ 
1.240.000,00 para bolsas de esludo) Cr$ 1.630.000,00. 
-- Leia-se: 

-Centro Educacional Maria Auxiliadora (sendo Cr$ 
llO.Ç)OO,OO para assistência educacional) _(sendo Cr$ 
1.140.000,00 para bolsas de estudo) Cr$ l.530.000,00. -

-Centro Educacional La Salte (sendo Cr$ 100.000,00 
para bolsas de estudof - Cr$ 100.000,00. 

Cr$ 1.630.000,00. 
Onde se lê: 
-Colégio Dom Basco de Brasflia, mantida por: 
lnspetoria São João Basco - Belo Horizonte- MG 

(sendo Cr$ 65.000,00 para assistência educacional) (sen
do Cr$ l.895.000,00 para bolsas de estudo)CrS 
2.070.000,00. . ~ ~~ ~ 

Leia-se: 
-ColégiO Dom Bosco de Brasília, mantida por: 
Inspetoria São João Basco - Belo Horizonte- MG 

_ (se_ndo Cr.f 65.000~00 pirei asSistênCia educacional) (sen
do CrS 1.795.000",00 para bolsas -de estudo)CrS 
1.970.000,00. 

-Centro Educacional La Siille (sendo Cr$ 100.000,00 
para bolsas de estudo) Cr$ 100.000,00. 

Cr$ 2.070.000,00. 

PARECER N• 659, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 76, de 
1983. 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de 
Resolução n9 76, de 1983, que suspende a execução do 
inciso I do art. 15 da Lei n9 6.989, de 29 de dezembro de 
1966, na redação que lhe deu a Lei n"' 7. 785, de 20 de se
tembro de 1972, do Município de São Paulo. 

Sala das Comissões, 30 de junho de 1983. -Alberto 
Silva, Presidente- José Lins. Relator- Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 659, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n' 76, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
-----·· Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Suspende a execução do inciso I do art. 15 da Lei 
n' 6.989, de 29 de dezembro de 1966, na redaçio dada 
pela Lei n'-' 7.785, de 20 de setembro de 1972, do Mu
nicipio de Sio Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. e_ silspensa;·par Inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 11 de março de 1982, n-os autos do 
Recurso Extraordinário n9 94.001-4, do Estado de São 
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Paulo, a execução do inciso I do art. 15 da Lei n* 6.989, 
de 29 de dezembro de 1966, na redação dada pela Lei n9 

7.785, de 20 de s_etembro de 1972, do Município de São 
Paulo. 

PARECER N' 660, DE 1983 

Da Comissão de Reda-:ão 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n~" 79, de 
1983. 

Relator: Senador Saldanha Derzi. 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução o9 79, de 1983, que suspende a execução do 
artigo 243 do Código Tributário do Município de Mariâ
polis, Estado de São Paulo, (Lei nO? 288, de 18 de outubro 
de I 967), com redação dada pela Lei n~' 520, de 24 de de
zembro de 1978. 

Sala das Comissões, 30 de junho de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi. Relator - José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N' 660, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolu~ào n"' 79, de 
1983. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituiçã_o, e cu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Suspende a execução do art. 243 do Códig:J Tribu~ 
tário do Munlcípio de Mariápolis, Estado de São 
Paulo- Lei n"' 288, de 18 de outubro de 1967, com a 
redação dada pda Lei n~' 520, de 24 de dezembro de 
1978. 

O Senado Federal resolve; 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decis5.o dcfiniti•:li do Supremo Tiibunal 
Federal, proferida em Sessão Plenária de 9 de junho de 
1982, nos autos do Recurso_ Extraordinário n9 97.073-S, 
do Estado de São Paulo, a execução do art. 243 do Códic 
go Tributário do Município de Mariápolis, Estado de 
São Paulo - Lei n" 288, de 18 de outubro de 1967, com a 
redação dada pela Lei n~' 520,- de 24 de dezembro de 
1978. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- As redações 
finais lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
1"-Secretârio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N' 726, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para iniediata.discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n~' 80, de 
1983, que autoriz_á o_ Hospital das ClínicaS da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 192.000.000,00 (cen-_ 
to e noventa e dois milhões de cruzeir.os). 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983. :- Jo.:sé Lins. 

REQUERIMENTO N' 727, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de ResolUção'n~' 81, de 
1983, que autoriza O Governo-_do Estado da Bahia a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 
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444.689.491,02 (quatrocentos e quarenta e quatro mi
lhõe:s, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e no
venta e um cruzeiros e dois centavos). 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983. - José Lins. 

REQUERIMENTO N' 728, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n" 
32, de 1983-DF, que retifica, sem ônus, a Lei o\>7,054, de 
6 de dezembro de 1982, que estima a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito Fedáal para o Exercfcio Financeiro 
de 1983. · 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983. - Raimundo 
Parente. 

REQUERIMENTO N' 729, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei~ 
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redaçã6 final do Projeto de Resolução n" 76, de 
1983, que susperide a execução do inciso I do art. 15 da 
Lei n" 6.989, de 29 de dezembro de 1966, na redação 
dada pela Lei n~' 7.785, de 20 de setembro de 1972, do 
Município de São Paulo. 

Sala das Sessões. 30 de junho de 1983. - Ruimundo 
Parente. 

REQlJF.RI"-''ENTO N' 730, DE 1983 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata di3cussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n~' 79, de 
1983, que suspende a execução do artigo 243 do Código 
Tributário do Município de Mariápolis, Estado de São 
Paulo (Lei n~' 2:88, de 18 de outubro de 1967), com are
daçào dada pela Lei n" 520, de 24 de dezembro de 1978. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983. - Raimundo 
Parente. 

O SR. PRF.SIDENTF (Nilo Coelho)- Aprovados os 
requerimentos, passa-se à imediata apredação _das re
dações finais anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução 
·"' 80, de 1983. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti~ la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

~-A matéria vai à promulgação. 

:- Ó -SR~ PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à 
apreciação da redação final do Projeto de Resolução n" 
81, de 1983. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em votação. 
Os Srs. SenadOres Cjue a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprov.ada. 
A matêriá vai à_ promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão 
a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 32, de 
1983-DF. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão 
a redaçào final do Projeto de Resolução n" 76, de 1983. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encer
rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESID'BNTE (Nilo Coelho)- Em diScussão 
a redação final do Projeto de Resolução n9 79, de 1983. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a discus
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa~y~--
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Há oradores 
inscritOS. 

Concedo a palavra a_o nobre Senador Lourival Baptis
ta. 

O SR. LOURIVAl. BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o" segUinte disCursO:)- Sr. Presidente, Srs-~ Senado~ 
res: em diversas ocasiões teci comentários sobre a ori
gem, o desenvolvimento e a atuação das Comunidades 
Eclesiais de Bãse (CEBs) QUI!, na expcriêricia de seu fun" 
danamento, em nosso P,lis, pOderiam .iofrCr a infiltraÇão 
de influências alh-cius ao seu temãrio específicu, corr~n
do, inclusive, o perigo de possíveis distorções, tais come 
as que caracterizam aspectos do comportamento de de
terminadcs mcmbrcs da cham~da "Igreja Popular". 

O assunto' tem merecido editoriais nos principai!l ór
gãos da imprensa brasileira, sendo, no mesmo tempo, 
objeto de pronunciamento de expressivos ana!isto~ e au· 
t_9Ijdadcs eclesiásticas que abordam os problemas gera, 
d-os pela denominada "TeologÜ'. da Libertação", cujo 
teórico mais conhecido é o Frei Leonardc Boff. 

Ainda recentemente o .lomal do Brasil, em sua edição 
de 26 de maio passado, publicou um esclarecedor artigo 
de Dom Luciano José Cabral Duarte, intitulado "Quem 
não tem medo da "Igreja Popular", que solicíto Seja in
corporado ao texto desta breve comunicação, pelas va
lio_sas informações nele contidas. 

Posteriormente, "O Estado de S. Paulo", em sua 
edição de 19 de junho passado, divulgou uma expressiva 
e completa reportagem sObre a peregrinação do Papa 
João Paulo II à NiCarágua, na qual o Arcebispo de Ara
caju, Dom Luciano José Cabral Duarte, Doutor em Fi
losofia pela Sorbonne e ilustre Membro do Conselho Fe;
deral de EducaçãO, examina, em profundidade, o pano
rama geral da "Igreja Popular" e da orientação marxista 
da "Teologia da Libertação". Esse documento merece 
ser-anexado ao artigo anteriormente citado, pelos escla. 
recimentos que proporciona, motivo pelo qual solicito, 
igualmente, sua incorporação a este pronunciamento. 

Ontem, terçà~feira, dia 28 de junho, O Jornal do Brasil 
noticiou o lançamento do livro ••Igreja Popular", em que 
Dom Boaventura Kloppernburg denuncia a inspiração 
marxista desse movimento ideológico. 

A promoção desse lançamento do trabalho do Bispo
Auxiliar de Salvador fOi iniciativa do Cardeal-Arcebispo 
do Rio, Dom Eugênio Sales. 

A Tarde, a 28 de junho, divulgou uma entrevista do 
Jornalista Reynivaldo Brito, em que analisa o trabalho 
de Dom Boaventura Kloppernburg sobre a ·~Igreja Po
pular" o qual, certamente, promoverâ uma intensa dis
cussão, dentro e fora dos círculos eclesiásticos - sobre 
as polémicas teseS geradas pela "Teologia da Liber
tação". São documentos que merecem a mais ampla dis
seminação e que incorpOrO ao texto destas conside
rações. 

Acredita o ilustre Arcebispo de Aracaju, Dom Lucia· 
no Cabral Duarte, que os católicos do Brasil terão que 
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escolher, em matéria de posição a respeito da "Igreja Po
pular", entre o Pupa João Paulo IJ e Frei Leonardo Boff 
e seus companheiros, no que tange à maneira de pensar 
sobre este tema. Encontramo-nos, na verdade, diante de 
posições difererites e opostas. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO' 

Jornal do Brasil. quinta-feira, 26~5-83 

QUEM NÁO TEM MEDO DA 
"IGREJA POPULAR""? 

Dom Luciano José CabraJ Duarte 
Um diário paulistano, de circulação nacional, publi

cou, no dia 27 de abri! passado, um artigo de Frei Leo
nardo Boff, intitulado Qu_em não tem medo da "Igreja 
Popular"? 

Lendo e relendo tal artigo, não pensei apenas no mal 
que ele deve ter caus_ado entre os leitores de um periódico 
leigo, pouco afeitos aos problemas internos da Igreja Ca
tólica, __ Fiquci, sobretudo, perplexo, ao verificar que tal 
escrito, que se pretende contundente, lançando, uns con
tra outros, membros da Hierarquia Cató!ica, e qUe Se 
apresenta fremente do profeUSilio duvidoso ora corren
tio em ce-rtos meios religiosos, tal escrito, na realidade,_ 
não vai além de um punhado de ambigilidades e de um 
par de distorções da verdade. 

O ó_nus da prova é de quem afirma. AcC:ito o ónus, e 
passemos às provas. 

I - Um ~unhado de ambigüidades 

I) A primeira ambigüidade t~parece no próprio título 
do citado artigo. A obrigação maior de quem escreve é 
ser claro. Ora, a expressão ... ter medo" pode assumir dois· ~ 

sentidos bem distintos, quaSe roÇando a contraposição. 
Uma mãe pode "ter medo" de que seu filhinho seja se
qll_estrado ao sair d<l escola: trata-se de um medo aflito 
que deseja af3star uma catástrofe, um medo negativO, 
por assim exprimir-me. A mesma mãe pode -··ter medo" 
de que um outro filho seu não consiga classificar-se nõ 
exame vestibular da Universidade: trata-se, agora, de 
uma inquietação da Ulma, ·ao deSejar o sucesso_ do seu fi
lho. 

Esta mãe receia, por alguma razão_, que tal rià()ã.ccin
teça: seria uma esperança estremecendo de inc~rteza, por 
assim dizer um medo positivo. 

Desta forma, purece-me ter medo da "Igreja Popular" 
é uina ambigi.iidade que começa a deixar o leitor tonto, 
no ar. A dúvida que surge é esta: aqlifSe-trata-de um "ter 
medo", por que se teme que a ~'Igreja Popular" não 
aconteça, plenamente, entre nós e não se consolide? Ou, 
ao contrário, o "'ter medo'' aqui significa alguém _sentir o 
coração trepidar, ante a Igreja Popular, esta ameaça de 
desagregação da Igreja Católica, da Igreja de ~s1,1S, que
Hnão nasce do povo" mas sim no "Coração rasgado de 
Cris_t_Q "? O_ tittllQ _ ç1_q__a_rti_g9, _ç_o_n_y_ç_n_h_a_mo~-~JlÜPg_ce_~_ç_l,l_Jll
vo: o leitor começa a flutuar na ambigüídade ... 

Mas devemos uma gratidão ao autor. Ao menos no 
decorrer do escrito, ele define sUa pOsição pessoal. O seu 
"ter medo da Igreja Popular" se alinha na esteira do 
"medo que não se deve ter~ do "medo que não se pode 
acolher", como nos livros Quem tem medo de Virgínia 
Wolf?, ou Quem tem medo de Soljenitsyne? Frei Leonar
do Boff não terri-meáõ Cla Igreja Popular. Ele dá a enten
der que deseja seu advento (com este_ nome ou com o uM 
tro) e faz o que pode (e com quanto zelo ... ) para apressá
lo .. 

2) A segunda ambigüidade é está afirimição profeSso
ral: "Criciu-se um fantasma, a "Igreja Popular". O fan
tasma é produto do imagiiiáiíõ-.~Sua função é meter me
do" (cf. Leonardo Boff, artigo Cítado). 

A ambigüidade está aqui:na linguagem do comum dos 
mortais, um fantasma não é serilpre um "produto do 
imaginário". Pode ser. Mas também pode não ser. E 
pode até ser algo tão real como os Quatro Elementos dos 
filósofos }ônicos: a Terra, o Ai, a ÃS:Ua e o Fogo. Exem-

plo: "Em 1933, levantou-se na Europa o farüasma do 
Nazismo". Ou então outro caso dos nossos dias: "Sobre 
o Terceiro Mundo, agora, se espraia o fantasma do To
talitarismo Marxista, que, em dez anos, de 1971 a 1981, 
estendeu, em graus de densidade diversa, sua sombra de 
terror sobre dez países (Vietnam, Cambodja, Laos, Afe
ganistão, Iêmen do Sul, Etiópia, Moçambique, Angola, 
Guíné-Bissau, Nicarágua)''. 
--Parece impossível, inacreditável que o autOr do artigo 

Qu-e estã.nl.Os comentan-do chame a "Igreja Popular" de 
"fantasma", no sentido de algo inexistente, fruto do 
delírio, uma alucinação no sentido psicológico estrito da 
palavra- "a percepção de um objeto que não existe". 
Ponho o meu espanto de lado, e vejo, com tristeza que 
está é de fato, a posição do teólogo, afirmada nas linhas 
e confirmada nas entrelinhas, em seu citado artigo. E a 
consideraçãO que vou fazer sobre um par de distorções 
da verdade, que Frei Leonardo nos oferece em seu escri
to, ajudará o meu leitor a fazer seu próprio discernimen
to. 

II _- Um par de distorções da verdade 

O pior inimigo da verdade não é a falsidade: é a: meia
verdade, a distorção da verdade. A falsidade tem algo de 
brutal: sua inverdade despida, crua, fere a inteligência _e_ 
provoca repugnância ao espfrito. A meia-verdade, po
rém, se reveste de insinuantes atrativos. 

1) Primeira distorção da verdade 
''COmecemos Pelo Papa", como pede o nosso escritor. 
O nosso articulista escreve: "Em sua carta de 8 de 

agosto de 1982, dirigida aos Bispos da Nicarágua, o 
Papa afirma que a "esta denominação (Igreja Popular) 
- sinônimo de --·'Igreja que nasce do Povo'' - pode 
atribuir-se uma significação aceitável". (Aliás, a carta é 
de 29-6-82; cf. Osservatorc Romano de 15-8-82). Esta fra
se_citada como sendo de João Paulo II, realmente o é c.f. 
Ossen.atore Romano, edição referida, pág. 3). Mas o que 
o nosso periodista se esqueceu de transcrever no seu arti
go foram as palavras fortes e transparentes do Vigário de 
Cristo, que vêm logo a seguir na mesma carta do Papa, 
pa[avriis estas que são um complemento indispensável 
para a intelecção leal do pensamento do Santo Padre ... 

Se não vejamos. O Papa, falando da "fgreja Popular", 
depois de dizer que "não ignoro qu'e a esta denominação 
- sinônimo de Igreja que nasce do Povo - pode 
atribuir-se uma significação aceítáv_e[", cOntinua, II li
nhas abaixo: "Contudo, sabeis que o documento conclu
sivo da III Conf~r~ncia Episcopal Latino~Americana de 
Puebla declarou pouco acertado este nome de "Igreja Po
pular" (cf. Puebla, n~ 263). Fê-lo depois de maduro estu
do e reflexão entre Bispos de todo o Continente, poises
tava consciente de que este nome encobre, em geral, ou
tra realidade. "Igreja Popular", na sua acepção mais co
mum, visível nos escritos de certa corrente teológica, sig
nlhca uma Igreja que nasce muito mais de supostos valo
res de uma camada da população do que da livre e gra
tuita iniciativa de _Deus. Significa uma Igreja que se 

ex~u~e_ na ___ a_u_t_o_n~~~-a--~-~~ -~1-!?:~!l~~s_b:ts_es, __ sem_ referê~-
cia aos legitimas Pastorçs ou Mestres, ou ao menos 
sobrepondo os direitos das bases à -autoridade e aos ca
rismas que a fé faz perceber nos Pastores ou Mestres. 
Significa -já que ao termo pom se dá de modo fácil um 
conteúdo acentuadamente sociológico e político_- Igre
ja encarnada nas organizações populares, marcada por 
ideologias". E o Papa prossegue, logo adiante: "f: fácil 
perceber- e indica-o de maneira explícita o documento 
de Puebla- que o conceito de "Igreja Popular" dificil
mente escapa da infiltração de conotações fortemente 
ideológicas, na linha de uma certa radicalização política, 
da luta de classes, da aceitação da violência parã. canse-M 
guir determinados fins etc. quando eu mesmo, nO·nleu 
discurso de abertura da Assembléia de Puebla, fiz sérias 
reservas sobr.e a denominação Igreja que nasce do povo, 
tinha em vista os perigos agora mesmo recordados" 
(João Paulo II, ibidem, pâg, 3). 

Para o teólogo franciscano, a "Igreja Popular" sim
plesmente não existe na América Latina: "Não conheço 
ilenhum texto de alguma significação teológlca ou de 
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qualquer agente pastoral da América Latina, que enten
da o carisma sem a instituição, ou a institUição desligada 
da vida dó Espírito (cãrisma), sustentando o "absurdo" 
(na expressão do Papa) de uma Igreja sem qualquer es
truturação, sem qualquer referência à tradição e às ins
tâncias -de unidade (ministros da palavra, párocos, bis
pos, Papa)". (cf. Boff, ibídem). 

Aqui, uma observação capital: vejam como o articulis
ta manipula a palavra do Papa. Enquanto João Paulo II 
caracteriza a verdadeira Igreja do Senhor Jesus com pa
lavras de fogo, que não deixam margem à dúvida quanto 
à globalidade e inteireza de sua exigência - "não há nem 
pode haver comunhão válida e duradoura na Igreja, se
não na união de mente e coração, de respeito e obediên
cia, de sentimento e de ação com o Bispo" (ibidem); e 
ainda: "Uma "Igreja Popular" oposta à Igreja presidida 

-pelos legítimOs Pastores é, desde o ponto de vista do en-
sinamento do Senhor e dos Apóstolos no Novo Testa
mento, e também no antigo e recente ensinamento do 
Magistério solene da Igreja, uma grave desviação da 
vontade e do plano de Jesus Cristo" (João Paulo II, ibi
dem) - Frei Boff se contenta com algo imensamente 
menor: o absurdo de que fala o Papa seria uma "Igreja 
sem qualquer estruturação, uma Igreja sem qualquer refe
rência à tradição e às instâncias de unidade (minístros da 
palavra, párocos, bispos, Papa) (Boff, ibidem - os gri~ 
fos são meus). 

Ora, meu caro articulista: o que o Papa indigita como 
sinal da verdadeira Igreja do Senhor Jesus não ê uma ins
tituição que tenha uma qualquer estruturação, mas a es
truturação que lhe quis dar Jesus Cristo. Como também 
não basta, segundo o Papa, 3bSQlutamente, que esta ins
tituição tenha uma qualquer referência à tradição c às Ins
tâncias de unidade, para se poder colocar sobre sua fron
te o distintivo de ser ela a autêntica Igreja do Filho de 
Deus. Para isto, seria imprescindível que tal instituição 
estivesse em total e integral sintonia com todo o ensina-
menta do Senhor Jesus Cristo e dos Apóstolos cf. João 
Paulo II, ibidem). 

2) Segunda distorção da verdade. 
A segUnda distorção, no artigo que analisamos, não é 

menos grave do que a primeira. Escreve Frei Leonardo: 
"No Brasil, não é corrente a expressão "Igreja Popular". 
Todos, bispos, padres, teólogos e membros das comuni
dades, falamos em comunidades eclesiais de base, ou 
simplesmente CEBs. Contudo, há os interessados em in
troduzir, primeiro, a expressão "Igreja Popular". Depois 
se afirmu que não se trata só de expressão, mas de uma 
realidade que está começando neste País, semelhante à
quela da Nicarágua. Por fim, condena-se a expressão e a 
pretensa realidade (o Papa fala em "ê absurdo imaginar
se"), porque o Papa a condenou" (L. Boff, ibidem). 

_Somemos, agora, a este passo, o que o nosso teólogo 
diz um pouco antes, no mesmo artigo, quando transcre
ve trechos de uma carta que ele nos informa ter sido es
crita pelos "cristãos da Nicarágua", em resposta ao Pa~ 
ps.,- no- d-ia- -l-5-8~2,--e -or.-de-se-lê:- '-'A -verdade- -é- que- nós 
não nos ch<~mamos "Igreja Popular", mas, sim, somente 
Igreja. O que ocorre é que alguns nos põem este nome, 
para dizer depois que nós não somos cristãos. Por_ém nós 
nunca nos chamamos assim". A conclusão ó.bvía a que 
Frei Leonardo nos conduz, solicitamente, pela mão, é a 
seguinte: a "Igreja Popular" simplesmente não existe: 
nem na Nicarágua, nem no Brasil nem "em nenhum tex
to de alguma significação teológica ou de qualquer agen
te de pastoral da América Latina" (L. Boff, ibidem). 

Ora, leitores, esta é uma ãberrante inverdade. Vamos 
às provas. 

a) De uma vaiiada literatura (artigos, revistas, etc.) da 
Nicarágua, onde se fala abertamente não só da existên
cia, mas das características e da luta da "Igreja Popu
lar", tomo um exemplO de primeira categoria: o livro 
Apuntes para una Teologia Nicaragüense, súmula de con
ferências pronunciadas no "Encuentro de Teologia" rea
lizado em Manágua, de 8 a 14 de setembro de 1980, e 
Publicado em coedição pelo Centro Antônio Vatdivieso 
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(cidadela dos clérigos s_andinistas) e p-elO Instituto His
tórico Centro-Americai:to. 

Neste livro, ao pé da página 62, enconfró esta defi
nição, i:jile traduzo: "Sempre que, neste Encontro, nos 
referimos à "Igreja Popular", a entendemos como a Igre
ja que o Espíiífo suscita no povo- doS pObres, reavivando 
nele a memória de Jesus e a convocação a seu seguimen
to". Vejamos: apesar da ambigüidade, é clara a exclusão 
da Hierarquia da- Igreja. E adiante, na pãgina-66: ~·J. Oe
fini~âo da Igreja Popular (lP). Fatos (que devem ser sem
pre melhor analisados e interpretados): 

a)- Participação do povo- explorado e crente- na 
insurreição e na revolução; 

b) - Participação- de agentes de pastoral e militantes 
cristãos-: 

-em projetos políticos da revolução (organizações de 
massas, alfabetização, reativação económica etc.); 

-no Estado (em todos os níveis) 
-na Frente Sandinista de Libertação Nacional 

(FSLN) 
c)- Surgimento ou fórtã.leciinento das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs), e organizações ci-istãs afinS, é:in . 
ambientes ou movimentos populares". 

E ainda: ao }'é da página 68, no mesmo Hvfo, surge a 
pergunta: "Qual é a contribuição específica da Igreja Pow 
pular na construção do poder popular e da democracia 
popular direta?" 

E mais: na página 69, hã todo um subcapítulo dedicaw 
do a tratar do seguinte tema: .. Relação entre a Igreja Pow 
pular e a Igreja estabeleci_da_t_ra_dici9nalmente". 

Poderia multiplicar as cittições ad na;;seam.u 

Ora, meu prezado Frei Boff, diante do que acabo de 
citar (e ainda não é tudo), negar a existência da "Igreja 
Popular" na Nicarágua, ê não levar a sério os seus leitoM 
res. De minha parte, penso que tenho o direito, um direiM 
to humano, simples e fundamental, de ser tratado com 
mais respeito, por um religioso que escreve·para o públiM 
c o: O direito à verdade! 

PermitaMme, entretanto, os meus leitores que lhes forw 
neça ainda três elementos de informação, para que comM 
provem que Frei Leonardo Boff está realmente distorM 
cendo a verdade, quando nega, de maneira rotunda, a 
existênCia da "Igreja Popular" no Brasil e na Américã 
Latina: 

l. Quem não sabe que em El SalvadQr_a "Igreja PoM 
pular" está oficialmente organizada, dirigida por um 
grupo de religiosos, de religiosas e de leigos rebeldes ao 
Papa, sob o título de "Consejó Nacional de Ia lglesia PoM 
pular", cuja sigla, internacionalmente citada, ê CONIP? 

2. Frei Leonardo Boff nosjura,-de pés juntos, que a 
"Igreja Popular" não existe no Brasil. Agradeço, aqui, a 
valiosa colaboração que nos vai prestar Frei Betto, para 
desmentir seu irmão de simpatia para com a "Igreja PoM 
pular". No mesmo livro publicado pelo Centro Valdiview 
so de Manágua, há pouco citado, leio uma conferêil.cia 
assinada por Frei" Betto, religioso dominicano não orde
nado sacerdote, do Convento das Perdiz_es em São PauM 
lo, e um dos mais autorizados orienta_dores das CEBs no 
Brasil de cujos Encontros Nacionais costuma participar 
como assessor. No_ bojo desta conferência, intitulada A 
Igreja que surge do povo, está escrito: 

··um primeiro ponto que interessaria abordar seria a 
estratégia frente a uma sociedade e a uma Igreja que está 
atravessada pela luta de classes: a questão da unidade da 
Igreja. 

Na experiência brasileira, temos uns fatos um pouco 
diferentes do resto do continente. Eu assinalaria dos faM 
tos. 

Primeiro: nunca utilizamos a expressão Igreja P_opuM 
lar. Sempre utilizamos a expressão Igreja ou ComunidaM 
des Eclesiais de Base (CEBs). Isto porque, cada vez que 
eu falo de Igreja Popular dentro do contexto brasileiro, 
estou correndo_o risco de considerar que a hierarquia ou 
os setores conservadores da_ Igreja são os verdadeiros 
proprietários da Igreja Histórica, Constitucional, Tradi
cional, e que nós, agora, devemos criar uma espécie de 
nova Igreja. Creio que a_ prática históric~a ~-a Igreja con-
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firma que só atraVés da luta interna. é como se consegue 
mudar a Igreja" ("Apontes para una Teologia NicaraM 
guense", pág. 79). 

3. Finalmente, permitamMme aqui transmitir uma in
formação que julgo de grande valia. No dia 9 de março 
últinlO, o -Santo Padre João Paulo II abriU; ~a Catedral 

·de PortwauwPrince, no Haiti, a Assembléia Ordinãria do 
CELAM. No jantar que se seguiu, na Nunciatura, ele peM 
díu a:o CardeaiMPresidente do CELAM (pedido ouvido 
pelos Cardeais que estavam junto ao Papa, à mesa) que 
os 56 Bispos dos 22 países da América Latina, naquela 
data reunidos no Haiti,·estudassem, durante a Assemble

'ia; o problema da ~'IgreJa PopUlar" na América Latina, 
pofs eSte tema: preõCupava fundamente o Papa. 

Este estudo foi__feit_o, por grupos, segundo a distriM 
buição geográfica dos países que_estão representados no 
CELAM. Lã estávamos seis Bispos do Brasil, entre eles o 
Presidente e o Vice-Pre_sidente_da CNBB, àquela época. 

Ora, meus leitores, diante di~to, dizer, professoraiM 
mente, que o problema da "Igreja Popular" é "um fanM 
ta~ma", ou que a "Igreja Popular" simplesmente não 

-·e-xiste na AmériCa Latiila me parece, ao menos, um pOuw 
co excessivo... . 
- ConcluiOd.O: -o problema estã claro e se resume nu-m 

dile-ina." Os ca_tólicos do Brasil terão que escolher, em maM 
téria de poSiÇão a respeito da "Igreja Popular", entre o 
.Pãpã- João Paulo II C Fá:i Leonardo Boff e seus coinpaM 
nheiros na maneira de pensar sobre este tema. A~ po
sições, na verdade, não são apenas diferentes: são opos
tas. Cada um que assuma, com a firmeza que esta hora 
ciiõtica- eXige, a -atitude que lhe ditar sua fidelidade à 
Igreja Católica, fundada poi- Jesus Cristo soOre õs ApóS
tolos, e especialmente sobre o Apóstolo dos Apóstolos e 
Pastor dos Pastores, isto é, o Sucessor de Pedro, que hoje 
se chama João Paulo II. 

Dom Luciano José Cabral Duarte~ Arcebispo de AraM 
caju. 

O Estado de S. Paulo 
Domingo, 19 de junho de 1983 

PAPA NA NICARÁGUA -
A VERSÃO E O FATO 

D. Luctano José 
Cã_hral 0!-J.arte. 

Os grupos chamados progressistas, dentro da Igreja 
Católica, têm no seu arsenal um par de ferramentas preM 
feridaS: o_ reducionismo e a releilura. Com o reducionis
mo, pinçam de um acontecimento ou de um texto o asw 
pecto que lhes interessa, porque serve à sua ideologia, e 
jogam o resto àS ur((gas. Com a releitura, exercem, com 
sutil habilidade_, uma violência na mente dos seus leito
res: fazem-nos ver um fato sob ângulo que eles escolhem 
e impõem; ou então nos induzem, subliminarmente, a 
perceber, num texto, não aquilo que é a transparência do 
próprio escrito, mas a interpretação tendenciosa e parM 
cial que eles nos querem impingir do documento em 
questão. 

A visita do santo padre João Paulo II à Nicarágua, no 
d[a 4 de março passado, foi, inicialmente, imagiriãda pe
los chamados progressistas e pelos filoMsandinistas, conio 
um moni.ento privilegiado para uma alta manipulaçao 
esii-atégica: dali deVeriã saii, -a qualquer custo, um selo 
di aprovação do Papa à revolução nicaragUense, modeM 
fo e ideaf de ou-tras insurreiÇões sarlgfiiúas na América 
Latina. -- -

Acontece que- João Paulo II, vindo da Polônia, um 
País subjug<i.do Pelo comunismo, onde ·ele ViveU sUa ju
ventude e sua idade adulta atê ser eleito Papa, não se dei-
xou envolver pel~ trama insidiosa. --

0 Clima da Visita 

A verdade é que o movimento que derrubou a ditaduw 
ra sanguinária de abominável e Somoza foi pago com 0 

sangue _e a _vida de grupos heterogênioS. Entre eles, nu
merosos fiéis católicos da Nicarágua, sustentados pela 

___ bravura de monsenhor Miguel Obando Bravo, Arcebis-
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po de Manágua. A voz deste intemerato sucessor dos 
Apóstolos (que, há dois anos, visitei em Manágua) se er
gueu, então desassombrada, ante os horrores da ditaduM 
ra de Somoza, um homem sem escrúpulos, que transforM 
mara a Nicarágua em sua propriedade pessoal. As forças 
daquela ditadura pensaram seriamente em suprimir a 
vida de monsenhor Obando Bravo. Não chegaram a 
fazê-lo, ao que pare_ce, por circuntâncias fortuitas. Mas 
eliminaram a b~la _o dÇ$temido jornalista Joaquim Cfiaw 
morro, proprietário do jornal La Prensa, voz livre da 
oposição ao tirano. 

Após o "'triunfo da revolução" (para usar o refrão_ 
hoje clássico, na Nicarãgua), os comunistas, que eram 
apenas um entre quatro ou cinco grupos de revolucio
nários,_ empalmaram o poder, apoderando-se do contro
le das ~rmas. '.'A vitória Jja revolução está na ponta das 
baionetas", como ensinou Mao Tsé-Tung. 

No dia da vitória, em 19 de julho de 1979, todos os 
líderes revolucionários (os comunistas também) foram 
pedir a bênção ao Arcebispo de Manágua, em sua resiM 
dência, proclamando seus altos mérios na libertação do 
país. Em seguida, os sandinistas, que arrebataram ache
fia do pafs, colocaram, tamb~m. na junta de governo ele
mentos nãoMcomunistas: a viúva Violeta Chamorro e o 
industrial Alfonso Robelo, entre outros. Ambos, com
preendendo cedo o papel de fantoches que lhes impuw 
nham; poucos meses depois se retiraram da junta. O prów 
prio Comandante Zero (Eden Pastora), de formação caw 
tólica, um dos heróis. da primeira hora, após abandonar 
um posto secundário de chefia militar, saiu da NicarãM 
gua. E hoje está de novo à frente de um grupo de insurre
tos, no sul do seu país, tentando derrubar a junta 
sandino-marxista, "que traiu e usurpou a revolução po
pular e democrática", como ele diz. 

Neste momento, ante as pressões iinternas e externas, 
os sandinistas se estão apoiando, de modo particular, na 
chamada "Igreja Popular" da Nicarágua. Esta é um gru
po articulado e muito ativo de sacerdotes, religiosOs e lei
gos, em aberta rebeldia contra o Papa e o episcopado ni
carágüense, adeptos que são de um suposto "cristianis
mo marxista". 

O governo sandiriista, revelandoMse o que era desde o 
_início, jâ cOmeçou sua perseguição larvada contra a Igrew 
ja C?tótica. O Arcebispo Miguel Obando Bravo tem de 
levantar de novo sua voz, agora contra os atuais tiranos 
de seu país. Por isto, monsenhorObando é hoje o alvo de 
tOdoS os ódios da-junta de governo e, sobre sua cabeça, 
de sólido mestiço nicaragUense, descem os raios da ira do 
Sandinista Olimpo de Manágua. Aí imperam o comanw 
dante Tomas Borge, os dois comandantes Ortega, que 
são irmãos, e mais alguns outros, todos marxistas de es-
trita obediência. · 

Foi nesse quadro de tensões dramáticas que se desen
rolou, no dia 4 de março deste ano, a visita pastoral do 
Papa João Paulo II, este cordeiro ensagüentado de Deus 
que dirige atualmente a Igreja do Senhor Jesus. 
A Versão 
40 A partitura tendenciosa e deformante" 

Estava eu no Haiti, desde o dia 7 de março passado até 
o dia 15, e lã recebi as primeiras notícias de que uma arti
culação internacional se armara, sob inspiração idt!ológiM 
ca, para impor à opinião pública mundial determinada 
"releitura" da visita de João Paulo II à Nicarágua. E a 
trama logo entrou a funcionar, como uma orquestra. 

De regresso, fiQUei perplexo ao ver vários órgãos da 
imprensa católica do Brasil executando, com fidelidade 
total, essa mesma partitura tendenciosa e deformante. 

As provas? - Ei-laS liqui: 

I) O Boletim do Centro de Informações Católicas 
(CIC), ·de 22 de março de 1983, editado pelos francisca
nos de Petrópolis, sob a responsabilidade de Frei Clarên
cio Neottil Jevava aos qu_atro cantos do Brasil e do ExteM 
rior um relato da redação, baseado no testemunho ocuM 
lar do sacerdote nicara_gGense Fernando Cardenal (entre
vistado no Rio de Janeiro pelo CIC a J5w3-83) e do so
ciólogo lirasileiro Pedro Ribeiro de Oliveira (presente em 
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Manágua no dia da visfsta -papal), relato do qual extraio 
estas frases: 

"Fazendo uma pequena análise dos discursos do Papa 
à Nicarágua( ... ) (eles) não trouxeram uma luz nova par~ 
a nova realidade nicaragüense. Estão calcados sobre cer
ta oposição rígida entre Igreja e mu~do, sendo ~q~e]~_a 
portadora do verdadeiro humanismo, da verdade total 
sobre o homem, enquanto o mundQ_~_:vi_st_Q __ c;:Q_rn sus
peição e reservas, tendente, na melhor das hipóteses;-ã 
um humanismo falho, senão materialista. Parece que es
ses discursos recuam para uma base teológica anterior ao 
Coil61io Vaticano II, base que oferece, talvez, um espaço 
de segurança, de tranqUilidade, de certezas absolutas, 
mas que não corresponde às necessidades dos cristãos 
que estão construindo novo tipo de soci~dade e ~nf~en
tam dificuldades e desafios historicamente origíiiais." 

E adiante: "O pOvão decepcionado começou a gritar 
.. queremos p·az" e era tão forte que num dado momento 
o Papa interrompeu o discurso para dizer com voz zan
gada: uA Igreja é a Primeira a querer_ a pa~"· Mas não 
era essa afirmação genérica-que-o povo-esp-erava: queria 
uma manifestação contra a inVasão das fmnteiras, -caU
sadora de tantas mortes, e por isso insistiu com seu cla
mor. O Papa impacientou-se e gi'itOu "Silêncio!". Nesse 
exato momento morreu a esperança de que a visita fosse 
uma ocasião de diálogo entre o Papa e o povo".( ... ) "O 
povo nicaragüense sentiu-se ofendido, humilhado. Um 
povo que aprendeu a orgulhar-se de seu país, após tantos_ 
anos como "republiqueta do quintal americano", não 
aceitou a atitude do Papa e expressou seu descontenta
mento gritando: "Poder popular" e "Entre cristíanismo 
e revolução não há contradição". 

Para informação dos meus leitores, devo declarar que 
0 Pe. Fernando Cardenal, que o CIC dos Francisca riOs 
de Petrópolis solicitamente _entrevistou no Rio de Janei
ro, é um jesuíta nicaragUense, secretário do governo sa_n
dinista para a juventude, suspenso de ordens pelos bis
pos daquele país, ante os quais se encontra em _atitude de 
franca rebeldia, contrariando a orientação que recebeu 
de não ocupar nenhum cargo político no governo da Ni-
carágua. -

Pedro Ribeiro de Oliveira é um sociólogo do Rio de 
Janeiro, do qual a Rc,·ista Eclesiástica Brasileira nos in
forma que é um "militante junto ao caminhar das CEBs 
do Brasil" (REB, Março de 1983, Editorial). A parciali
dade e a paixão ideológica de suas impressões sobre_Q dia 
4-3-83, em Manâgua, devem servir de alerta, creío, aos 
responsáveis nacionais pelas Comunidades Eclesiais de 
Base. Esses núcleos vivo_s de cristianismo <mtrfê o povo, 
as CEBs, esperança de renovação da Igreja, apOiadas por 
Puebla, estão sendo, neste momento, alvo de uma inves
tida ideológica, qUe tenta cooptá-las. A voz aflita de um 
bispo de São Paulo se levantou, em Itaici, em abril passa
do, pedindo à cúpUla da CNBB que velasse sobre estepe
rigO. O pedido dis_creto, estremecendo de inquietaç-ão, 
não terá c"a:ído no vazio. f: o que espero e desejo. 

2) A revista Família Cristã, editada pelas Timãs Pau
tinas, de São Paulo, em seu número de abril passado, à 
pág. 10, nos oferece, também, sua contribuição à orques
tra da "releitura" da visita de João Paulo II à Nicarágua. 
Têm- a palavra, desta vez, dois nomes bastante conheci
dos._O primeiro é o professor da PUC (SE) Luiz Eduar
do Wanderley, notório militante da Teologia da Liber
tação de linha esquerdizante, "à la" Gustavo Guti~rrez- e 
Leonardo Boff. 1:. importante assinalar esse detalhe: 
"Teologia da Libertação esqucrdizante", pois há também 
uma Teologia da Libertação autenticamente católica, a 
de João Paulo II, que está nas páginas do Documento de 
Puebla, a cada passo, embora ali não s_e empregue o ter
mo "Teologia da Libertação". Justamente porque quise
ram evitar possíveis equívocos, nó momento agitado e 
confuso em que apareceu o citado documento. 

Ouçamos _o professor Wanderley, levac;fo para falar 
dentro dos lares católicos pela solicitude das Irmãs Pau· 
linas que dirigem a mencionada revista: o Papa, "ao se 
referir, mais ou menos explicitamente, a casos concretos 
das relações Igreja x Estado, Fé x Política, Clero e Reli: 
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giosos x Mundo. Religião x Sociedade, temo que a carga 
histórica que ele carrega de sua_ experiência na Polônia, 
das pressões da Cúria Romana e do Ceiam contra a "I
greja Popular", da visão centralizadora e clericalista da 

- instituição da Igreja, possa barrar ou abafar o profetis
mo da opção preferencial pelos pobres e favorecer a bu
rocratização da Igreja". 

O segundo entrevistado _é Fre:i Betto. Religioso domi
nicano leigo, que não esconde sua maneira de pensar, 
Frei :Beito {-: persona grata do governo sandinista. Várias 
vezes _esteve_ na Nicarágua após ··o triunfo da revo
lução", e é um dos artesãos pacientes da chamada "Teo
logia NicaragUense", que outra coisa não é do que a ten
tativa de dar um suporte "teológico" à .. Igreja Popular 
da Nicarãgua", esta desfiguração da Igrej~_ Católica, que 
um punhado de religiosos, sacerdotes e leigos rebelados 
contra o Papa estâ oferecendo, como andaime provi
sório, para a instalação do comunismo na Nicarágua . 

Escutemos o Frei Betto: .. 0 Papa chegou à pâtria de 
Sandino com uma visão parcial da realidade, tanto que, 
em seus discursos, não se referiu ao assassinato, rio dia 
-anterior, de 17 jovens pelos terroristas_ somozistas. 
Mons. Obando, aproveitando o respaldo papal, saudou 
o ilustre visitante, na missa ao povo, comparando-=-o a 
João_XXIII q~ando visitou os cârceres de Roma ... e dis
se esperar que a visita de João Paulo II trouxesse um 
pouco de liberdade à Nicarágua!. .. 

Esta a frase que arrancou vaias do povo na praça 19 de 
Julho. Mons. Obando não entendeu que hã hoje um go
verno popular na Nicarágua, que o povo estâ tendo di
reitos jamais respeitados nos 40 anos d~ ditadura dos So
mozas, que a burguesia se sente ameaçada porque perde 
p-n~vHégios. E Roma decidiu dar_ todo apoio ao arcebispo 

_ de M_an_âgua, talvez ignorando o que, de fato, a revo
lução sandinista significa para aquele povo tão sofrido, 
agora aterrorizado pelos ex-guardas somozistas acampa
dos na fronteira de Honduras e apoiados por Reagan". 

Não deixa de surpreender que um frade brasileiro, fa
lando sobre assunto especificamente nicaragüense, tenha 
a audácia de julgar, com tal destempero, um bispo nasci~ 
do na Nicarágua, sofrido e vivido na Nicarágua, que jogou 
sua vida contra a ditadura de Somoza, com_o a e_stá Jo· 
gando agora contra a ditadura da junta sandinista. En
tretanto, o mais grave de tudo é ver o ressentimento mal 
contido, raiand_o a fimbria do rancor, com que Frei Bet
to, indiretamente, parece aprovar as vaias contra o Papa, 
o qual não entende o que é sandinismo, não sabe nada 
do que está acontecendo na Nicarágua ... Ingenuidade ou 
cegueira -ideológica? E como -entender que as Irmãs Pau
linas se prestem a carrear, para o recesso dos lares criS·· 
tãos do Brasil, os descompassas de um frade amargo, di
vulgando_ um texto que inocula veneno no sentimento de 
amor e de fidelidade ao sucessor de Pedro, um dos traços 
da religiosidade profunda do povo católico brasileiro? 

3) A revista católica Sem Fronteiras tem como editor 
e proprietário o Instituto Comboniano S. Judas Tadeu, 
de São José do Rio Preto (SP). Para os que não o sabem, 
os combonianos são uma congregação missionária que 
nasceu na Itália e sempre se distinguiu por seu ímpeto 
evangeli~ador atrav~ do mundo, ~ serviç~ da Tg~eja, 
destacando-se por sua fidelidade e seu respetto ao Btspo 
de Roma, o Papa. De uns tempos para câ algun~ ~ombo
nianos do Brasil mUdaram de sentimento e·apontaram a 
pr(la de seu bar~o na djreção de urna nova_ esti:ela id~oló
gica, f: dífícil compreender o que se passou, O fato e que 
vários combonianos parecem hoje se envergonhar da 
costumeira e- incondicional fidelid~de ao Papa, E este 
desvio lamentável de alguns membros da congregação, 
caiTe.B:ada de tantos mérito~, se faz agora sentir na suare
vista Sem Fronteiras. - -

Pois não é que esta revista, no seu número de maio de 
1983 sem o menor constrangimento, transcreve alegre
men;e os dois s_upracitados depoimentos, publicados 
pela Família Cristã de abril de 83? Não tinham outras 
fontes de águas não turvas, para informar-se? Não rece
bem ~ Osservatore- Romano com o relato da Visita do 
Papa à Nicarágua e o texto integral dos _seus discursos? 

Julho de 1983 

Não sabem que seis bispos brasileiros (entre eles o Presi
dente e o Vice_-Presidente da CNBB de então)_estiveram 
com todos os bispos centro-americanos, no Haiti, ao en
cerramento do périplo do Papa pela América Central, e 
ouviram diretamente deles (a_té mesmo dos bispos da Ni
carágua) o relato verfdico do que aconteceu? 

E retorna a cruel pergunta: simplicidade das pombas 
ou malícia da serpente ideológica? 

4) A revista mais importante publicada pelos religio
sos franciscanos no Brasil é a REB (Revista Eclesiástica 
Brasileira). Em seu número de março de 1983, em dois 
momentos, a REB faz sua opção, não preferencial mas 
exclusiva, pela tarefa inglória da_esquerdização da Igreja 
Católica. 

Primeiro, no editorial assinado pelo redator da REB, 
Frei Leonardo Boff, lemos:_ o povo (da Nicarágua) espe
rava (do Papa) palavras de paz e de conforto às mãi::s do
loridas. O Papa abordou um tema também conflitivo. 
aquele das relações difíceis entre um episcopado que se 
opõe à revolução e de vastos setores da Igreja, especial
mente das comunidades eclesiais de base, que se fazem 

-pres~ntes na recOnstrução do país. Houve um lamentâvel 
Qescompasso entre a mensagem expressa pelo Papa e a 
expectativa dos milhares que enchiam a praça". 

Em segundo lugar, a REB publica uma apreciação da 
visita, escrita pelo supracitado sociólogo Pedro Ribeiro 
de Oliveira. Ele repete o mesmo que disse ao CIC, Bole
tim de 22-3-83. Só que em cores mais violentas. Por 
exemplo: "A Igreja da Nicarâgua estâ, pois, mais dividi
da do que antes. O povo não respondeu ao apelo do 
Papa em favor da unidade da Igreja, e o Papa não res
pondeu ao apelo do povo, em favor da paz na fronteira. 
Será preciso esperar acalmarem-se os ânimos, antes que 
seja possível reatar o diálogo entre uma grande parte do 
povo nicaragOense e o Papa" (REB, março de 83, p,9). 

Quem conhece a maneira de pensar do sociólogo Pe· 
dro Ribeiro de Oliveira não estranha que ele diga o que 
disse. A sociologia, em princípio, deveria obrigá-lo a um 
esforço maior de objetividade e de imparcialidade. Mas, 
convenhamos, esta ciência não o vincula a nenhum dever 
especial de acatamento para com o sucessor de Pedro. 
Nem lhe impõe a exigência de procurar entender, numa 
clave global e religiosa, a heroicidade do gesto de João 
Paulo II, indo à Nicarãgua para tentar salvar a fé católi
ca daquele país. Fé que, ali, é defendida intr_epidamente 
sobretudo pelos Bispos. 

O que, sím, me causa desolada decepção é ver, uma 
vez mais, a desafeição de Frei Leonardo Boff para com 
Roma, para com o Papa. Seu pai, São Francisco não an
dou por esta estrada: palmilhou o caminho inverso. 
Quando levantaram dúvidas sobre a validade de su_a 
obra, ele não olhou para Roma com amargas restrições. 
Ao contrário: caminhou para lá, a fim de colocar sua 
obra e, sobretudo, colocar-se a si mesmo nas mãos do su
cess-or -de Pedro .. 

Depoimentos mostram 
a verdade 

Se a versão da viagem do Papa à Nicarágua, difundida 
pelas revistas e publicações católicas ci~adas (e aind~ ha~ 
veria 0 que citar ... ), é parcial e tendenciOsa, qual f01, en
tão, a· verdadeiro fato? 

Entramos, aqui, de cheio, no problema das testemu
nhas e de sua credibilidade. 

As · primeiras testemunhas qualificãdas, no caso, 
parece-me, são os próprios bispos da Nicarágua. O epis
copado nicaragüense é numericamente pequeno. Sã? 
apenas sete bispos, dos quais nem todos nasceram na NI
carágua. Dois deles estiveram na Assembléia do Ceiam, 
no Haiti, de 9 a IS de março passado. Aí estiveram tam~ 
bém presentes os bispos- de todos os demais países da 
América Central. Do depoimento dessas testemunhas to-
das, resumo o que segue abaixo. . 

1) Mons. Miguel Obando Bravo, arcebispo de Ma
nágua e presidente da Conferência Episcopal de seu país, 
não podia ser mais incisivo quando, na saudação a Joio 
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Paulo 11, em sua cheg<lda à capital da Nicarágua, compa
rou aquela viagem do sumo pontífice cOm a visita que o 
Papa João XX III fazia às prisões de Roma ... E acrescen
tou: esperava que a ida do Papa à Nicarágua Jc:vasse um 
pouco de liberdade âquele país ... 

O governo sandinista humilharia quanto pudera o arce
bispo de Manágua, nos acertos de preparação da via
gem. Proibira mons. Miguel Obando de subir as escadas 
do avião do Papa quando este chegasse ao aeroporto. 
Não permitira que o arcebispo nem seus auxiliares pre
parassem o alta_r para a missa na capital. Disto cuidaram 
os próprios sandinistas, armando um altar onde não ha
via um crucifixo, mas atrás do qual se erguiam as pintu
ras enormes dos rostos dos líderes sandinistas, num esti
lo que os meios de comunicação nos mostram ser habi
tual nos países; comunistas. 

O Governo sandinista matlfeve- sob sua guarda a orga
nizaçãO da grande missa para o povo, em Manãgua. 
Tendo o controle dos transportes e da gasolina, impediu 
que viessem a Manãgua centenas de milhares de campo
neses católicos residentes fora da Capital eles reforça
riam o apoio ao arcebispo. 

Ainda: distribuiu em volta 4o altar fornidos grupos de 
jovens sandinistas, as famosas "turbas", dispondo de mi
crofones e de poderosos alto-falantes. E quando João 
Paulo II pronunciou o seu sermão,- cOm uma -cOragem 
desassombrada, mostrando a incompatibilidade do cris
tianismo e do marxismo, os encarregados do serviço de 
som cortaram a corrente_elétrica do microfone do Papa e 
a ligaram uos microfones dos jOvens Sandinistas. Estes se 
puseram então a gritar. "Poder Popular!", "Entre reli
giiio e revolução não há contradição", "Que mande a 
junta!". e outros "slogans" revoluriioilárlos: Fõí urri ato 
histórico de pirataria ele-trônica, como lapidarmente o 
qualificou a RádiO Vaticana. 

O pontífice prosseguiu a missa, depois de ter gritado, 
inutilmente,_ várias vezes, "-silÇnçio!". Os "slogans" con
tinuaram sendo vociferados, inclusive durante a consa
gração, o que o Papa considerou uro_ sacrilégio. 

Quando terminou a missa, os sandinistas fizeram de
saparecer o "papa móvel", o tr.a..nsporte especial do santo 
padre, e levaram o Papa ao aeroporto noutro carro, e 
por um trajeto não previsto. Assim, frustraram o povo, 
que aguardava o Papa pelas ruas do itinerário a.ntes 
anunciado, para acl<~má-lo. Tendo o Papa entrado no 
avião da Alitália que o transportava, a torre do aeropor
to "Augusto Cesar Sandino i~ex-plicave!mente, reteve~ 
aeronave na cabeceira da. pista, durante quinze minu!os, 
antes de d11r a ordem de d~colag~m ... 

2) O Papa, durante sua viSita-pastoral à Nicarágua, 
prestigiou abertamente, com seu apoio e seu afeto, o ar
cebispo Obando Bravo e os bispos daquele pals, Isto de
sagradou fundamente à junta sandiniSlã. 

3) Num dos momento~u~m que o Papa caminhava 
entre as filas de autoridades, o padre Ernesto Cardenal, 
ministro da Cultura (que já esteve no Brasil e é irmão do 
já citado jesuíta Fernando Cardenal), precipitou-Se aos 
pés do Papa, a fim de lhe beijar a mão. Como os demaü; 
sacerdotes que são ministros ou secreláriós do governo, 
na Nicarágua, ele também está suspenso de ordens, proi
bido de exercer o sacerdócio, por ter desobedecido aos 
bispos que lhes impunham a renúncia a seus cargos polí
ticos. 

Quando João Paulo II viu o padre Ernesto-Cardenal 
que, de joelhos, queria beijar-lhe a mão_, fixou seU olhar 
grave no rosto do sacerdote_ rebelde, não lhe deu a mão a 
beijar e, agitando o indicad.or direito sob_re sua cabeça, 
disse-lhe: O Sr, trate de pôr-se em ordem com a Igreja!'' 

4) Ao voltar d<~ Nicarágua para San José, na Costa 
Rica, o Papa chegou extremamente abatido e triste. Foi 
para a Nunciatur:a, onde devia jantar e dormir. RecUsou
se a comer. E convidou todos os que o acompanhavam a 
irem com ele à capela, para rezar. E lá ficou durante um 
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longo tempo, ante_ o Santíssimo Sacramento, que fora 
~o_bjeto de "um grave desrespeito na Nicarágua". 

5) Compreende-se a decepção dos sandinistas: per
deram, na Nicarágua, a grande ocasião com que ttnham 
sonhado, para poderem proclamar ao mundo que o 
Papa se alinhara entre os que aceitam a composição es
drúxula d.o cristianisffiO e do m3.rxismõ, 

6) A edição em português do Osservatore Roma"no de 
13-3-83, à pág. 5, introduzínóo a publicação do sermãO 
do Papa em Manágua, escreve esta nota: •'Infelizmente, 
pela -priffieira vez em- tOCi.as as viagens apostólicãs; gru
pos de contestadores procuraram perturbar, até mesmo 
ínterferindO durante a homilia do Papa e na cerimônia, 
em profundo desrespeito condenado por todo-s". 

7) Do discurso do Papa em ManágUa qu_a_ acabo de 
citar, ressaltO -duas idéias fundamentais: 

a) João Paulo IT lembrou que "os fatores que corlsti
tuem e mantêm a unidade da Igreja são a mesma fé, a pa
lavra revelada, os sacramentos, a obediência aos bispo~ e 
ao Papa". A esses fatores não podem ser antepostos 
"compromissos ideológicos, considerações terrenas, 
"Opções lempofaís" ... A unidade da Igreja significa e exi
~ge ( ... ) que submetamos nossas concepções doutrinais e os 
nossos projetas pastorais ao magistério da Igreja repre
serúado pelo Papa e ôs bispos" (ambos os grifos são do 
Papa). 

b) O sumo pontífice_ relembrou os termos enérgicos 
de sua carta de junho de 1982 aos bispos da Nicarágua 
co-ntra: a "Igreja Popular", lembrando que cai no absur
do quem pensar em outra Igreja que não seja a ••cans
truída_em redor do bispo". É f<~lsa um "Igreja concebida 
só como Caiismátic'ã e não iristitucíonal, nova e não tra
dicional, alternativa, e como se preconiza ultimamente, 
uma "Igreja Popular''. "Quero hoje reafirmar estas pala
vras aqui, diante de vós", disse o sucessor de Pedro. 

CONCLUS0ES 

Concluindo: a le-rsão da visita do Papa à Nicarágua, 
difundida no Brasil pelas revistas católicas citadas, é ten

. denciosa e não retrata fielmente o fato que em Manágua 
ocorreu. 

E a razão básica do que digo é simples. Tal versão par-
- -te de um pressuposto totalmente falsO: que o Papa igno

rava o que se vem passando na realidade sócio-político
religiosa da Nicarágua! Ora, o Papa não apenas se tem 
debruçado sobre cada passo do processo sandinista, com 
solicitude e amor pela Igreja oprimida da Nicarágua, co-

~-~___mo, sobretudo, é: preciso não esquecer que João Paulo II 
vem da Polônia. Quer dizer: é um pe-rito em matéria de 
países católicos dominados pelo comunismo! 

Não será, país, de religiosos brasileiros algo des
- lum_brados pela ideologia marxista que João Paulo II vai 

aprellder Se -o cOmUnismo é ou não é compatfvel com o 
. çristiapismo. __ __ _ . 

Há-poucos dias a__cardeaf Henri di Lubac, oS olhos 
azuis brilhando s_cb os cabelos brancos dos se1,1s 86 anos, 
declarava: "Creio que estamos no fim do período caótico 
do pós-Concílio". Que Deus ouça estas palavras de um 
dos _mais eminente homens da Igreja deste séculp. 

E que o Espírito, que (como nos diz o Gênesis) pairava 
sobre as águas iniciais e sobre o caos primeiro, apresse a 
voltfl. do equilíbrio e da paz dentro da Igreja. Que sejam 
logo ultrapassados os resíduoS de revolta e de amargura, 

-- como os que foram transcritos de revistas católicas. 
Resíduos que semeiam o desconcerto entre o povo de 

--- Deus e_ são triste sementes de desagregação. Somente Pe
dro recebeu a graça de "confirm'ar seus irmãos" (Lucas, 
22, 32). E nesta função e neste carisma é que mora, entre 

OS homenS, ·o- mistêtfõ da Unidade da_ Igreja do Senhor 
Jesus. 

. D~Luciano.Jos_é Cabral Duarte, arcebispo de Aracaju, 
é doutor em Filosofia pela Sorbonne, membro do_ConSe
[ho Federal de Educação e foi, de mi:trço de 1979 a março 
.de 1983+ primeii'o-vice-presidente do Ceiam. 

Sexta-feira 19 2913 

Jorn:il do Brasil, terça-feira, 28-6-83 

Teólogo lança no 
Rio livro contra 
a Igreja Popular 

--=-A Chamada lgreja Popular, que na verdade não 
passa de um movimento, de uma seita, pretende delibe
radamente, com sua inspiração marxista, fomentar a luta 
iae-õTõglc_a_OOSefo a a Igreja- denunciou ontem o teólo
go Boaventura Kloppernburg, Bispo-Auxiliar de Salva
dor, no lançamento de seu livro Igreja Popular, promo
vido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. 

Dom Eugênio Sales, Arcebispo do Rio, não só elogiou 
o fivro, por "preservar a identidade da Igreja", como dis
tribuiu exemplares da obra entre todos os bispos doBra
sil - mais de 300. Fez também a orelha da capa, afir
mando: "A Igreja, esposa do Cordeiro, precisa de servi
dores como_ o Autor, livre do fácil contágio de correntes 
ideológicas mais _próximas da sociologia ou política, que 
da revelação e do magistério". 

Professor do Convento de Petrópolis de 1946 a 1970, 
Boaventura KtoPpernburg, alemão que emigrou com a 
família pa"ra o Brasil quando tinha apenas cinco anos, 
teve como aluno Leonardo Boff, frei franciscano defen
sor de teses revolucionárias. 

Participou do II Concílio Vaticano, de 1962 a 1965, 
como perito, e em 1971 retirou-se para Medellin, naCo
lômbia, onde, como reitor do Instituto Teológico e Pas
toral, reuniu documentos sobre a chamada Igreja Popu
lar, a partir de 1975. Sua obra a respeito desse assunto já 
tinha sido editada em espanhol e traduzida para o ale
mão, antes de chegar ao Brasil, editada pela Editora 
Agir, como apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro. 
"Ela-não-ajudará em nada a linha da Igreja extremamen
te conservadora. Nerri- tãlnbém oS radicais do outro la
do", garailte Dom Eugênio Sales,_ que promoveu o 
lançamento do livro, ontem à tarde. 

O Arcebispo do Rio reconhe_ceu que a Igreja Popular 
causa "uma fissura" na Igreja, como um todo, mas acre
dita que não há risco de "rompimento, como aconteceu 
na Nicarágua". 

Doln Boav-entUra Rloppernburg considera que a Igre
ja Popular "tem razão quando quer acabar com a mi
séria. mas perde essa razão quando recorre ao marxismo, 
à luta de classes, à violência". O Bispo-Auxiliar de Salva
dor defende um "capitalismo liberal, que respeite os di
reitoS--J;mm3.nos", e é cOntra o socialismo, por ser "utópi-
co". 

Ontem Dom Eugênio Sales promoveu também o 
larlça:ineflto dÕ livro Diálogo com João Paulo II do escri
tor e jornalísta francês André Frossaid, traduzido por 
Antônio Carlos Villaça. 

A Tarde- Terça-feira, 28 de junho de 1983, Caderno 2 

· '•Na Igreja Popular 
a ideologia prevalece 

sobre a espiritualidade" 

O ú1tin10 trabalho do bispo auxiliar de Salvador, Dom 
Boaventura Kloppernburg O.F.M., intitulado "Igreja 
Popubr'' vai cau-sar muita polêmica por suas posições 
firinef contra a chamada ala progressista do clero. Al
guÍls o consíderam um reacíonário, mas o bispo rebate, e 
chegou a alinhar suas posições, algumas consideradas 
progressistas e outras conservadoras. Na apresentação 
feita por Dom Eugênio Sales, cardeal do Rio de Janeiro, 
ek defénde -ãs posições do Bispo BoaventUra e diz que 
"os iempos novos eXigem reSpostas novas e corajosas 
qúe esclareçam as tendências ocultas sob falSa dialética 
-progressista - conservadora. Essa terminologia é a 
arma dos que procuram utilizar em seu proveito a força 
das opiniÕes em voga". O certo é que o livro de Dom 
Boaventura editado pel<i Agir tem 236 páginas para se
rem lidas e dlscutidas. Revela acima de tudo uma reação 
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de setores da pr6priã Igreja contra uma postura mais 11-
bertãria. --

Nesta entrevista e citações pode-se sentir quanto da 
polêmica este livrO vai gerai no seio da Igreja Católica. 

Um dos mais estudiosos e festejados sacerdotes deste 
País, o Bispo Auxiliar de Salvador Dom Boaventura 
Kloppenburg, OFM, lançou, ontem, dia 27, no Rio de 
Janeiro, um trabalho intitulado "A Igreja Popular", na 
Casa Paroquial João Paulo II, que certamente trarâ mui
ta discussão no seio da Igreja Católica. DiScorda-do cha
mado clero progressista e contesta muitas de suas idéias 
libertárias~ que segundo ele "estão afastadas _da verdade 
do Cristo ... No livro, observa fatores positivos das cha
madas comunidades de base, porêm condena o radicalis~ 
mo em que muitas delas estão mergulhadas. "Hoje se 
acentua mais os problemas sociais esquecendo os espiri~ 
tuais. A ideologia_ prevalece sobre a espiritualidade", e, 
que a "a Igreja Popular do Brasil é aquela onde estão as 
CEBs que se orientam segundo os critérios da E''angeli 
Nuntiandi, de Paulo VI", Dom Boaventura não se consi~ 
dera um inimigo das comunidades de base e sini um fer
renho defensor da Igreja institucional e de comunidades 
de base que seguem os prindpíos da verdadeira Igreja 
Católica. 

Ele trabalhou vãi'ios anOs-em PetrópoHs, e farde 1951 
a 1971 redator-chefe da Revista Eclesiástica Bras_ilelra, 
sendo secretário o Fr~i Leonardo Boff. Fo~ portanto sob 
sua orientação que durante vinte a_nos o teólogo Bofftra
balhou secretariando a revista; e -inclusive foi SeU aluno 
até "'que tive que viajar. Também o Frei Leonar_dQes_teve 
alguns anos na Aleman_ha e quando retornou veio com 
novas idéias com as quais não concordo, Recentemente 
enviei um artigo para ser publicado na referida revista, 
que dirigi com tanto zelo durante vinte anos, e ele, sim
plesmente, não publicou o meu artigo. Portanto, esta
mos em caminhos paralelos". Recentemente num encon
tro de franciscanos ocorrido em Sa,!vador os dois 
cumprimentaram-se ligeiramente e -rienhum assunto foi 
tratado. Cada um segue o caminho que considera certo, 
ambos defendendo pontos de vista que talvez no fundo 
vão desaguar nos próprios dogmas da Igreja a que per
tencem e defendem. 

Revolução pelo Amor 

Para Dom Boaventura Kloppenburg "não se pode ne
gar que Cristo espiritUalizou (na Igreja Popular diriam 
ideologizou) as falsas esperanças de um messianismo 
temporalista com uma imediata promoção económico~ 
social. Jesus deixa bem claro que não veio para resolver 
necessidades materiais, mas espirituais. Não veio para
mudar estruturas sociais injustas'(que-não faltavam em 
seu ambiente e tempo), mas para sanar o c_a_ração h uma~ 

. no de sua propensão à avareza, ao hedonismo e à violên
cia. Para Jesus, a reforma da sociedade deve ser feita 
pelo amor, não pelo ódio e a luta de classes". 

Com relação à opção exclusiva pelos pobres, como de
sejam alguns segmentos mais ra:dicais do clero, o Bispo 
Auxiliar de Salvador rebate "não existe umª só fórmula 
ou uma espécie-- de panacéia em nossa opção pelos 
pobres. Uma simples ou simplista '~opção pelos pobres" 
em geral seria uma atitude demagógica, abstrada, anti
histórica, ineficiente e sem valor concreto. Uma opção 
concreta pelos pobres terá rostos tão distintos coino são 
diferentes as feições dos pobres. Necessita de "prepa
ração adequada: uma opção pelas crianças abandona
das, outra muito diferente -é a opção pelos velhos margi
nalizados; as soluções são válidas para os camponeses 
explorados não se aplicam aos amontoados das favelas; 
a ajuda ao indígena e.de outra _categoria que a que neces~ 
sitam os subempregados ou desempregados, os remédios 
encontrados para os angustiados pela sociedade ou por 
falta de $entido da vida nada ya}em para os angustiados 
pelo abuso de poder; os enfermos neceSsitam de assiStên
cia imediata sem prazo para esperar novas estruturas, 
enquan·• •JS camponeses sem terra reclamam uma refor
ma agr:.; ·., e assim por diante". Na opinião de Do_m 
Boavent a os que não são -pobres se sentem hoje cons-

tanteffienfe insultados dentro da tal Igreja Popular pelo 
modo de falar e de rezar de certos padres". E ataca: .. A 
verdade é que a simplista identificação do pobre com o 
explorado ou da pobreza com a opressão tem mais moti
vações emocionaiS, ideológicas e apriorísticas que racio
nais e históricas, niais razões de conveniência tática que 
de investigação ou análise científica da -reálidade". 

Não sou Conservador 
Como professor de Teologia e um honlem que já 

publicou mliis de trezentos títulos em várias línguas, in· 
dusive o Latim, o Bispo Dom Boaventura fica aborreci
do quando é chamado de conse~vador. Mas com firmeza 
diz: "Se conservador se entende a rejeição de uma igreja 
alternativa que chamam de Igreja Popular, sou conserva
dor. Porém, se ser conservador significa a não~aceitação 
de um sadio pluralismo eclesial, não sou conservador". 

Na verdade, ele tem idéias definidas e firmes que estão 
multiplicadas em seus escritos e não aceita a contestação 
da igreja institucional e radicalismo ideológico de alguns 
sacerdotes que pregam uma doutrina Iibertária. 

"O trabalho de desbloqueio das consciências nas mas-
sas populares cristãs, tal como pretendem fazer os pro

- moto_res da nova Igreja Popular, é assombrosamente su
perficial, se opõe a toda a tradição recebida dos__apósto~ 
los e desconhece a natureza do homem e suas leis. Verda
de é que, segundo eles, falar de "leis naturais", jã seria 
ideologizar. Mas é porque são intelectualmente esquizo
frênicos (já que, incapazes de entender a distinção entre 
dualidade e dualismo, vêem e denunciam dicotomias por 
toda parte) e teologicamente paranóicos (pois se sentem 
constantemente acossados pelo fantasma da ideologi· 
zação). O bacilo marxista os intoxicou e infernou". 

Falando sobre a natureza do homem e de outros seres 
vivos, o Bispo Dom Boaventura diz que devemos induir 
a evolução e talvez a decadência e, portanto, a mudança. 
Mas enquanto o homem continua sendo homem, nem 
tudo se modifica radicalmente e sob todos os aspectos: 
nele algo permanece através de todas as mudanças e é 
justamente por causa deste "algo permanente" que o ho
mem continua sendo homem e o é, seja na Europa, sejà 
na América Latina; seja nesta cultura, seja em outra; seja 
neste século, seja em qualquer outro tempo. Há, pois, 
um mínim-6 de on_tQlogia universalmente válida e de es~ 
trutura antológica sem a qual o homem já não seria o 
que é ou deixaria de ser o que é; e com a qual pode e deve 

- agir e desenvolver-se para realizar todas as suas poten-
cialidades na linha de seu ser. O ••desenvolvimento" e o 
crescimento só é pos~ível a partir de algo permanente. 
Daí a firme atitude do Vaticano II: "afirma a Igreja que 
sob as transformações permanecem muitas coisas imut~
veis"(GS lOb). 

Com relação às mudanças propostas na liturgia da 
Igreja o bispo auxiliar de Salvador disse que "Só Deu_s 
sabe o quejâ inventaram em nome do povo, da criativi
dade, do clero, da prãxis li_bertadora para esta desautori
zada reapropriação da liturgia. O episcopado cOlombia
no, num grave documento de 21 de novembro de 1976 
sobre estes movimentos em sua nação, pe'nsa que 'a ins~ 
trumentalização da liturgia- é talvez o maior dos abusos 
que cometem. A Eucaristia deixou de ser, para eles, o sa
crifício e o banquete do Senhor, para transformar-se em 
meio de consdentização, em iristrumentõ de luta revolu~ 
cionária, em ocasião de aren_gas políticas. Daí, que nada 
os impeça de burlar todas as normas de celebração e de 
elaborar, à sua vontade, orações, fórrriulas e cânticos, 
que destr~em o sentido da liturgia e a convertem em ato 
de protesto e convite à revolta. Esta Eucaristia, assim 

- profanada, jã não edifica a comunidade dos irmãos, mas 
incita o comício dos camaradas ... 

Frei Leonardo 

Na págína 179 do seu livro "Igreja Popular", dom 
-Boaventura tem um capítulo com o título .. Nosso frei 
Leonardo Boff, OFM". Ele reconhece o talento do frei, 
seu ex-secretário e ex-aluno, mas discorda totalmente de 
suas posições. Segundo ele na Igreja Nova ou Popular de 
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Leonardo Boff o poder agora reduzido a puras funções, 
é restituído à comunidade, ao povo, isto é, aos pobres. 
Neste sentido suas afirmações são apolfticas: a comuni
dade se considera a depositária do poder sagrado e não 
apenas alguns dentro dela. E continua: .. 0 poder é 
função da comunidade e não de uma pessoa; .. deve-se~á 
pensarõpoder como depositado na comunidade toda in
teir~ a partir dela ele se detalha em diferentes formas, 
consoante as necessidades o exigirem, até o supremo 
pontificado". 
-A fgreja sonhada por Boff, diz como Boaventura, é 

uma igreja de classe subalterna. Sem ãtender ao sentido 
que o Concílio Vaticano II deu à expressão Povo de 
Deus, Boff simplesmente identifica sua imaginada Igreja 
Nova com Igreja do Povo de Deus; tendo o cuidado de 
precisar que a categoria "povo" ê tomada "no sentido de 
povo-classe-subalterna" que se define por ser exluída da 
participação reduzida a um processo de massificação 
(coisificação). Os que não são dessa classe subalterna e 
expropriada não são ••povo" nem muito menos povo de 
Deus, embora "axiologicamente" sejam todos chamados 
à classe subalterna. Boff insiste muitas vezes neste Parti
cular", adianta dom Boaventura. 

E conclui: "Ele pensa que as comunidades de base 
constituem a forma adequada da Igreja para as vítimas 
da acumullição capitalista em' contraposição à Igreja tra
dicional, hierarquizada, com suas asso_ciações clássicas 
(apostolado, vicentinos) e modernizantes (cursi!hos, 
TLÇ, MFC, Renovação Carismática), maiS adequadas a 
uma sociedade de_ classes hegemônicas". 

E arremata: ••o critério válido, suficiente e definitivo 
para a nova Igreja Popular ê muito simples: estar crítica 
e profundamente convencido de seu caminho. Será razão 
suficiente para uma valente atitude de leal desobediência 
ao centro, isto é, ao Papa". 

Conservador ou progressista? 

Desde que voltei ao Brasil, órgãos da imprensa espe
culam sobre minhas atitudes na Igreja de hoje: se sou 
conservador ou progressista. Querem enquadrar-me em 
uma ou outra categoria, ambas de complexa definição: 

Se por conservador se entende que é preciso manter, 
viver e transmítir fielmente a fé e a tradição recebidas 
dos apóstolos, sou conservador; se ser conservador signi
fica congelar a doutrina ou a vida da Igreja, não sou con
servador. 

Se por progressista se entende que é preciso abrir-se 
aos novos valores do mundo secularizado, sou progres
sista; se ser progressista significa proclamar a irrelevân
cia de certas doutrinas católicas de fé e moral, não sou 
progressista. 

Se por conservador se entende a aceitação sincera das 
orientações do atual Papa, sou conservador; se ser con
vervador significa rejeição da criatividade no pensamen
to e na vida da Igreja, não sou conservador. 

Se por progressista se entende que a Igreja deve discer~ 
nir os sinais dos tempos, sou progressista; se ser progres
sista significa aderir facilmente às moQas do momento, 
não sou progressista. 

Se por conservador se entende a afirmação da dife
rença essencial entre os ministérios batismais e os orde
nados, sou conservador; se ser const:rvador significa 
açambarcar todos os ministérios e serviços para o clero, 
não sou conservador. 

Se por progressista se entende que é preciso multipli
car os ministérios e serviços laicais, soU prOgressista; se 
ser progressista significa afirmar que estes novos minis
tériOs- põdem sutistituir os ministérios ordenador, não 
sou progressista. 

Se por conservador se entende rejeição de uma nova 
Igreja alternativa chamada Igreja Popular, sou conserva
dor; se ser conservador significa a não aceitação de um 
sadio pluralismo eclesial, não sou conservador. 

Se pof progressista se entende a necessidade de propa• 
gar as comunidades eclesiais de base, sou progressista; se 

_ ser progressista significa trabalhar na politização das co
munidades eclesiais de base, não sou progressista. 
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Se por conservador se entende que o ecumenismo só se 
faz a partir de um prêvio diálogo de entendimento sobre 
a doutrina cristã; sou conservador; se ser conservador 
significa determinada configuração histórica da Igreja 
deve ser mantida em todo tempo e lugar, não sou conser
vador. 

Se por progressista se entende que a teologia deve ser 
de libertação e não de dominação, sou progressista; se 
ser progressista signifiCa identificação com uma teolOgia _ 
da libertação que opera com a anãlise marxista, não sou 
progressista. 

Se por conservador se entende que a Igreja deve culti
var uma sadia colaboração com o Estado, sou conserva
dor; se ser conservador signíflcã. ã defesa dinima-aliança 
estreita entre o poder civil e o eclesiáHco, não sou conser
vador. 

Se por progressista se entende que a Igreja não pode 
manter uma atitude neutra diante do bem comum nacio
nal e internacional, sou progressista: se ser progressista 
significa que a Igreja de'(e -assuftfif-compromissos 
po1iticos-partidários, não sou progreSsista.. 

Se por conservador se entende que o político deve ser 
lido a partir do Evangelho, sou conservador, se ser con
servador significa que o político não deve entrar no cam
po pastoral, não sou c_onservad_or. 

Se por progressista se entende a defesa dos direitos b.u
manos, s-ou progressista; se ser progressista significa uma 
atitude sistemática de oposição ao governo e de desres
peito às forças militares, não sou progressista. 

Se por conservador se entende a afirmação da compa
tibilidade da economia social de merCado com o Evange
lho, sou consel:'vador; se ser conservador signffiCa apro
var uma economia liberal de mercado, não sou conserva
dor. 

Se por progressista se entende a denúncia das injus
tiças ou violência sociais, sou progressistã; se Ser pro
gressista significa que a luta pel<l: justiça e~ líbel:'t_ação ê 
uma dimensão essencialmente ccmstítutiva da missão 
evangelizadora da Igreja, não S.QU pl:'ogressista. 

Se por conservador se entende a rejeição da doutrina e 
do :sistema do comunismo, sou conservador; se ser con
servador significa defesa dos latifúndios improdutivos, 
não sou conservador. 

Se por progressista se entende que- ê predso fazer Uma 
opção preferencial pelos pobres, sou progressista; se ser 
progressista significa fazer unúl. opção classista pelos 
pobres contra os que não o são, não sou progressista, 

Se por conservador se entende a afirmação dO prima
do lógico da ortodoxia, sou conservador; se ser conser
vador siginifica rejeição da ortopraxis, não sou conServa
dor. 

Se por progressista se entende que é preciso atender 
aos conflitos sociais, sou progressista; se ·ser progressista 
significa afirmar que os conflitos sociais são a expressão 
de uma inevitável luta de classes, nª-o sou progressista. 

Frei Boaventura Kloppenburg 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Caolho) ~ Coqcedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- _Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, muitos fatores têm contiibuído, atUalmente, para 
que a opinião pública brasileira se volte para a política 
demográfica nacional: 

- o comentado discurso do Senador Roberto Cam
pos ressuscitou o demônio- malth_usiano e enfatizou a 
nossa habitual atitude de displicência demográfiCa como 
uma das principais responsáveis pelo meu desempenho 
de nossa política econômiCa; 
-a apresentação pelo Governo, ao Congresso Nacio

nal, de um projeto de lei contendo um Programa de A~
sistência Integral à Saúde da Mulher recolocou, em bases 
polêmicas, a questão do pfanejamento familiar, motivan
do alusões irânicas sobre a c_oncomitância entre estas 
medidas e as negociações com o Fundo Monetário Inter
nacional; 

- a acirrada disputa entre bioquímicos e biomédicos, 
no que tange ao mercado de trabalho das análises clíni-

cas, indiretamente, também tem sua causa relâcionada 
com o excesso de profissionais no setor. 

E cada um tem a sua opção por uma das duas soluções 
alternativas·. ou se aumenta o dividendo da produção ou 
se .diminui -o divisor da população. 

Alegando que a poupança interna simplesmente não 
basta para atendermos, simultaneamente, ao objetivo do 
crescimento rápido e de justiça social, o nobre Senador 
Roberto Campos explicitou ás· termos do desafio: 

-"ou sacrificamos o investimento diretamen
te produtivo, a fim de investir na infra-estrutura so
cial- dtrrlinuíndo a taxa potenciai de crescimento; 

---OU sacrificamos a irlfra-estrutu-ra saciar, crian
do uma tremenda e desumana carência em termos 
de: habüação, saúde _e educação." 

Na vetdade,_a e~colhl_l potftjca não é fácil, embora a 
prim-eira solução -Seja econOmicamente mais rentável. 

A reforçar_o argumento dos que são hostis à intromis
sào_do poder público na esfera, personalíssima de um ca
sal, de -deCidir com liberdade sobre o número de filhos 
que comporão a sua descendência, está o fato, até certo 
ponto correto, de que uma população densa e bem distri
buída, de norte a sul, pelo nosso vasto território, contri- -
bui para a riqueza do País e favorece os objetivos da se
gil-ranÇa nacional. 

Sob ~ste prisma, ainda se pode dizer que "ii n'y a des 
rich-esses- que--a-d'hommes". 

O Território _brasileiro é extenso, mas desigualmente 
povoado, e há que empreender a ocupação de seus es
paçOS vaitos com hÕmens e, predominantemente, com 
homens de nacionalidade brasileira. 

Mas, é evidente que só com recursos humanos não se 
ocupa o vazio: Imensos recursos de ordem material, em 
sulna, os investimentos de capital, são indispensáveis 
para que tenha êxito qualquer política de colonização ou 
de manutenção do homem fora dos centros mais urbani
zados. 

Não existindo mais o servo da gleba, coagido a perma
necer junto às suas culturas, somente o conforto que o 
dinheiro traz será capaz de prender o homem rural e de 
impedir que, na sua mobilidade natural, ele emigre em 
busca das me1har.eS condições· de vida da cidade, onde 
vem causar desgastes em suas estruturas e reivindicar a 
sua parte no mercado de trabalho, freqUentemente satu-
rado, nas épocas di;: recessão e crise: --

Ufã, se a poupança doméStica: é incapaz de cobrir os 
custos dos investimentos que se fazem necessários, Só 
JlOS resta a via do empréstimo externo. 

- Uma recessão demográfica é aconselhável. 
- - E se as estatísticas que nos são apresentadãs n:ãcs-tneil-
tem, é Tácil ver que precisamos reOetir sobre o assunto, 

__ sem imposições de ordem exterior, mas com discerni
meTI to sufidente para não chegarmos a Soluções simplis
tas ou erradas. 

O que dizem os m1meros, e, como diria o Senador Ro
berto Campos, não por mera coincidência ou capricho 
estatístico? 

- oue soffios 28 milhões de famílias, vivendo em ape
nas 20 milhões de moradias; 

- Que oito milhões de brasileiros vegetam em favelas, 
cortíços, mocamboS e taperas; 

- Que é grande a demanda de educação, mas não me
nO_i_a taxa de rePetência e de evasão nas escolas e que de 
nossos 24,3 milhões de alunos matriculados no Primeiro 
Grau só 3,5 milhões terão acesso à educação de 29 Grau; 

- Que a maioria de nossas crianças carece de alimen
tação digna, de creches, de possibilidade de lazer, porque 
são (orçadas a ganhar a vida em idade precoce; 

- Que a previdência social não pode satisfaz.er às ne
cessidades, na área da saúde, de mais de 105 milhões de 
segurados e dependentes; 

- E que o Brasil necessita criar 2,66 milhões de novos 
empregos até 1985, se quiser oferecer trabalho à mão-de
obra que, naquele ano, se apresentará. 

Esta carência de trabalho a longo prazo, sobretudo, já 
inspirava a exposição de motivos de nosso recente Esta
tuto do &trangeiro, que confessava uma polític-a de coo-
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tenção das migrações externas, com o objetivo de reser
var pata os nossos patrícios parte do mercado de traba
lho nacional. 

E que, se a teoria malthusiana clássica imaginava que 
o aumento demográfico excessivo poderia causar, a lon
go prazo, escassez de alimentos para o homem na terra, é 
fácil ver que, hoje em dia, o maior fantasma em potencial 
do homem moderno, fortalecido pelo aumento imodera
do da população, é a falta de oportunidades de trabalho, 
que lhe dê os meios de ganhar dignamente a vida. 

E_stas constatações levam-nos a pensar que, realmente, 
a divida social brasileira tende a crescer, mais rapida~ 
mente ainda que a dívida externa, com a agravante de 
não poder ser:', como esta, suscetível de renegociação. 

E a criança que nasceu sem ter pedido não pode en
frentar o mundo com fome e sem escola, carente dos cui· 
dados e do lazer que, se não encontra em sua própria ca
sa, deveriam ser-lhe propiciados, pelo menos, nas cre
ches coletivas _ou nos lares artificiais. 

E se não podemos continuar a cres_cer irrefletidamen
te, impõe-se a dotar a politica que, segundo alguns,_já de
veríamos ter adotado há mais de lO anos, a saber, o pla
nejamento familiar. 

Evidentemente não se trata de impor coativamente às 
famílias uma limitação involuntária do número de seus 
membros. 

Trata-se de oferecer as informações necessárias e a 
educaçãg integral para que, de modo geral, o brasileiro 
em idade fértil se conscientize de que seu maior dever 
não- é o de dar filhos à Nação, mas sim o de possibilitar 
uma existência digna aos novos brasileiros que, nesta 
nossa sociedade de consumo, colocou. 

Não pensamos ser incorreto o desejo do Governo de 
utilizar os fundos do FINSOCIAL pa!? prodigalizar, 
sobretudo às mães de família, os conhecimentos indis
pensáveis para que saibam e possam limitar a quantida
de de sua prole, em troca de uma melhor qualidade de 
vida para si mesmas e os seus filhos. 

Com uma taxa de natalidade, diminuída sem ser con
trolada pelo Estado, seria mais fácil aos poderes públicos 
promover uma melhor distribuição da re:nda nacional. 

Se a Constituição _lhes impõe o dever de proteger a 
família, esta-riam eles desincumbindo-se desta missão, 
implantando, no País, uma verdadeira política de plane
jamento familiar. 

Haveria melhor maneira de proteger a criança brasilei
ra do qUe a dC ihe -possibilitar, dentro de seu lar, a parte 
que lhe compete e em -pi"oporção cada vez maior? 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária a realizar-se às 14 horas e 
30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do ProjetO-de Lei da Câma
ra n"' ll, de 1983 (n"' 72/83, na casa de origem), que revo
ga o Decreto-lei n<o> 865, de 12 de setembro de 1969, resta
belecendo a autonomia do Município de Santos, no Es~ 
tadÓ de São Paulo, tendo 

PARECERES, sob n9 642, de 1983 e orais, FA VORÃ-
VEIS, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Segurança Nacional; e 
- de Municípios. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoução n'? 
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de LegjsJação 
Social como conclusão de seu Parecer n"' 993, de 1981, 
com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montara, e voto vencido do Senador Humberto Luce
na), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa 
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias 
Ltda, a área de 33.000 hectares, do Território de Rondô-
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nia, para a implantação de projeto de bovinocultura, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 994 e 995, de 1981, das Comis~ 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

de Agricultura, favorável, com voto vencido do SenaM 
dor Leite Chaves. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 
74, de 1983 (apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclusão de seu Parecer n~" 561, de 1983), 
que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à 
empresa MaisaMMoju Agroindustrial S.A, uma área de 
terras devolutas do Estado, com aproximadamente 
30.000 ha. (trinta mil hectares}, tendo 

PARECERES, sob n9S 562 e 563, de 1983, das Comis
sões: 

"""":' de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juiidicidade, com emenda que apresenta de n"' 1-CCJ;e 

-de Agricultura, favorável. 

4 
Votação, em turno único do Requerimento nq 196 de 

1982, de autoria do Senador Murilo Badaró, solicitando, 
nos termos dos arts. 75, "A", 76 e 77 do Requerimento 
Interno, a criação de uma Comissão _Especial Interna, 
composta de 7 membros, para, no prazo de l80dias, rea
lizar estudos sobre reforma tributâ.ria. 

(Dependendo d~ parecer oral, da Comissão de Fi
nanças, a ser proferido em plenário- art. 76 § 2~', do Re
gimento Interno). 

5 
Discussã__o, em tiirno único, do 'Projeto de Lei da Çâ-. 

mara nl' lOS, de 1981 - Complementar (n"' 60/75, na 
casa de origem), que altera dispositivo da Lei Comple
mentar n"' 1, de 9 de_ novembro de 1967, __ que estabelece 
requisitos mínimos de população e renda pública e a for
ma de consulta prévia às populações locais, para a 
criação de novos municípios, tendo 

PARECER, sob n~' 1.362, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, faVorável ao projeto, com 

emendas de nl's I e 2-CCJ, que apresenta. 

6 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da 

Câmara n~' 7, de 1983 {nl' 80/83, na ·casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presídente da República, que altera 
a composição e a organização interna dos Tribunais Re
gionais do Trabalho que menciona, cria cargos, e Clá Ou
tras providências, tendo 

PARECERES, sob n"' 619, de 1983, da Comissão 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

7 
(Trainitação em Conjunto- côin O -Projeto de Lei nl' 

233/79) 
Discusão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se

nado n~ 280, de 1977, de autoria do Senador JQ_Sç. S_arney, 
que instituí o -voto distrital, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n" 182, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidade e, quanto ao mérito, favoráv_e~, nos termos 
de substitutivo que oferece, com votÕ vencido _d.os Sena
dores Pedro_ Simon, José Ignãclo e Alfredo Campos. 

(Dependendo da votação do Requerimento nl'718, de 
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da 
discussão, nos termos do art. 3 tO, alínea c, do Regimen
to Interno.) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nl' 233, de 1979, de autoria do Senador Tarso 
Outra, que institui o Sistema Eleitoral Misto, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n~ 182, de 1983, da Co_m_issào 
. -de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, quanto ao mé(ito, favorável, nos termos 

de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Sena
dores Pt!dro Simon, José Ignácio e Alfredo Campos. 

(D~::pendendo da votação do Requerimento nl' 718,_dc 
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da 
discussão, nos termos do art. 310, alínea c, do Regimen
to Interno.) 

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho) --Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 30 minutos.) 

Ata da 109• Sessão, 
em 30 de Junho de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
Da 47• Legislatura 

Presidência do Srs. Moacyr Dalla, 
__ _ Raimundo Parente e Odacir Soares 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Alexandre Costa
Alberto Silva- Helvldio Nunes- José Lins- Dinarte 
Mariz - Humberto Lucena- Milton Cabral- Luiz 
Cavalcante - Lourival Baptista - Moacyr Dalla -
Nelson Carneiro- Itamar Franco- Alfredo Campos 
- Benedito Ferreira - Henrique Santillo -_ Mauro 
Borges~ Affonso Camargo -Jorge Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de 
presença acusa o ·comparecimento de 20 Srs. Senãdores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob_ a proteção de Deus iniCiamos nossos trabãlhos. 
O Sr. !~'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N 11 140/83 (nl' 244/83, n<l origem), de 29 de junho do 

corrente ano, referente ao Projeto de Lei d~ Câmara n"' 
141, de 1982 (n~' 6.756/82, na origem), que dispõe sobre a 
criação e transfofmãção de cãrgos e empiegos na SeCre
taria do Tribunal Federal de Recursos, e dá oútras provi
dências. (Projeto que se transformou na Lei nl' 7.107, de 
29 de junho de J983.) -

De agradecime~to de comunicação: 
N9 141/83 (n"' 247/83, na origem), de 29 de junho do 

corrente ano, relativa à rejeição do Decreto-Lei n~' 2.012, 
de 25 de janeíro de 1983. 

N9 l42f83 (n~' 248/83, na origem), de 29 de junho do 
corrente ano, relativa à aprovação das matérias constan~ 
tes das Mensa_gens da Presid_~ncia da República n~'s 129, 
130, 014 a 017 e 104, de 1983. 

N11 143f83 (n~' _249/83, na origem), de 29 de ju-nho -do 
corrente ano, referente à promulgação da Resolução n"' 
279, de 1983. 

N9 144/83 (n"' 250/83, na origein), de 29 de junho do 
corrente ano, referente à aprovação das matérias cons
tantes das Mensagens da Presidência da República n~'s 

ISO, de 1979; 373 e 133. de 1981; 484, 474, 472 e 480, de 
1982; 147, 073, 072 e 146, de 1983. 

PARECERES 

PARECERES l''s 661 e 662, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n"' 14, de 
1982, qUe ''aprola o texto doA.cqrdo entre o Governo 
da República Fcdcrati"a do Brasil e o Go"erno da Re
pública da Finlândia sobre Coope~ação Econômica e 
Industria), celebradó em Brasília, aS de novembro de 
1981". 

Julho de 1983 

PARECER N' 661, DE 1983 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Marco Maciel 
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o texto do 

Acordo de Cooperação Econômica e Industrial celebra
do em Brasília, a 5 de novembro de 1_281, entre os Gover
nos da República Federativa do Brasil e a -República da 
Finlândia, para os fins prevlsros no artigo 44 inciso I, da 
Constituição Federal. 

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exterio.res esclarece que "o referido 
Acordo tem em vista intensifi_car a cooperação econômi
ca e ind_ustrial entre os dois pafses, criando uma Comis
são Mista para melhor coordenã-la". 

No preâmbulo ao texto do acordo, seus Gov_ernos 
manifestaram-se desejosos de fortalecer o_s tradicio_nais 
laços de amizade que unem seus países, e de intensificar a 
cooperação eConômica e industrial e:rn base de igualda~ 
de, visando ao benefício mútuo. 

Em seu artigo 11, fica acertado que «as formas, moda
lidades e condições para cooperação dentro do quadro 
deste Acordo serão negociadas e acordadas pelas insti
tuições, organizações, empresas e outras partes interessa
das, com base nas leis e demais atas normativos dos res
pectivos países ... 

Ante o exposto e no âmbito da competência regimen
tal desta Comissão·, opinamos pela aprovação do presen
te Acordo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
n"' 14, de 1982. 

_Sala c:i?. Çomissão, 25 de maio de 1983.- Luiz Viana, 
Presídente - Marco Maciel, Relator --Gastão Müller 
- Lourival Báptista - Amaral Peixoto - João Calmpn 
- Octávio Cardoso - Guilherme Palmeira - Murno 
Badaró. 

PARECER i'l' 662, DE 1983 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso 
No preâmbulo do a:c·ordo que assiriaram a 5 de no

vembro de 1981, e cujo texto é, agora, submetido a este 
Órgão Técnico, Brasil e Finlândia manifestaram-se pelo 
fortalecimento dos tradicionais laços de amizade e pela 
intensificação di cooperação económica e industrial, na 
óase de igualdade. 

Assün, o ·art. 111 estabelece que "_as partes contratantes 
encorajarão e procurarão desenvolver mutuamente a 
cooperação econômica e industrial entre instituições, or
ganizações, empresas e outras partes interessadas nos 
respectivos_ países". 

Como se vê (e isso consta do art. 21'), as formas, moda
lidade§ e condições para a cooperação prevista pelo ato 
internacional em apreciação terão desenvolvimento, com 
b<~:se na legislaçãO e atas normativos dos respectivos paf
ses, pelas próprias instituições e entidades organizativas 
ou. empresariais referidas. 

Os Governo_s, por seu turno, "procurarão facilitar, na 
medida do poSsível, as formalidades relacio_nadas com a 
preparação, contratação e implementação da coope
ração.H, como preceitua o art. 3~'. 

O art. 41' estabdece uma Comissão Mista Intergover
namental de Cooperação Económica e Industrial entre 
Brasil e Finlândia, para, inclusive, promover a expansão 
do relacionamento entre as partes. 

É evidente, pois, que o presente Acordo risca as linhas 
a serem preenchidas por atas e instrumentos oUtros, os 
quais devem, também, ser trazidos ao conhecimento do 
Congresso Nacional. 

Quanto à parte que interessa a este Órgão do Senado 
Federal, afigura-se de interesse o estrei~amento dos laços 
de cooperação econórriica entre Finlândia e Sra_sii, Nos
so país precisa fortalecer_o seu sistema internaêional de 
trocas, tendo em vista não apenas sair das dificuldades 
presentes mas, principalmente, assegurar condições de 
expansão estável no futuro. 



Julho de 1983 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAJ, (Seção II) 

O mercado finlandês representa uma abertura a mais, 
para nossa economia. Daí por que é Jouvãvel o Acord_o 
em estudo. 

Somos, por conseguinte, pela aprovação do presentê 
projeto de decreto legislativo. 

Sala da Comissão, 29 de junho de 1983. -_Roberto 
Campos, Presidente - Fernando Henrique Cardoso, Re~ 
lato r ~ Luiz Ca"alcante - José Lins - Affonso Camar~ 
go - Jorge Kalume. 

PARECERES N•s 663 E 664, DE 1953 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 S, de 1982 
(Projeto de Lei n9 976-C, de 1975, na Câmara dos 
Deputados), que "dispõe sobre a unificação progres-
si~a do salário mínimo em todo o território nacional, 
prescreve a forma de sua execução, e dá outras provi~ 
dências". 

PARECER N• 663, DE 1953, 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Carlos Chiarelli 

Em mãos, para relatar, o Projeto de Lei da Câmara n7 · 
5, de 1982, de autoria do ilustre Deputado Geraldo Bu~ 
lhões, que dispõe sobre a unificação progressiva do sa~ 
lârio mínimo em todo o território nacional, prescrevenw 
do, inclusive, a forma de sua execução. 

Preconiza-se a._ unificação grS.dativa, obedecidos os se
guintes critérios: reagrupamento das atuais sub-regiões 
em três .zonas distintas, a ·saber: 

- I• Zona: Estados do Pará, Ceará, Riõ Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, 
Minas GeraiS e Espírito Santo e os Territórios do Ama
pá e Fernando de Noronha; _ 

- 2• Zona: _Estados do Rio de JapeirO,--São PaUlo, Pa
raná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Fe-
deral; - - -

- 3• Zona: Estados do Amazonas, Acre, Goiás, Mato 
Grosso, Maranhão, Piauí e os TerritóriOs de Roraima e 
Rondônia. 

Feito o reagrupamentO das diversas sub-regiões nas 
três zonas já discriminadas, ter-se-á a unificação propria
mente dita, segundo o seguinte escalonamento: na pri
meira elevação dos níveis do salário mfui"rriO h'ã.V1da após 
a promulgação da lei, as diferenças entre as três zonas já 
descritas não poderão ser superiores a 10%; na alteração -
subseqUente, a l' e a 3• zonas passarão a constitu_ir _uma_ 
só região; por fim teremos, então, apenas·um valor para 
o salário mínimo em todo o território naciOnal. 

O art. 4~> do projeto abre u.ma possibilidade de alte
ração nos_ critérios anteriormente de$crjtos, quando dis
põe que "peculiaridades de_ política económico
financeira e social do Governo federal poderão determ:
nar que seja reduzido o lirn[te de lO% de que trata o art. 
3~>". Isto quer significar a possibilidade de, a critério do 
Poder Executivo, a unificação processar-se em forma di
ferente, face a possiblidade de mudançª_d.os percentuais. 

A unificação dos diversos nfveis de salâr.io mfnimo 
existentes nos vários Estados é urtf ideal que vem sendo 
perseguido pelos trabalhadores _e, também, pelo Gover
no, há longo tempo. O mais lógicO, hfáis justo e mais hu
mano é que haja apenas um salário mínimo para todo o 
País._ Entretanto, problemas cOnjunturais, dificuldades 
com a política de emprego, o crescente desemprego e su
bemprego existentes, especialmente nos últimos tempo~,_ 
têm retardado a ultim-ªção dessa importarite conquista 
dos operárlos, especialmente aqueles de baixa renda, di
gamos, ao nível de salário mfnimo. 

Cumpre, no entanto, salientar que a política Salarial 
do Governo, como um todo, ao contemplar também os 
níveis de salário mínimo, ·não leffidescurado esse impor
tante s.etor. Tanto isso_é_ verdadeiro que temos verificado 
ultimamente uma redução nas sub-regiões em vários Es-. 
tados, de tal sorte que hoje somente existem três valores 
para o salário mínimo, a saber: Cr$ 20.328,00, Cr$ 
20.736,00 e Cr$ 23.568,00. 

_De certa forma, pois, o que preconiza o ilustre Depu
tado Geraldo Bilhões em seu projeto já está sendo con

_le.mplado pela atual política de salários do Governo fe
deral. 

Entretanto, cOfi!Çl_ !)_Q_róprio projeto, em seu art. 4~?, 

dispõe sobre uma reserva legal deStinada ao Poder Exe
cutivo, a fim de que este possa adequar os seus objetivos 
(do projeto) à política global de salários, entendemos 
que há acuidade na proposição. 

Desta forma, em face do exposto, por entendermos 
c[ue hà corivefliênélá e; sobretudo, a proposição preconi
za o qtiejá está nas cogitações do Governo e, por fim, vi
rá beneficiar um considerável número de trabalhadores 
das regiões mais pobres do País, somos pela sua apro
vação, nos termos em que foi aprovada pela Câmara dos 
Deputados. 

Sala da Comissão, 5 de maio de 1983. Jutahy Maga-. 
lhães, Presidente - Carlos Chiarelli, Relator - Hélio 
Gueiros - Gabriel Hermes -- Jorge Kalume - João 
Calmon. 

PARECER N• 664, DE 1983 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador José Lins 

~ ·, _ _' Pro~eniente da Câmara do& Deputados, o Proji::to de 
Lei._DI' 5, de 1982, é submetido ao exame desta Comissão 

-de Economia. 
~-A pràpo!>ição pretende unifiCar progressivamente o sa

lário mínirÍl."o.em todo o território nacional, prescreve a 
forma de sua -Cx~ução e dá o_utras providências. 

O teor da justificação do autor, o ilustre Deputado 
Geraldo Bulhªes, é O· seguinte: 

"As iniciativas enl (avor da integração nacional 
c.onstituem hoje uma realidade irreversível. A fideli
dade com que todos· os governos da Revolução vêm 
dando cumprimento aos objetivos integraciOnistas é 
a melhor garantia da continuidade désse processo. 
Não se trata simplesmente da integração física--do 
território à 1=omunhão nacional. Mais do que isso, 
estamos assistindo, de 1964 a esta parte, a uma eta
pa decisiva do processo brasileiro de deserorolvi" 
meniO, com a incorporação à eco"nomia ativa de 
vastos contingentes humanos, antes marginalizados. 
Parece-nos indispensável a unificação salarial, pois 
já não se justifica a permanência de uma discfinií
nação de salários, por não ter embasamento na rea
lidade conieJ;nporânea. 

As autoridades do MiniStério do Trabalho, em 
diversas oportunidades, têm-se manifestado favora
velmente à_ dir_ninuição das diferenças regionais do 
salário mínimo. As sucessivas alterações desse sa
láiio, por Outro lado, vêm atenuando as discrepân" 
cias antes generalizadas, a tal ponto que se reduzi
rnm acentuadamente as regiões, para efeito de vi
gência dos mínimos salariais. 

É, pois, de toda conveniência que se_ estabeleça 
um preceito normativo tendente a disciPlinar a uni
ficação salarial, ainda que de maneira progressiVa." 

-- O critério pretendido pelo autor para unificar progres
sivamente o salário mínimo em todo o território n-acio
nal é o seguinte: 

.. a) as atuais regiões e sub-regiões e:rn_ que se"di
vide o País, para efeito de fixação do salário míni
mõ, -são grupadas em tiis zonas, de acordo- com a 
seguinte discriminação: 

- I~ primeira,-ComPreendendo os Estados do Pa
~á, Ceará, Rio Grande do Norte, Par:itíba, Pernam
buco, Alag_oas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e 
Espírito Santo e os Terr~tófios do Amapá e Fernan
do de Noronha; 

II- segunda, abrangendO os Estados do Rio de 
janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, além do Distrito Federal; 

lU- terceira, incluindo os Estados do Amazo
nas, Acre, Goiás, Mato Grosso, Maranhão e Piauí e 
os_ Territórios d_e Roraima e Rondônia; 
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b) na elevação do salário mfnimo que se proce
der após a promulgação dessa lei, as diferenças nãO 
poderão Ser supe~iOres a 10% (dez por cento) entre 
as zonas diSc·rrmifladas, de tl:ll fonrtã que os índices 
fixados para a primeira e para a terceira correspon
derão, respeCfivamente, a:90% (nOventa iior centO) e 
80% (oitenta por cento), no mínimo, do valor fixado 
para a se&;unda zona; 

c) na alteração subseqUente, a primeira e a ter
ceira zonas passarão a constituir uma só_- região, 
mantendo-se, na fixaçãO dos respectivos índices, a 
diferença de 10% (dez por cento); 

d) na elevação seguinte, fmalmente, será- proce
dida a unificação do salário mínimo em tõdo o 
País." 

A proposição-preconiza, também, que as peculiarida
des da poHtica econômico-financeira e social do Gover
no federal poderão determinar que seja reduzido o limite 
de lO% (dez por cento), a critério do Poder Executivo. 

A análise do comportamento do salário mínimo, ao 
longo do tempo, permite constatar que têm decrescido 
tanto o número de regiões com salários mínimos desi
guais como a diferença entre esses salários. 

Existe porüfnto uma ten-dência intencional e progressi
va no sentido de eliminar as diferenças regionais dos sa
lários mínimos. 

Entretanto essa 1.mificação deve acompanhar a dimi
nuição das desigualdades de renda interna a nível regio
nal, pois elevações salariais bruscas poderão acarretar 
proble;mas económicos e sociais, tais como desemprego, 
redução do ritmo da atividade _econônlica e aumento de 
preços. 

Tais problemas se agravam na medida em que os au
mentos salariais estejam dissociados da realidade regio
nal. 

O. Decreto n~" 88.267, de 30 de abril de 1983} que fixou 
novos níveis de salários mínimos para todo o território 
nacional, atende, a seu modo, a intenção do autor. 

Sem dúvida, para efeito de fixação do salário mínimo, 
o referido decreto estabeleceu 2 (duas) grai).des zonas, 
cujos novos níveis de salários mínimos são de CrS 
-~0.600,00 e Cr$ 34.776,00, coincidentemente c·om a dife
rença ~e cerca de 10% (dez por cento), como quer o au-
tor. 

A próxima etapa poderá ser a unificação do salário 
mínimo a nível nacional, se não for compatível com a 
realidade de então. 

Assim sendo, consideramos a proposição desneces
sária, tendo _em vista qrie o Decreto n9 88.267/83 atende 
aos objetivos almejados pelo ilustre Deputado" Geraldo 
Bulhões e somos, portanto, pela sua rejeição. 

Sala da Comissão, 29 de junho de 1983. - Roberto 
Campos, Presidente- José Lins, Relator- Luiz Cual
cante- Affonso C amargo- Fernando Henrique Cardo
so - Jorge Kalumc. 

PARECERES N'S 665 E 666, DE 1953 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~" 109, de i981 
(nt? 337~C, de 1979, na Câmara dos D,eputados), que 
"acrescenta parágrafo ao àrtigo 791 da Consolidação 
das Leis do Trabalho" • 

PARECER N~> 665, de 1983. 

Da Comissão de Constitui~ào e Justi~a 

Relator": s·enB.dOi- Maréondes Gadelha 
O projeto sob exame, ~riglnâ~io da Câmara dos Depu

tados, acresCenta p~rágrafo ao art. 79l, CLT, que deter
-mina que "os empregadOs e os empregadores poderão 
r'~c\amar pessoalmente perante a Justiça do Ttabalho e 
acompanhar as suaii reclamações até o final". 

Propõe- o nobre autor que "o empregado que apresen
tar reclamação trabalhi_~ta assistido por advogado so
mente poderá desistir da ação ou nela realizar acordo 
com a assist~ncia de patrono". 
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A matéria foi aprovada na outra Casa legislativa com 
pareceres favoráveis das doutãs Co-miSSões de ConSti
tuição e de Justiçae Trabalho e Legislação Social, cOm 
emenda. 

lnexistem óbices quanto ao aspectO qüe nos compete 
apreciar. Não obstante, quanto ao mérito, achamos pOr 
oportuno lembrar que, por princípio, compete às juntas 
de conciliação e julgamento zelar pelo empregado para 
que não seja ele logrado, Percebe-se, implicitamente, que 
tal proposição visa a resguardar o interesse d_o advoga
do, contratado particulamente pelo empregado, que, 
eventualmente, possa não cumprir conl a parte acorda~
da. 

Entretanto, somos favorável ao projeto. 
e o parecer. 
Sala da Comissão, 20-de abril, de 1983.- Murilo Ba~ 

daró, Presidente- Marcondes Gadelha, Relator - Be
nedito Canelas - contrário - Hélio Gueiros - João 
Calmon - Passos Pôr to - contrário - José Ignâcio -
contrário --José Fragclli - com retrições quanto ao 
mérito. 

PARECER N• 666, DE 1983 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator do vencido: Senador Pedro Simon 
O projeto em exame,- elaborado pela Comissão de 

COnstituição e Jusfiçã dã Cãmarã dos Deputados, visa a 
acrescentar parágrafo ao artigo 791 da Consolidação das 
Leis do Trabalho com a seguinte redaçào: 

"§ 39 O empregado qiie a-presentar reclamação 
trabalhista assistido por advogado somente poderâ 
desistir da ação ou neta realizar acordo conl a assis
tência de seu patrono," 

O eminente Senador Jutiihy Magalhães, com a- Profi
ciência que lhe é pecUlia-r~ -orereCeu párecer contrário â 
proposição sob o fundamento de que, atribuído que fos
se ao advogado o poder de conciliar ou desistir dà fecla
matória, em nome de seu constituinte, ocorrería uma 
quebra do princípio DãSilar que rege o processo do traba
lho, em primeira instância, que ê o da personalização da 
ação. 

Trata-se, evidentemente, de um ponto de vista respei
tável, defendido, aliás, por diversos autores e comenta
ristas da nossa legislação do trabalho. Na verdade, esse 
entendimento, contrário à participação 'àUva do advoga
do na fase conciliatória, encontra respaldo na pr6prià 
Consolidação em seus artigos 843 e 844 que perniiiCill 
seja arquivada a reclamação ante a ausência flSica do re
clamante por motivo não jUstifiCado_~ 

Parece-nos, entretanto, que embora a possibilidade da 
própria parte acionar o'ti defender-se em juízo contitua 
uma simplificação do processo trabalhista, a prática, a 
vivência das -lides forenses, tem demoristrado que essa 
não é uma sistemática eficaz. 

Com extrema acuidade, Russomano, ao analisar a 
questão, preleciOna que o empregado c o empregador, 
este representado por seu preposto, nem sempre têm co
nhecimentos suficientes para bem interpretar seus pró
prios direitos à luz da: legisla-ção trabalhista. Diz ele: 

"O direito judiciário do trabalho estâ subordina
do aos princíPios e aos postulados medulares de 
toda ciência jurídica, que fogem à compreensão dos 
leigos. É sempre um ramo do direito positivo com 
regras abundantes e que demandam anâlises de her
meneuta, por mais simples que queiram ser, 

O resultado disso tudo é que a parte -que compa
rece sem procurador, nos feitos trabalhistas, recai 
em uma inferioridade processual assombrosa. Mui
tas vezes o juiz sente que a parte está com o direito a 
seu favor, A própria alegação do interessado, entre
tanto, põe por terra a sua pretensão, porque mal 
fundada, mal articulada mal explicada e, sobretudo, 
mal defendida." 

A essa análise realista do problema ainda poderíamos 
acrescentar que, em grande maioria, os empregadores, 
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CO!'llÓ partes economicamente mais fortes, mantêm advo
gados em regime de emprego, que os representam nas 
audiências na dupla qualidade de procuradores e de pre
postos, Assim, o empregado quase sempre está inferiori
zado, pois, dificilmente consegue igualar-se, em habilida
de e em conhecimentos jurídicos, com um profissional 
experiente. 

O objetivo do projeto, portanto, é a proteção do em
r!_egado, exatamente_ naqueles momentos cruciais de de~ 
cisão,--quando lhe é proposta a conciliação que, como Se 
sabe, implica a renúncia de parte dos direitos pleiteados. 

Claro está que a participação do advogado nessa fase 
do processo não significa a exclusão do reclamante·, pois 
ainda permanecem vigentes os demais dispositivos da lei 
que obrigam, não sô o seu comparecimento às audíên
cias, _como, também, a sua manifestação pessoal. 

Nestas condições, em que pese o brilho da argumen
tação em contrário expendida pelo_ ilustre Colega, Sena
dor Jutahy Magalhães, nosso voto é pela aprovação do 
projeto, 

Sala da Comissão, 9 de junho de 1983, - Fernando 
Henrique Cardoso, Presidente em exercício - Pedro Si
mon, Relator- Heh'ídio Nunes- Hélio Cueiros- Jor
ge Kalume- Gabriel Hermes, vencido- Jutahy Maga
lhães, vencido, com voto em separado. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENA
DOR JUTAHY MAGALHÃES 

O projeto sob análise, originário da Câmara dos De
putados, tem por finalidade acrescentar parágrafo ao ar
tigo 791, da Consolidação das Leis do Trabalho, para 
determinar que nas reclamações trabalhistas, quando as
sistidas por advogados, o reclamante só possa desistir ou 
conciliar com a participação do seu patrono. 

O objetivo real da proposição está oculto nas entreli
nhas. É que no processo do trabalho, diferentemente dos 
demais- ramos do Direito, as partes não têm, necessaria
mente, que se fazer representar por procurador ou advo
gado. Até pelo contrário. O espírito que preside o rito da 
JuStiça trabalhista é o de tornar, o mais pessoal possível, 
as lides, a ponto de ficar revel o autor ou o réu que não 
Comparecer, em pessoa, às audiências de conciliação e de 
instrução. 

NeSsa-S cotl.diçÕes, ainda que tenha contratado advo
gado para assisti-lo, é sempre ao reclamante que o juiz 
propõe o acordo ou a conciliação, sendo mesmo negada 
a palavra ao procurador. Ora, transforÕtado em norma 
legal o parágrafo proposto, cairia- por terra aquele 
princíPio personafíssimo da ação trabalhista, passando o 
advogado a decidir sObre a conviniência ou não da acei
tação da proposta do juiz, 

Nesse caso, terá o advogado participação ativa no 
processo, Ínclusive com direito a honorários â_O -v~ncido, 
por foi"Ça -da- sucumbência processual. Em face desse in
teresse, obviamente, não lhe convirá, na maioria das caú
lá's-,--a COn-CiliaçãO ou o acordo e, muíto menos, a desis
tência, Para o reclamante, quase sempre um trabalhador 
desempregcldo, em situação financeira dífícil, muítas ve
zes é mais conveniente receber, na hora, aquilo que o juiz 
lhe propõe, do que esperar, um ou dois anos, pelo deslin
de final da ação. Já o advogado, presumivelmente em 
melhores condições de vida, não custa esperar o ganho 
total do processo, sabido que os valores reclalnados são 
corrigidos monetariamente e, nesse caso, também, os 
seus honorários proporcionais. ---

Parece-nos, assim, que o presente projeto visa muito 
mais aos interesses dos advogados que os dos trabalha
dores, Não temos dúvida em dizer que os advogados, 
além de merecerem os honoráriOs pOI- se:U trabalho pro
fissional, deveriam ter uma forma mais segura de res
guardar o seu direito de recebê-los, como acontece no 
processo em geral. Seria o caso de se dar ao juiz o poder 
de fixá-loS' Por ocasião de sentença, atendidas as peculia
ridades ou complexidades da causa. 

A "fórmula" do projeto, entretanto, com toda sua su
tileza, não nos parece conveniente, pois, como vimos, li
mita ou até impede a tivre manifestação do reclamante, 
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subvertendo toda a sistem~tica do processo trabalhista 
de _primeira instância e transformando os vogais, inte
grantes da Junta, nomeados para defender e representar 
os interesses das partes, em meras figuras decorativas. 

Ante__estas c;onsiderações, opinamos pela rejeição do 
projeto. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1983. - Jutahy 
Magalhães. 

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

Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr, 19-
Secretáriõ~ 

E lida a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 307, DE 1983 

Prorroga por 120 (cento e vinte) dias o prazo con~ 
cedido à Comíssào Parlamentar de lnqué'i-ito criada 
pela Resolu~ào n~ 13, de 1983, destinada a investigar 
a persistência da pobreza absoluta do Nordeste. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É prorrogado por 120 (cento e vinte) 
dias, nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, o 
prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito 
criada pela Resolução n9 13, de 1983, destinada a investi
gar a persistência da pobreza ãbsoluta do Nordeste. 

Sala das Comissões, 30 de junho de 1983. - Jutahy 
Magalhães - Guilbf.'f"me Palmeira - Almir Pinto -
Helvídio Nunes - Gabriel Hermes - Passos Pôrto -
Benedito Ferreira - Eunice Michilcs - Lomanto Júnior 
- Carlos Lyra - João Calmon - Jorge Bornhausen -
Luiz Cavalcante- Gaivão Modesto- José Lins- João 
Castelo - Odacir Soares - Jorge Kalume - Carlos 
Cbiarclli - Marco Maciel - Martins Filho - Lourival 
Baptista - Aderbal Jurema - Claudionor Roriz. 

O-SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O documen
to lido Contém subscritores em número suficiente para se 
constituir, desde logo, em resolução do Senado, nos ter
mos do art. 170, "a", do Regimento Interno. 

Será publicado para que produza os devidos efeitos. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr, !"'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 169, DE 1983 

Exclui da relação de municípios declarados de inte~ 
resses da segurança nacional os municípios que men
ciona,_ !lO E!!!tado do Acre, e dá outras providências. 

O COngresSO Nacional 9ecreta: 

Art. 19 São excluídos da relação de municípios de
clarados de interesse da segurança nacional pela Lei n9 
5.449, de 4 de junho de 1968, os municípíoS de B-rasiléia;
Cruzeiro do Sul; Feijó; Sena Madureira e Xapuri, no Es
tado do Acre. 

Art. 2"' Dentro em 180 (cento e oitenta) dias, a partir 
da data da publicação desta Lei, realizar-se-ão eleições 
para prefeito e vice-prefeíto nos municípios referidos no 
artigo anterior. 

Parágrafo único. Após a proclamação oficial dos re
sultados das eleições pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Acre, os prefeitos e vice-prefeitos, eleitos nos 
termos deste artigo, serão imediatamente empossados, 
devendo o mandato dos mesmos perdurar até o diã 31 de 
dezembro d_e 1988. 

Art. 39: Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrío. 

Justificação 

O presente projeto visa a retirar do elenco dos municí
pios declarados de interesse nacional, pela Lei n9 5.449, 
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de 4 de junho de 1983, para os efeitos do disposto no art. 
16, § I~', alínea "b", da Constituição, os municípios 
acreanos de Brasiléia; Cruzeiro do Sul; Feijó; Sena Ma
dureira e Xapuri. 

O Município de Brasilêia, situado às margens do rio 
Acre, é um dos mais populosos municípios acreanos, 
contando, atualmente, mais de 13 mil habitantes, dos 
quais, aproximadamente, 3 mil residem na sede munici
pal. 

Com uma economia, que gira em torno da agricultura 
e da pecuária, Brasiléia jã Co-rita COm alguns estabeleci
mentos industriais, todos de indústria de transformação. 

O Município de Crts.zeiro do Sul, localizado na con
fluência do rio Moa com o rio Juruá, bem próximo ao li
mite com o Estado do Amazonas, é a cidade mais oci
dental do Brasil e conta, hoje, com quase 40 mH habitan
tes dos quais cerca de 6 mil residem em sua sede. 

O Munidpio de Feijó, que se acha situado sobre o do 
Embira., na linha divisória com o Estado do Amazonas, é 
um dos majs populostJs municípios acreanos, contando 
atualmente, aproximadamente, 15 mil habitantes, dos 
quais mais de mil e quinhentos habitantes residem em 
sua sede, 

O Município de Sena Madureira, localizado na con
fluência dos rios Caeté e laca possui uma acentuada con
centração demográfica com seus quase20 mirbabitantes, 
deles residindo mais de 2 mil r. quinhentos na sede do 
município. 

O Município de Xapuri com destacadas flora e fauna, 
que constituem expressivas riquezas n:i.ti.Lrais do Acre, é 
um dos mais prósperos municípios acreanos, contando, 
atualmente, mais de 15 mil_babitantes. 

A declaração desses municípios no rol das localidades 
consideradas pelo governo de interesse da segurança na
cional é destituída de qualquer critério 1:écnico ou políti
co, constituida medida do governo uma injustificada 
pena atribuída aos seus laboriosos h_abitantes, que, reite
radas vezes, manifestaram o empenho e o desejo de Ver 
restabelecido o direito de escolherem livremente os seus 
executivos locais. 

Privados há mais de 13 anos de autonomia política, 
sofrendo ao longo desse tempo uma injustificada inter
venção poHtica do poder central, os citados municípios, 
como de resto os vários outros mun_i_cípios brasHeiros, 
não lograram auferir os alardeados beneficias adminis
trativos, económicos e sociais. 

Nos últimos dias, o governo federal está sendo insis
tentemente solicitado pelos governos estaduais, indepen
demente da sigla partidária que os adminis~re, a definir a 
questão da nomeação dos prefeitos municipais declara
dos de interesse da segurança nacional. 

A pressão, evidentcment~. é maior por parte dos go
vernadores eleitos, no ano passado, pela Oposição, que, 
com inteira razão, desejam governar em sincronia com 
seus prefeitos por eles nomeados ou realizar eleições di
retas, no caso de ser suspensa a caracteriZação de certos 
municípios como áreas de segurança nacional. Tal defi
nição se impõe e com a máxima urgêõci~. E a solução, 
evidentemente, "não é de polícia, mas eminentemente 
política". 

O dinâmico goVernador do Acre salientou um dos as
pectos graves da inconveniência de_ manter o_ governo da 
totalidade dos municipios acreanos na relação dos mu
nicípios de interesse da segurança nacional: "os prefeitOs 
da .. segurança" do Acre.simplesmente "não dão bola 
para o governador". Esta situaçãO anômota e esdrúxula 
precisa ter um paradeiro. 

Nada justifica que um município com suas tradições 
cívicas e sua população em pleno gozo da cidadania te
nham tido suas autonomias_ cassadas, por motivos na 
verdade políticos~ 

Urge, portanto, que o governo feche o circulo de me
didas infB:tias e antipatrióticaS Como -a da c<~:ssação dos 
direitos políticos de milhares de brasileiros. Só, assim, 
poder~se·á esperar pelo aprimoramento das instituições e 
pelo advento da plenitude democrática no Pa(s. 

Desde 1966, quando foram feitas as primeiras no
meações de prefeitos sob legislação excepcional, apelou-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

se para argumentos económicos e estratégicos a fim de 
jUstificar a violação da autonomia municipal: necessida
de de proteger fronteiras, grandes usinas ou refinarias, 

- concentraçõ_es de recursos minerais ou instalações militaw 
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- res. O motivo, porém, -a Nação tod_a sabe: foi e continua - . 

ruptamente até à madrugada do dia seguinte, para aten
der a todos os membros da famnta a que serve. Se alguns 
donos ou donas de _casa não lhes exigem tanto é por mera 
compaixão ou libei"alidade. 

A intençã() do projeto é estabelecer_ um direito legal 
para suprir a insensibilidade de uns ou substituir a cari
dade de outros. 

a ser político-ideológico. 
Atualmente, mesmo admitindo-se as supracitadas raw 

zões alegadas pelo governo, ap-enas "ad argtimentan
dum", todas elas perderam substâncias, (se é que algum 

- dia- a tiveram) com a implantaçã_o d_o yoto vinculado de 
ponta- a ponta1 Pelo qual os eleitores -ficaram proibidos 
de sufragar candidaturas lançadas por agremiações dife
rentes, para Prefeitos e governadores. 

os--decretOS que alteraram a praxe e melhor tradição 
política da escolha, pelo povo, de seus prefeitos e vice
prefcitos, _Contêm em si mesmos notórias inconveniências 

--de ordem política, administrativa e socTal, além de sinais 
e~idcntes de inoportunidade, em tempos de abertura 
·política, porque trazem consigo o germe da própriã inse
gurança institucional. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983_.- Mário Maia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEJ N• 5.449, DE 4 DE JUNHO DE 1968 

Declara de interesse da segurança nacional, nos 
termOs do art. 16, § 19, alínea "b", da Constituição, 
os Municípios que específica, e dá outras providên
cias. 

Art 11' São declaradas de interesses da segurança 
nacional, para os efeitos do disposto no art. 16, §I~', alí
-riea b, da Constituição, os seguintes Municípios: I- No 
Estado do Acre: os de Br<).siléia; Cruzeiro do Sul; Feijó; 
Sena Madureira e Xapuri; 
II- No Estado do Amazonas: os de Atalaia do No r~ 

te, Barcelos; Benjamin Constant; Ilha Grande; Ipixuna; 
-Japurá; Santo Antônio do fçá; São Paulo e Olivença e 
Uaupés; 

(Às Cotilissões de Constituiçdo e Justlça, de Segu
rança Nacional e de Munidpios.) 

PROJETO DE LEI DO SENAD() N• 170, DE 1983 

Fixa jornada de trabalho para o empregado domés
tico. 

-O Congress-o Nacional decreta: 

Art. J9 Fica fixada em oito horas diárias a jornada 
de- traBalho dos empregados domésticos. 

Art. 2~' Ao empregado doméstico fica assegurado o 
direito a.o repouso ~semanal remuneradp após seis dias 

_ cons~u~ivos de trabalho nos termos da legislação vigen-
te. _ 

Art. )9 _No ato da contratação do empregado do: 
méstico O erilpregador anotará na sua carteira de traba
lho o horário diário de sua jornada bem como o dia do 
repouso semanal remunerado. 

__ Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
- Art. 59 Revogam-se as dis-posições em Contrário. 

Justificação 

Apesar do reconhecimento legal do seu direito -de filia
do da Previdência Social e de férias anuais~ o empfegádo 
doméstico_ ainda _é muito desprotegido da legislação. É 
passivei até que essa sua desvalia junto à letra da _lei seja 
.urna razão forte para explicar o desinteresse pelo exercíw 
cio da humilde mais ainda tão necessária profissão. 

O projeto visa estabelecer uma jOrnada diária de_tra
bulho para o empregado doméstico, a par de garantir-lhe 
expressamente o justo direito ao repouso semanal remu
nerado. Infelizmente há ainda muitos lares no Brasil 
onde o empregado doméstico é quase um escravo, co
meçando o seu trabalho ao alvorecer o dia e indo ininter-

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983.- Hélio Guel
ras. 

( Ãi ComiSsões de Constltuiçiio e Justiça e deLe
gislação Social.) 

PROJETO D.E LEI Dp SENAD() N• !7l, D!l1983 

Fixa a jornada de trabalho para os advogados que 
prestam serviços profissionais em regime de emprego. 

O _Congresso Na_cional decreta: 

Art. ]9 t:: fixada em vinte horas semanais a jornada 
de trabalho .dos advogados que prestam serviços profis-
s:ionais, cm regime de emprego, a pessoas físicas e jurídi
cas, inclusive a estabelecimentos bancários de economia 
mista. 

Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

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

J.ustificação 

O projeto é necessário para resolver uma injusta si
tuação de fato. 

Advogados que prestam serviços profissionais em re
gime de emprego não recebem tratamento diferenciado, 
mas são equiparados, em jornada de_ trabalho, a comer
ciá rios, industriários, bancários, etc., o que não nos pa
rece justo. 

Com _o pr~j~to, fixa-se umajornadajusta e digna para 
os advogados, direito, por sinal, que já ê reconhecido 

- praticamente para todas as demais categorias profissio
nais de nível universitário. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983.- Hélio Guel
ras. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislacão Social.) 

PROJETO DE LEI D() SENADO N• !72, DE 1983 

Extingue a cobrança de pedágio nas rodovias, ponw 
tes e outras obras viárias cuja construção já esteja pa
ga. 

O Congresso Nacional Qecreta: 

Art. J9 E~tingue-se a cobninça do pedágio nas rodo
vias, pontes e outras obras viárias federais sempre que os 
custos de sua execução tenham sido totalmente ressarci
dos. 

Art. 21' As repartições competentes publicarão 
anualmente no Diário Oficial da União um balanço da 
·arrecadação e gastos de cada pedágio, discriminando a 
Trriportância amortizada e a amortizar, feitas as neces
sárias correções monetárias. 

Art. 3~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 . Revo_gam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A cQbrança de pedágio em obras viárias federais, de
pois de totalmente autofinanciadas ou após o ressarci
mento dos sel,!s custos pOr este ou outros fluxos_ de recur
sos, é, na realidade, uma prática inconstituc;lonal. Sígni
fica, de fato, uma bitributação, além de ser um ónus des
necessário atirado aos ombros do contribuinte, que, em 
nosso País, é extremamente onerado pOr uma gama mui
to ampla de tributos diretos e indiretos. 
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Nem mesmo a pretexto de garantir a coberfura de des
pesas com a conservação a cobrança de pedágio se justi
fica, pois, com esse fim, já existem a Taxa Rodoviâria 
única e o Fundo Rodoviário Fcâefal. 

Assim, é de justiça e oportuna a presente propositura. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983. -Hélio Guei
ros. 

(Às Comi.~sões de Constituição e Justiça, de Ser
viço Público Civil e de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas. j 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 173, DE 1983 

Dispõe sobre garantia contra a corrosão da lataria 
dos veículos, a serem concedidas pelas indústrias au
tomobilísticas em atividade no território nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Ficam as indústrias automobilísticas em: ati
vidade no território naciorial obrigadas a oferecer.garãn
tias de, no mínimo, três anos, contra a ferrugem ou qual
quer tipo de_cõrrosão na !ateria dos veículos de sua fabri
cação. 

Art. 29 Essa obrigatoríedade implica na reposição 
integral da peça atacada por processo irreversível d~_cor
rosão, dentro do prazo acima estabelecido. 

Art. 39 Os fabiicantes ficam obrigados a prover, 
junto aos seus revendedores, os meios indispensáveis ao 
cumprimento da presente exigência. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em coritrá.rio. 

Justificação 

Embora a legislação sobre defesa do consumidor já 
seja uma realidade, em nosso País, sua aplicação prática 
ainda deixa muito a desejar. 

No p!:.lno dos bens duráveis, essa legislação ainda não 
pisou o terreno da realidade. 

Pelas dimensões do nosso Pais e graças ao intenso pro
cesso consumista, o carro tornou-se insrromento de· tra~ 
balho e não apenas de lazer, com largo consumo entre as 
classes média e alta. 

A indústria automobilística brasileira, toda ela de ori
gem e bases estrangeiras, não tem praticado aqui os cui
dados que observa na colocação de seus produtos nos 
mercados mais exigentes que freqUenta. 

Uma prova disso é o fato de que a garantia contra cor
rosão, que se defende no projeto de lei acima, jâ é prati
cada em países como a França, os Estados Unidos e ou
tros mercados mais evoluídos do mundo, a maioria dos 
quais é freqi1entada pelas mesmas marcas COJ?ercializa
das e fabricadas no BrasiL 

O presente projeto de lei, na realidade, pretende intro
duzir aqui o respeito aoS interesses do consumidor, pra ti~ 
cada lá fora. 

Deve-se levar em conta, também, que a falta de trata
mento :.ldequado das chapas utilizadas na fabricação dos 
carros ditos nacionais tem acarretado prejuízo incalculá
veis aos seus consumidores e~_de resto, à própria econO
mia do País, enquanto t::ngorda as remessas de lucros das 
empresas estrangeiras com a redução do custo industrial 
das marcas comercializadas aqui. 

No fundo, o que se pretende com a aprovação do pre
sente instrumento de defesa do consumidor, é defende-r, 
em última análise, o interesse nacional. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983. -Hélio Gu_ei~
ros. 

f Ãs Comissões de Constituição e Justica e de EcO: -
nomia.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões _compe-
tentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Benedito 

Ferreira. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ([) 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro· 
nunda o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, volto conforme havia _anunciado, mais uma vez, 
trazendo ao debate os problemas dos medicamentos no 
Brasil, desta feita, devo confessar, Sr. Presidente, já mo
tivado em muita alegria porque trago ao conhecimento 
da Casa, detalhadamente, as providências que eu diria, 
corajosas- -e patrióticas que estão sendo estudadas e ou
tras que já estão sendo concretizadas na área do Poder 
Executivo, na -busca de solucionaNe o magtlo problema 
que. como temos observado, não é novo e nem fácil de 
ser solucionado ou resolvido. Ê um problema, de certa 
forma, velho entre nós, como também noutros países, e 
isso nós temos demonstrado aqui, atê mesmo nos mais 
civilizados e ricos da Terra. 

Sabemos que, ensandecidos pelo lucro proibitivo, fá
cil, e, o que é pior, impune, os dirigentes do capital apá
trida, praticando o chamado capitalismo selvagem, ca
vam as sepulturas do capitalismo democrático, da livre 
empresa e da livre iniciativa, as nossas sepulturas_e as de
les Próprios, visto que os adoradores do Estado proprie
tário, do Estado-empresário, mesmo diante dos mais es
petaculares e retumbantes fracassos económicos dos cha
mados países socialistas, cegos também pela miragem do 
"paraíso do proletariado", aí estão entre nós, coma "a
ves agourentas e carniceiras", aguardando as oportuni
dades de apressarem a morte do nosso convalescente, 
mas combalido ainda, regime Oemocrático. 

Temos, aqui, Sr. Presidente, a causa, ou melhor, uma 
das causas que deram a origem àqueles telex furiosos das 
Câmaras de Comércio Britânica, Americana e Alemã, 
trazidos no bojo do nosso último pronunciamento, os 

- quais, como se verá, seja em virtude da exposição de mo
tivos ao Exm<.> Sr. Presidente da República, João Baptista 
de Oliveira Figueiredo, subscrita pelos Srs. Ministros 
Waldir Arco verde, Ernane Oalvêas, João Camilo Penna, 
Antônio Delfim Netto, justificam o decreto-lei a ·ser bai
xado pelo Presidentt: da Repúbicu, cuja cópia trago aqui 
também, decreto esse que instituirá o Programa Nacio
nal da Indústria Químico-Farmacêutica, que, desta feita, 
sabem des ser para valer mesmo, ou em virtude da cons
cíentização que já vai_ tomando corpo em todos os seg
mentos da população quanto aos abusos de laboratórios 
dos seus paises aqui instalados. 

Aqui está, Sr. Presidente, o chamado Programa Na
clona( de Indúst_ria Químico-Farmacêutica, que, como 
eu disse, deu origem àqueles furibundos tdex das Câma
ras de Comércio Alemã, Inglesa e Americana. 

A exposição de motivo dos Ministros ao Senhor Presi
dente da República, começa dizendo que: 

A indústria farmacêutica no País caracteriza-se 
por eficiente desempenho no atendimento à deman
da do mercado por especialidades farmacêuticas, 
(medicamentos); com integral domínio da tecnolo
gia de formulação e acondicionamento e com ino
d~rnas técni~as_ de comercialização. 

Sr. Presidente, eu gostaria de destaca.r, na exposição 
dos Ministros ao Presidente da República, para funda~ 
mentar a iniciativa do decreto, que o mercado brasileiro 
de mcdi~a~elltos ocupa o 89 lugar do mundo, atingindo 
a J 8Y posição, em termos de consumo per capita. 

Destac::l também que o faturamento, em 1981, das in
dústrias farmacêuticas, foi de um bilhão e oitocentos mi
lhões -~e dól::Jres, e registrou, na última década, um cres
cimento da ordem de 304%. 

O~a, Sr. Presidente, quanto a esse crescimento na or
dem de 304% nós sabemos que houve realmente uma 
substancial melhoria no poder aquisitivo da nossa gente, 
i: inegáveL Houve incremento populacional. Mas, soma
dos esses dois fatores, esse _crescimento de faturamento, 
sem dúvida alguma, é muito mais produto da insacieda

--de do lucro e dos aumentos criminosos de preços, como 
temos denWlciado aqui. 

Diz ainda a exposição de motivos: " ... renda nacional'' 
que "ainda impede o acesso de uma parcela considerável 
da população a esses bens essenciais''. 

Isso é óbvio. 

o)u/ho de 1983 

Mui; ;;~diante. dizem os Ministros: 

"Vale ressaltar que, à luz da-legislação em vigor, 
as medidas sugeridas pelo Grupo lnterminísterial 
não comprometem a <:~tuação no setor f<Jrmacêulico 
do capital estrangeiro, no que concerne ao acesso 
atuul c futuro ao mercado interno." 

E seguem as assinaturus dos Ministros de Estados nes
sa exposição de motivo. 

O anteprojeto de decreto, Sr. Presidente, está ainda 
por receber número e, naturalmente, o exame mais deta
lhado do Senhor Presidente. Trugo aqui a minuta desse 
anteprojeto que díz, na letra "c" do arL 19: 

''Art. 19 

"c) reduzir o elevado grau de dependência do se
to r a íontes externas de suprimento de tecnologia e 
produtos, com implicações que afetam a Segurança 
Nacional." 

Ora, Sr. Presidente, isso é muito bom. Fico gratifica~ 
do, e por certo V. Ex~s também, em verificar que na área 
do 20-der Executivo já ficou assentado o entendimento 
de que medicamentos falam de perto à nossa Segurança 
Nacional. 

Mas, prossegue: 

"d) aprimomr o controle e a fiscalização no se
tor de produtos farmacêuticos, no sentido de mini· 
mizar os riscos à saúde do consumidor e de contri
buir para a redução do custo de aquisição de medi
camentos pe(o sistema oficial de saúde e pela popu
lação _em geral." 

Ora: quanto a minimizar os riscos de saúde, bastaria
mos fiscalizar as dosagens, proibir a prolifemçào crimi
nosa de espéCies, como a que temos preconizado, e nós 
não temos dúvida de que estaríamos prestando já ess_e 
trabalho previsto, aqui, neste decreto. 

Mas, Sr. Presidente, segue o sonhado por nós Progra
ma Nacional da Ii1dústr.ia Químico-Farmacêutica. O que 
que pretende esse programa? 

"1.6)- Operacionalizar mecanismos de \'Crifi
caçào da identidade e qualidade de matérias-primas 
fannacCuticas importadas, quando de sua. entrada 
no País e antes de sua liberalização ao consumo." 

Sr. Presidente, eu lembraria, se houvesse essa fiscaH
~zação anteriormente àquela denúncia que trouxemos a 
esta Casa, publicada nos grandes jornais, nós não es
taríamos assistindo à falsificação grosseira de rótulos 
para c:1muflar a qualidade dos sais, com o que já verifi
camos, só naqueles medicamentos que foram apreendi
dos recentemente, alguns trilhões de cruzeiros de sone
_gação de impostos. 

"I. 7) --Promover a extensão da cobertura de as
sistência farmacêutica às populações abrangidas em 
·seus programas de interiorização das ações de saúde 
e saneamento e de atenção à saúde nas periferias ur~ 
banas, executados diretamente ou promovidos atra
vés das Secretarias Estaduais. 

2:1) _:Aplicar erri toda a sua extensão as diSPo· 
sições legais que cOnTerem à Central de MediCamen
tos- CEME. a competência de organizar e pro mo~ 
ver a aquisição e- distribuição dos medicamentos da 
RENAME"- vale dizer, Relação Nacional de Me
dicamentos --''utilizados pelas instituições gover
namentais de saúde, e pelas entid<:~des públicas e pri
vadas que com elas mantenham convênios para 
prestação de serviços de saúde, •· 

Sr. Presidente, prossegue esse Programa que visa dar 
remédio gratuito àqueles assalariados de .até três salários 
mínimos. Mostrarei pura V. Ex•s, logo mais adiante, o 
que significará, em termos de economia, para o 
JNAMPS, es~e simples item do programa. V. Ex~s vão 
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verificar assustados, tenho certeza, os bilhões de cruzei
ros que têm sido desperdiçados nos gastos do INAMPS 
por não estarmos exercitando essas atribuições da CE
ME, a qual não foi estruturada com os instrumentos le
gais nem tem recebido meios financeiros sUficientes para
custear essa sua tarefa. 

Mas o_ Programa diz mais, Sr. Presidente: 

"2.5)- Dotar a CEME da flexibilid_ade opera
cional compatível com as suas atuais atribuições e 
aquelas decorrentes do presente Programa." 

Temos, pois, Sr. Presidente, o atendimento de todos os 
nossos clamores, dando até a impresão -de que os nossos 
trabalhos, de certo tempo a esta parte, vêm sendo acom
panhados mais de perto pelo Poder Executivo. E, mais 
do que isso, temos, hoje, realmente um Poder ExecutivO 
mais sensível aos clamores de nossa gente e as respostas 
por esse fato, tudo indica, não mais serão delongadas. 

Mas aqui o Programa prevê, Sr. Presidente: 

"4.I.l)-Adequar a política de controle de 
preços de produtos farmacêuticos" ... 

E, mais adiante: 

"6.2)- Investigação de recursos naturais no 
País, com vistas à obtenção de fármacos e medica
mentos tradicionais ou novo_s_._ 

6.4)- Elaboração e difusão de normas e padrões 
brasileiros para produtos farmacêuticos.~• 

Sr. Presidente, eu estou saltando a leitura porque sei 
que V. Ex.~ não poderá dilatar-me o prazo, mas espero 
que todos esses documentos, todo esse estudo que eu 
aqui trago sejam melhor apreciados pelos Srs. Senadores 
com a sua inclusão em meu pi'Onunciamento. - -

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla} ~V. Ex~ será 
atendido. Será _feita a transcrição, na integra, nos Anais 
da Casa, dos documentos a que V. Ex• se refere no seu 
discurso. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Muito obrigado. 
Mas, _Sr, Presidente, eu diria, ultimando, não é um de

creto nem um programa contra ninguém, rrias, antes, e 
sobretudo, a favor _do Brasil e dos brasileiros, especial
mente daqueles que estão doentes- e doentes mais pela 
desnutrição, que não podem, muitas vezes, comprar co
mida, eu já tenho dito isto aquí, mas têm que comprar 
remédios aos preços que nós lemos aqui denunciado. 

O curioso, Sr. Presidente, é que as medidas, como as 
que o nosso Governo está tomando agora, estão-com 50 
anos de atraso, ê bom que se enfatize, e isto após esgotar 
todos os meios possíveis e imagináveis, eSgotai até aque
le chamado "jeitinho" btasileiro para contornar proble
mas, para demover os laboratórios estrange_ir_Qs d_a__in~~ 
ciável ganância com que nõS exploram; medidas - e 
para isso é que eu gostaria de chamar a atenção d_o Sena~ 
do - iguais ou mais enérgicas Tói.itffi toma-das hã exata~ 
mente 50 anos, ou seja, em março de 193_3, pelos Estados 
Unidos, quando eles instituíram o decreto do Congresso, 
o chamado Compre Americano, o Buy Amerlcan Act. 
Mas não é .só ·nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, 
França, México, Argentina, lndia e outros, e trago aqui 
a legislação desses países, como eu havia prometido, to~ 
dos esses países, como foi salientado, protegem, via legis
lação específica, suas indústrias contra a concorrência 
estrangeira. 

Trago, repito, a este respeito, um estudo sobre política 
restritiva de apoio à indústria nacional, para ser melhor 
examinado pelos Srs. Senadores, visto que é parte inte
grante deste pronunciamento. 

Aqui está a documentação, Sr. Presidente. Para aque
les mais bem dotados do que eu, que dominam os idio
mas aqui mencionados, trago os origiilais e, para os do 
meu nível, trago a versão já em Português. 

Sr. Presidente, como estamos vendo, os nossos "mui 
amigos" laboratórios estrailgeírOs aplicam-nos a velha e 
surrada, mas sempre efiCaz, doutrina do faça o que eu 
digo e não o que eu faço. 
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Podem proteger os seus tefritói'iOs à vontade contra os 
produtos de indústrias estrangeiras, mas aos brasileiros 
não querem permitir. Daí esses telex enérgi_cos, e não 
diria-se só enérgicos, mas grosseiros e agressivos, protes
tan-do corilj-ã essas __ medlda~ quejá_vêin à lume. 

Voltemos à CEME, que é a causa maior do desespero 
das laboratórios rnultln--ª_cionais. 

Sabemos que, com o advento do Decreto O'i' 2L205, de 
1_972, a competência da CEME foi ainpliada, no sentido 
de incentivar- a ÍnstalaÇão· no País de fábricas de 
matêrias-primas, necessárias a produção de medicamen
tos essenciais. Embora os instrumentos de apoio não fi~ 

cissem explícitos; o que se buscava era tentar garantir, 
pelo menos -no mercado oficiii.I de medicamentos, aos 
projetas aprovados. -

Onze anos são transcorridos, Sr. Presidente. A legis~ 
laÇão aqui está, ·compilada por nós. Todos os propósitos 
nela enunciados, lamentavelmente, não puderam ser co~ 
locados em prátíca. Mas nós temos alguma coisa de posi
tivo, como pesquisas patrocinadas pela CEME, por 
exemplo. Temos uma série de produtos pesquisados na 
!lQSS_!.l fl_ora. Estamos produzindo muito daquilo de que 
dependíamos de importação. Mas, queria chamar 
ateD.ção dos Srs._Senadores só para um aspecto. Ê a tec
nologia desenvolvida por nós, aqui na Universidade de 
BfRsília, na produção de hormônio do Crescimento hu
mano. 

A produção mundial desse hormónio, Sr. Presidente, é 
mínima: Nos Estados Unidos, por exemplo, aonde estão 
mais avançados_ ne_s_se setor, eles produzem somente lO% 
das suas reais necessidades. Hoje, através dos esforços 
desenvolvidos poresse órgão que é a CEME, já estão 
produzindo uma parcela para atender a nossa derrianda 
e, brevemente, atenderemos todos os pacientes que ne-
cessitam desse hormônio, aqui-na f!rasH. A economia de 
divisaS será na ordem inicial de I milhão_ de d,ólares/an_Q, 
com a produção desse hormônio em escala industrial e 
permitiiâ a exportaçãO do pequeno excedente. 

Sr. Presidente, já caminho para ultimar, mas desejo 
que V, Ex~ me revelásse os minutos finais, porque sabe 
V. Ex• que o veneno da cobra vem na cabeça e no rabo. 
E nessa série de discursOs, ei,l não fugi a essa_velha regra. 
Q __ veneno está aqui, Sr. Presidente, no rabo--da-cobra, 

-p_orque estou encerran,Po esta série de pronunciamefltos. 
- Mas vejarrí V. Ex•s: pOr tudo o que vimos examinando 
atê aqui e pelo que iremOS ver a seguir é que, os que 
acompanham a distância, de longe, o patriótico trabalho 
qu-e vem sendo realizado pelo Ministro Hétio Beltrão e 
sua equipe a frente da PrevidênCia Socíal irão se inteirar 
das r"az~es e o por_que dos grotescos e grosseiros protes
tos das Câmaras de Comércio Americana, Inglesa, Ale
mã e quantas mais que, assistindo o nosso despertar e 

-·reagir objetivamente em defesa dos nossos interesses 
maiores, não se c~rif6rman e pãrtem para ameaças Vela
das nos subentendidos dos seus comunicados. 

Mas, Senhor Presidente, estou convencido que, não 
haverá mais recuos ou tergiversações na área do Executi
vo, até mesmo -porque não teriamos como nos justificar 
diante da históri.a e- das fu~uras gerações. 

-Mesmo porque, Sr. Presidente, como vimos no ano 
passado, não fossem as medidas emergenciais tomadas a 
tempo e a hora, teríamos assistido o esboroar da nossa 
Previdência Social, não só em função da arrecadação 
ainda defeituosa ou das fraudes que vem sendo detecta
~~ e c_oibidas nas contas pagas pela Previdência, mas 
sobretudo pelos iibsurdOs-custos doS nledicamentos pa

-gos nas internações hospitalares. 

Srs. Senadores, eu gostaria que V, Ex•s refletissem 
sobre um aspecto. Foram diminu(das em 38% as inter
nações, em face da r_e_formulação que eStá se íinpiailtã:n
do no País. Com essa nova política de internações, com 
esse- siStema novo de encaminhamento para impedir as 
internações mais grOsseiramente desnecessárias, reduziu
se 38% o seu volume. No entanto, o índice de gastos con
tínua ascendente como se não tive.sse hªyidQ $_equer um 
por cento de diminuição nas internações_, 

Sr. Presidente, a essel-:CSpeito nós elaboramos um estu
do que retrata o quanto de recursos teríamoS poupado, 
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poupado naquilo qu_ejã foi efetivamente gasto em 1982, 
c.ómo também ·uma projeção do que economizaríamos 
no exercício de 83, com as Jnternações hospitalares, ti
vesse ou não sido observada a legislação que criou e rees
truturou a CEME, ou, se fosse o caso, tivessem os labora
tórios farmacêuticos que buscassem lucros honestos e, 
nessas condições, forne.cesse:m os medicamentos. 

Em 1982 Sr. Presidente~ as contaS hospitalares referen~ 
tes a internações, exclusivamente na rede credenciada 
atingiu 24 I bilhões e 400 milhões de cruzeiros. E o orça
mento de 1983, em excução, prevê gastos nesse mesmo 
item, de 555 bilhões, 35 milhões, e 200 mil cruzeiros com 
internações hospitalares, exclusivamente, na rede priva
da. 

Excluindo~s_e os _chamados materiais cirúrgicos, que 
constituem o gasto na sala de cirurgia, o gasto com medi
camentos e_cmri as_ internações em 1982, foi entre 42 e 
45% dos totais das contas de in_te_rn_a.ções dos hospitais 
credenciados. 

No entanto, por uma amostragem que fizemos pes
soalmente, em fatura de um hospital que sabemos hones
to, referente a-o corrente mês, os medicamentos já atingi
ram 51.54%, contra os 43 das contas do ano passado. 
Sobre o valor das contas em internação hospitalar. 

Sr. Presidente, estou concluindo. 
Temos aqui um mapa- do que foi dispendido ria-cOnta 

hospitalar da ~~e credenciada: II milhões, 337 mil 3_90 
internaçÕes, em todas as modalidades. Total dispendido: 
241 bilhões e 400 milhões. Gastos- em medicamentos: 
admitindo-se os 43% do ano passado, f03 bilhões e 802 
milhões de cruzeiros. Não estamos incluindo aqui, Sr. 
Presidente, repito_, os gastos .com l milhão 496 mil 891 
internações, através de convênios, que consumiram, POr 
certo, medicamentos na mesma proporção e ainda não 
f.oram consideradas. Foram 236 mil 601 internações rea
lizadas nos hospitais do própriO INAMPS. 

No entanto, se tomarmos. a previsão de despesa para 
1983, --que Já vem sendo realizada, teremos: gastos com 
internações, rede privada 555 bilhões. Gastando-se com 
medicamento-s os- 5 i .54%, nós teremos a bagatela, Sr. 
Presidente, de desperdício, porque já está sendo executa
do, de 286 bilhões, 65 milhões 142 mil e 100 cruzeiros, 
gastos exclusivamente com medicamentos aplicados nos 
segurados internos na rede hospitalar dos previden
ciários, não se relevando que dois milhões de internações 
hospitalares vêm sendo realizados em hospitais conve,.. 
niados, que tambêm consomem medicamentos não for
necidos pela CEM E. 

Tivéssemos, eiltão, Sr. Presidente, instrumentalizado a 
CE-ME-com .a e.strutu.ra e com.os .recurso~ previstos_na.Ie
gislação vigente, que lhe incumbiu da tarefa de suprir de 
medicamentos tod_a a rede do INAMPS, própria, creden
ciada e Conveniada somente no ano passado, tomando-se 
os preços pagos pela CEME e os preços de mercadÕ, que 
é cobrado pela farmáda hospitalar cujo diferencial é de 
418,5%, teríamos economizado para o INAMPS Cr$ 
78.998.654.720,00--e, em 1983, vale salientar, somente 
sobre o montante que vai ser despendido com as farmá
cias hospítalares, sobre as internações na rede credencia
da, mantidos os preços a tua is, economizaríamos a insig
nificância de Cr$ 217.710.269.440,00, o que equivale, de 
120 a 130%, sobre o total da receita tributária anual do 
Estado de Goiás. 

Sr. Presidente, na verdade as cifras do econorriízado, 
vale repetir mantidos os preços atuaís do Brasíndice_de 
junho corrente, são astronômicos e chegam até, a serem 
humilhantes para nós, os representantes dos Estad_os 
produtores de alimentos, contudo, todo, o alarido, todos 
os protestos unissonos e repeti vivos, literalmente iguais, 
porcjue falam a mesma linguagem da espoliação, dos te
lex dos presidentes das Câmaras de Comércio Inglesa, 
Alemã e Norte Americana, agredindo o Ministro Hélio 
Beltrão são, exclusivamente, como vimos, contra o Pra~ 
grama Nacional da Indústria Química Farmacêutica que 

-demandará -esse é o ponto alto, Sr. Presidente, todo 
esSe Programa tem seu custo estimado somente em 100 
bilhões de cruzeiros, ou seja; será ine-nos de 46% do que o 
INAMPS pagará ã maiS, por certo"; ainda este ano. pelos 
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medicamentos consumidos com os seus segurados e não 
fornecidos pela CEME, em arrepio à legislação vigente. 

Concluo, Sr. Presidente, esta série àe 
pronunciamentos-deilúncia sobre os desmandos dos la
boratóríos farinaCêllticoS; trãnqiiilo e Cõnfhmti,- COfio 
tranqiiilos e confiantes em Deus estarão todos os brasi
leiros que vêm nos acompanhando, vêm acompanhando 
o trabalho desta Casa, especialmente os menos aqui
nhoados pela sorte que ouvem a Voz do Brasil, certos de 
que o Supremo Arquiteto do Universo cobrirá- de 
bênçãos os nossos valorosos Miriistr.os de Estado, dos 
quais depende o encaminhamento, ao Chefe da Nação, 
do Programa NaciOmi.l dã Indústria QuímiCO-Farmacêu
tica, e, mais ainda: estenda suas Misericordiosas Mãos 
sobre o nosso Presidente, para que ele se restabeleça em 
sua saúde e retorne ao timão deste País, para assinar atas 
de coragem e de patriotismo, Co"riiO- eSse decreto que ora 
trago ao conhecimento de V. Ex•s. 

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

DOCUMENTOS A ~QfJESE REFERE O SR. 
BENEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO: 

PROGRAMA NACIONAL DA INDÚSTRIA 
QUIMICO-FARMACEUTICA 

E.M. N• Em 
Excelentíssimo- Senhor Presidente di RepÓ.blica 
A indústria farmacêutica nO País ca-racteriza-se Por 

efiCíente desempenho no atendimento à demanda do 
mercado por especialidades farmacêuticas (medicamen
tos), com integral domínio da tecnologia de formulação 
e acondiCiOnamento e c"om mOdernas técnicas de c_omer
cialização. 

Entretanto, no que tange às demais atívidades do pro
cesso como um todo, tais como a produção interna de 
matérias-primas e intermediários e a capacitação tecno
lógica, financeira e gerencial- indutoras do desenvolvi
mento integral e auto-sustentado desse segment9 !Jldus
trial - o setor farmacêutico brasileiro mostra~se inci
piente e com acentuada dependência externa. 

Por outro lado, a parcela dinâmica da indústria de for
mulação farmacêutica no Brasil é constituída, majorita
riamente, por firmas estrangeiras; constandó apenas. cin
co empresas nacionais no grupo das cinqUenta rnâióres 
do setor, por faturamento. O predomínio numéricO das 
empresas farmacêutiC:ã-s-de CaPital nacional (520; nUm 
total de 600) não tem correspondido nas vendas globais 
do setor. Em 1981 as empresas estrangeiras sediadãs no 
País detiveram 80% dO faturamento da indústria farma
cêutica. 

A importação de insumos farmacêuticos, em 1981; 
atingiu a cerca de US$ 375 milhões. 

A produção interna de fármacos, além de insuficiente 
-supre menos de 10% do número de produtos registra
dos - encontra-se fortemente concentrada nas subsi
diárias de empresas estrangeiras sediadas no Pafs, res
ponsáveis pela quase totalidade dessa produção. 

A tecnologia empregada é, em sua quase totalidade, de 
origem externa e os processos _de fabricação, no caso dos 
produtos sintéticos, apresentam reduzido fndice de verti
calização, minimizando, assim, o agregado tecnológico e 
económic-o dessa produção. Além disso, é inexpressivo o 
esforço de pesquisa e desenvofVimento para a assimi
lação dessas tecnologias no País. 

Os produtores de matérias-primas farmacêuticas ge
ralmente são os próprios detentores da_ tecnologia, cuja 
negociação só_ se veriftca quando os interesses de merca
do não são afetados. 

O mercado brasileir_o de medicamentos, medido pelo 
valor total das vendas em 1981, ocupa o 8~> lugar, no 
mundo capitalista, atingindo a 18' posição em -termos de 
consumo "per capita", calculado em US$ 14,52, valor 
quatro vezes inferior--ao do consumo americano e argen
tino e duas vezes e meia inferior ao do consunio cana
dense e inglês. 

O faturamento global da indústria farmaCêiitíCa no 
País alcançou, em 1981, cerca de US$ 1,8 bilhão e regis-
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trou, na última década, um crescimento da ordem de 
304%. 

A vitalidade do mercado brasileiro de medicamentos 
torna-se ainda mais evidente quando se sabe que a pecu
liar distribuição da renda nacional ainda iffipede o aces
so de uma parcela considerável da população a esses 
bens essenciais. 

Senhor Presidente: a significativa potencialidade do 
mercado brasileiro de medic8.mentos, a importânciá da 
indústria farmacêutlca rio contexto da Segurança Nacio
nal, como supridora de produtos essenciais para a saUde 
da população - que não deve estar dependente de deci
sões externas- e a necessidade atual de aliviar as pres
sões sobre o balanço de pagamentos do Pais, tornam 
oportuna a concentração de esforços governamentais no 
setor, especificamente voltados a incentivar a partici
pação da empresa nacional na indústriã químico
farriiãcêUtica do País. 

Como corOlário desse objetivo geral, o esforço contri
bUirá-decisivamente para aumentar a produção interna 

- de_fáfinacos e seus intermediários, reverter a situação de 
crescente desnacionalização do setor, garantir a disponi
bilidade de medicamentos essenciais e reduzir a depen
dência desse segmento de fontes externas de suprimento 
de tecnologia e produtos. 

No sentido de_estabelecer as diretrizes e linhas de ação 
a serem implementadas com essas finalidades, os Minis
tros de Estado da Saúde, da Indústria e do Comércio e 
da Previdência e Assistência Sociãl, constituíram Grupo 
Interministerial, com a participação de representantes 
desses_ Ministérios, da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da RepúbliCa e do Ministério da Fazenda, 
para estudar e propor o Programa Nacional da Indústria 
Químico-Farmacêutíca. ' 

Os reSultados dos estudos levados a efeito pelo Grupo 
são conSUbstanciados na minuta de Decreto que_ora te
mos a honra de submeter à consideração de Vossa Exce
lência, cont~mplando a instituição do referido Progra
ma; o qual sistematiza a atuação govefnã.mental no se
tor, -ªt_ravés da de_finição-de linhas de __ ação específicas, 
consfifui órgão colegiado de coordenação e define incen
tivos financeiros para a promoção econômica, tecnológi
ca e industria_! do segmento nacional da indústria 
quí~ico-farmai:êutica. 

Vale ressaltar que, à luz da legislação em vigor, as ine
didas sugeridas pelo Grupo lnterministerial não com
prometem a atuação no setor farmacêutico do capital es
trangeiro, no que concerne ao acesso atual e futuro ao 
mercado interno. No entanto, o efetivo enquadramento 
da empresa estrangeira no Programa ora apresentado se
rá desejável, quando associada minoritariamenfe--a-o ca~ 
pita! nacional, gerando benefíciOs reais aos empreendi
mentos, expressos em termos de capital, tecnologia e 
acesso aos mercados de matérias-primas e de produtos 
acabados. 

Refferarrios a Vossa Ex_ci!fência os protestsos do nosso 
mais profundo respeito. - Waldir Mendes Arcoverde, 
Minfstro da Saúde - Hélio MarCos Penn8 Beltrão, Mi
nistro da Previdência e Assistência Social- Emane Gal
vê•is, Ministro da Fazenda ..:.:.-ÁiltôniÕ Delfim Netto, Mi
nistro Chefe da SecretaÍ'ia de Planejamento da Presidên
cia da Repúblíca- João Cainilo Penna, Ministro da In
dústria e do Comércio. · 

DECRETO N• , DE DE 1983 

Institui o Programa Nacional da Indústria 
Químico-Farmacêutica. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 81, inciso III da Constituição, decre
ta: 

Art. ]I' Fica instituído o Programa Nacional da In
dústria QuímiCo-Farmacêutica, na forma do anexo ao 
presente Decreto, visando a promover o desenvolvimen-
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to da indústria químico-farmacêutii:ã riaciõnal, através 
de medidas dirigidas a: 

a) incrementar a produção interna de fármacos por 
empresas de capital e efetivo controle nacionais; 

b) fortalecer a capacitação econômíco-financeira e 
tecnológica "da indústria químico-farmicêutica nacional; 

c) reduzir o elevado grau de dependência do setor e 
fontes externas de suprimento de tecnologia e produtos, 
com implicações que afetam a Segurança Nacional; 

d) aprimorar o controle e a fiscalização no setor de 
produtos farmacêuticos, no sentido de minimizar os ris-
cos à saúde do consumidor e de contribuir para a re
dução do custo de aquisição de medicamentos pelo siste
ma oficial de saúde e pela população em geral. 

Art.- 2~> O Programa será coordenado pelo Grupo 
Interministerial da Indústria Farmacêutica- GIFAR, 
c.ons.tituído por representantes dos seguintes órgãos~ 

a) Ministério da Indústria e do Comércio, através do 
Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI e da 
Secretaria de Tecnologia Industrial - STI; 

b) Ministério da Saúde, através da Secretaria de 
Cíêncía e Tecnologia- SCT e da Secretaria Nacional de 
Vigilância Sanitária - SNVS; 

c) Ministério da Previdência e Assistência Social, 
através da Central de Medicamentos- CEME e do Ins
tituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social _:_ lN AM PS; 

d) Secretaria de Planejamento da Presidência daRe
pública, através do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, Financiadora de Estu
dos e Projentos S.A.- FINEP. e do Conselho lntermi
nisterial de Preços - CIP; e 

e) Ministério da Fazenda, através da Comissão de 
Política Aduaneira - CPA e da Carteira de Comércio 
Exterior do Banco do Brasil S/ A - CACEX. 

Parágrafo úniCo. O GIFA.R será coordenado pelo 
representante do Conselho de Desenvolvimento Indus
trial do MinistériO da Indústria e do Comércio. 

Art. 3Q Os assuntos pertinentes ao Programa que se
jam de competência específica de cada um dos Minis
térios, relacionados no artigo anteriOr, serão objeto de 
deliberação do respectivo Ministro de Estado, cabendo 
ao GIFAR o seu encaminhamento. 

Art. 4~> O GIFAR, no desenvolvimento de suas ati
vidades, manterá estreita articulação com a indústria na
cional. 

Art. 5Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, de de 1983, 1621' da Independência 
_e 951' da República. 

PROGRAMA NACIONAL DA 
INDÚSTRIA QUIMICQ..FARMACIWTICA 

I - Objetivos 
II - Diretrizes 
III- Linha~ de ação 
IV- Das condições de enquadramento 

I_- Objctivos 

O Programa Nacional da Indústria Químico
Farmacêutica visa a proinover o desenvolvimento da in
dústria químico-farmacêutica nacional, através de medi
das dirigidas a: 

a) incrementar a produção interna de fármacos por 
empresas de capital e efetiVo controle n"aciQnais; 

b) fortalece~ a capacitação económico-finan"Ceira -e 
tecnológica da indústria qutmico-farmacêutica nacionãl; 

c) reduzir o elevado grau de dependência do setor a 
fontes externas de suprimento de tecnologia e produtos, 
com implicações que afetam a SegUrança Nacional; 

d) aprimoarar o controle e a fiscalização do setor de 
produtos farmacêuticos, no sentido de minimizar os rís--=
cos à saúde do consumidor e de contribuir para a re
dução do custo de aquisição de medicamentos pelo siste
ma oficial de saúde e pela população em geral. 
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n -~ Diretrizes 

A implementação do Programa Nacional da Indústria 
Químico-Farmacêutica deverá ser realizada através da 
conjugação de esforços dos vários órgãoS do Governo, 
direta ou indiretamente vinculados ao setor farmacêuti
co, sob a coordenação do Grupo lnterministerfal da In
dústria Farmacêutica- GIFAR. 

A importância estratégica: do desenvolvimento deste 
segmento industrial, quer pelos aspectos sociais envolvi
dos por sua direta vinculação com a saúde da população, 
quer pela situação a tua! de forte dependência externa de 
insumoS farmacêuticOs e de tecnologia, implica caractc> 
rizar a indústria químicO-farni.acêutica corilá :issllnto re
lacionado à Segurança Nacional, recomendando, por
tanto, que os órgãos envolvidos observem, na execução 
de suas atribuições, sua compatibilização com oS objeti
vos e diretrizes deste Programa. 

No âmbito do Ministério da Indústria e_ do Comércio, 
o Conselho de Desenvolvimento Industrial- CDI, atra
vés de sua Secretaria Executiva, considerando a vincu
lação da indústria _químico-farmacêutica com os demais 
setores da química, iriiplementará as medidas necessárias 
ao desenvolvimento da indústria de químiCa fina no País, 
de modo a assegurar a consecução dos objetivos previs
tos neste Programa, enquanto que a Secretaria de Tecno
logia Industrial- STI promoverá esforços, junto às em
presas produtores e consumidoras na ârea farmacêutica, 
no sentido de aumentar o grau de autonomia tecnológica 
no País, desenvolver tecnologias adequadas, agilizar a 
aplicação de instrumentos que facilitem a transferência e 
absorção de tecnologias, a estabelecer normas e padrões 
de medição e de certificação de quaHdade. 

No âmbito do Ministério da Previdência e Assistência 
Social, a Central de MedicamentoS- CEM_E, dentro de 
sua atribuição de promover e organizar o fornecimento, 
por preços acessíveis ou a título gratuito, de medicamen
tos às camadas carentes da população de modo a reduzir 
os cursos da assistência médica prestada direta ou índire
tamente através da rede oficíal de serviços de saúde e da 
rede credenciada pelo INAMPS, ampliará a aquisição e 
distribuição de medicamentos integrantes i:lã_ Rel.ação 
Nacional de Medicamentos Essenciais- RENAM.E; c!m 
função dos recursos orçamentários e de outras fontes 
não exigíveis com finalidade de desenvolvimento social. 

A diretriz de ampliação de fornecimento de medica
mentos será operacionalizada através do incremento da 
participação da indústría fan;na:cêutica de capital e con
trole nacionais e da modernização do sistema de pro
dução oficial. 

O Ministério da Saúde, responsável pela vigilância sa
nitária de medicamentos, fármacos, insi.lmos farmacêuti
cos e correlatas, no contexto das atividad~ de defesa e 
promoção da saúde da população, aprimorará os meca
nismos de registro, cadastramento e controle de qualida
de desses produtos e ajustará a sua política de autori
zação de importação de fármacos aos objetivos e linhas 
de ação do Programa. Paralelamente, concentrará es
forços para a permanente atualização da Farma_copéia 
Brasileira, como fonte de normas e especificações nacio
nais nessa área, promovendo estudos e pesquisas com 
essa finalidade. 

Na área do Ministério da Fazenda, os organismos res
ponsáveis pela condução da política aduaneira e sua exe
cução- CPA e CACEX~visando ~proteger e viabili
zar a indústria nacional ·e restringir iinpo-rtações desne
cessárias, compatibilizarão a execução da poHtica adua
neira aos objetivos do Programa e_instituirão sistemas de 
controle na emissão de guias de importações de fármacos 
e insumos farmacêuticos 1 observando as recomendações 
do GIFAR. 

No âmbito da Secretaria de Planejame-nto da Presi
dência da República, o sistema BNDES e a Fl!'fEP apli· 
carão elenco de apoio financeiro diver"slficãdo aos ·em-_ 
preendimentos enquadrados no Programa, em condições 
compatíveis com a importância estratégica atribuída ao 

setor. 

DIÃRIO DO CONGR-ESSO NACIONAL (Seção 11) 

Os organisriiós de planejamento e fomento das ativi
dades científicas e tecnológlcas apoiarão, através de pro
gramação unificada, o desenvolvimento da infra
estrutura de P&D, em especial dos recursos humanos ne
cessários ao domínio das tecnologias de produção de fár
macos e intermediários. 

Os pl'ójetos e demals assuntos relacionados ao Progra
ma serão submetidos previamente ao GIFAR pelos ór
gãos gestores de incentivos fiscais, financeiros e cam
biais; federais e regionais, bem como pelas agências go
vernamentais de participação acionária, cOmpetindo ao 
Grupo decidir sobre o seu enquadramento neste Progra
ma. 

Do ponto de vista empresarial, o Programa contem
plará, de forma sistemática, empreendimentos sob o efe-
tivo comando nacional. -

Nesse sentido, promover-se-á o interesse de expressi-
--vos grupos privados nacionais, .notadamente dos setores 

químicos e petroquíniicos, em investir na produção de 
insumos farmacêuticos, como ativídade afim, 
prOCurando-se, ao fnesmo tempo, incrementar a capaci
tação econômkO-gerenclal dos laboratórios nacionais 
transformadores, visando a se integrarem verticalmente 

_cgm a prQdução daqueles insumos. 

A presença minoritária da empresa estrangeira será 
desejável na medida em que possa trazer benefícios reais 
aos empreendimentos, expressos em termos de capital, 
tecnologia e acesso aos mercados de matérias-primas e 
prõdutos acabados, sem eventuais contrapartidas deres
trições à autonomia tecnológica, política e-àdministrati
va da empresa coligada. 

A participação do Estado, através de empresas afetas 
ao setor ou das agências governamentais de partici
pação, far-se-á de forma minoritária e de modo a confe
rir significativo iipOfo institucional aos projetas, sempre 
que tal ação for considerada necessária. 

III- Linhas de aç-ão 

Constituem mecanismos a serem implementados pelos 
-diversos órgãos do Governo Federal, baseados na legis

. -laçãO em vigor, e no intuito de alcançar os objetivos do 
Programa, as seguintes linhas de ação: 
l- Ná 3.rea do Ministério da Saúde 
1.1 - Implementar o sistema de registro de farrriacos 

e dem-aiS ii1suril.os farmacêuticos, atribuindo-se a cada 
substância um único número de registro; 

1.2- Restringir o registro de farmacos importados 
qu_e sejam similares terapêuticos de farmacos enquadra
dos no Programa; 

1.3- Manter atualizada a Farmacopéia Brasileira de 
forma a incorporar normas e padrõeS nãCionaíS e os pro
dutos fitoteráplcos de reconhecido interesse médico; 

1.4- Manter atualizado cadastro de farmacos e de
mais insumos farmacêuticos fabricados no País que aten
dam a _especificações da Earmacopéia Brasileira; 

1_.5- Desenvolver estudos_ e pesquisas p~ra definição 
de normas e elaboração de padrões nacionais para medi
camentOs, --farmacos e demais- insumos farmacêuticos; 

1.6- Operacionalizar mecanismos de verificação da 
identidade e qualidade de matérias-primas farmacêuticas 
importadas, quando de sua entrada no País e antes de 
sua liberação ao consumo; 

_- 1.7- Promover a extensão da cobertura de assistên
-cia--rarmacêütica às populações abrangidas em seus pro
gramas de interiorização das ações de saúde e saneamen
to e de atenção à saúde nas periferias urbanas, executa
das -diretamente ou promovidos através aas Secretarias 
Estaduais de Saúde. 

z::...._ Na área do Ministério da Previdência e Assistên-
cia SoCial 
- 2.1 -Aplicar em toda a sUa extensão as disposições 

legãis que conferem à central de Medicamentos -
CEME a competênciã-de organizar e promover a aqui
sição e distribuição dos medicamentos da REN AME uti
lizados pelas instituiçõ_es governamentais de saúde, e pe-
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las entidades públicas e privadas que com elas mante· 
nham convênios para prestação de serviços de saúde; 

2.2- Estabelecer, dentre os critérios de tJquisição de 
medicamentos, farmacos e insumos farmacêuticos pela 
CEM E, o de prioridade àqueles fabricados por empresas 
enquadradas no Programa, conferindo-lhes preferência 
no atendimento a esse mercado institucional; 

2.3- Promover a extensão da assistência fdrmacêuti
ca pela CEME, de forma a atender a totalidade do uni
verso populacional de carentes - definido como o seg
mento de renda mensal até três salários mínimos·- utili
zando para tal, recursos financeiros orçamen~ãrios e ou
tros não exigíveis com finalidade social, bem como, re
cursos do ressarcimento do valor auferido na distri
buição de medicamentos pelas instituições governamen
tais de saúde, quando houver pagamento dos mesmos 
pelo usuário; 

2.4- Adquirir, através da CEME, para atendimento 
de suas necessidades, farmacos e insumos farmacêuticos 
integrantes da RENAME produzidos por empresas en
quadradas no Programa ou com Certificado de Registro 
de Fabricação concedido pelo CDI, licitando apenas os 
servlços referentes à formulação de medicamentos com 
esses farmacos e insumos farmacêuticos; 

2.5- Dotar a CEME de flexibilidade operacional 
compatível com as suas atuais atribuições e aquelas de

correntes do presente Programa, facultando-lhe inclusi
ve, a rea!ízação de licitações relativas a medicamentos, 
insumos, imunobiológicos e_ equipamentos destinados à 
instalação ou modernização de unidade de pesquisa e do 
sistema oficial de produção, distribuição e vigilância far
macológica, mediante adoção de regras especiais, aprO
vadas através_de portaria do Ministro da Previdência e 
Assistência Social, com base no disposto no Decreto n'í' 
86.212, de 15 de julho de 1981, e no"s termos do Artigo 89, 
item III, da Lei nS~ 6.946, de 17 de setembro de 1981. 

3- Na área do Miriistério da Fazenda 
3.1- Comissão de Política Aduaneira - CPA 
3.1.1- Restringir, através de mecanismos tarifários, 

a importação de farmacos e seus intermediários, somente 
_quando a produção interna se destinar ao mercado e não 
apenas ao consumo cativo ou à clientela exclusiva; 

3.1.2- Utilizar, como critério básico para incidência 
das alíquotas de importação, os preços dos farmacos (ou 
seus intermediáriOs) praticados nos países de origem, 
como mecanismo _de proteção à indústria nacional. 

3.2- Carteira de Comércio Exterior do Banco do 
Brasil S/ A- CACEX 

3.2.l -Instituir a obr_igatoriedade de os importadores 
de farmacos, insumos farmacêuticos ou medicamentos 
indicarem, nos documentos de impor~ação, os respecti
vos números de registro na DivisãQ Nacional de Vigilân
cia Sanitária de Medicamentos- DIMED/SNVS,_bim 
como identificar a utilização do produto importado para 
uso farmacêutico; 

3.2.2-::- Programar, com base em informações flerio
dicamente fornecidas pe[a Central de medicamentos-
CEME, as importações de farmacos e seus respectivos 
intermediários integrantes da Relação Nacional de Me
dicamentos Essenciais - RENA ME; 

3.2.3 -Restringir a importação de farmacos e demais 
insumos farmacêuticos fabricados no Pais, que atendam 
às especificações da Farmacopéia Bra,sileira e demais 
normas brasileiras, consoante o respectivo cadastramen
to no Ministério da S"ãúde,- observado Õ disposto no iteffi 
3.1.1. 

4- Na área da Secretai'ía de Planejamento da Presi
dência da República 

__ 4.1- Çonselho Interministerial de Preços - CIP 
4."1.1-- Adequar a politica de controle de preços de 

produtos farmacêuücos aos objetivos de assegurar o in· 
teresse econômico na fabricação de farmacos e medica
mentos integrantes da RENAME por empresas enqua
dradas neste Programa, em articulação com a CEM E e o 
Miriistério da Saúde; 

4.1.2 -Incluir explicitamente as despesas de pesquisa 
e desenvolvimento de processo de fabricação de farma
cos e demais insumos farmacêuticos, cujos projetõs te-
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nham sido· enquadrados neste Programa, para efeito de 
fixação de preços. 

4.2- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social - BNDES e sUbsidiárias 

4.2.1- Apoiar financeirame-nte, em carãter priori
tário, os empreendimentos enquadrados no Programa, 
em condições faVoráveis de prazo e de níveis de garantia, 
em artiCulação com a CEM E, atendido o disposto nos 
itens 2.2 e 2.4; 

4.2.2 - Promover, cm carátcr prioritário; -a -partici
pação acionária do BNDESPAR nos empreendimentos 
enquadrados no Programa, até nível idêntico ao dos 
acionistas privados; 

4.2.3 --....:Aplicar taxas médias de remuneração global 
incentivadas aos empreendimentos enquadrados no Pro
grama, pela utilização de combinação de recursos reguK 
lares e de outros não exigíveis e aqueles destinados espeK 
cificamente ao desenvolvimento tecnológico - FlJN
TEC; 

4.2.4- Destinar recursOs não exigíveis-, com finalida
de social, para a extensão da assistência farmacêutica às 
populações pari - urbanas, as que são objeto do ProK 
grama de I nteríorização__ das Ações de Saúde e Sanea__::_ 
menta - PIASS e as demais populações carentes. 

4.3 -Financiadora de Estudos e Projetas S/A- FT
NEP 

4.3.1- Apoiar, com recursos não eXigíveis ou em 
condições favoráveis de financiamento, dentro de suas Ii
nhas_de atuação, os projetas enquadrados no Programa. 

5 -Na área do Ministério da Indústria e do Comêr· 
cio 

5. t -Conselho de Desenvolvimento Industrial -
CD! 

5.1.1 -Elaborar estudo integrado dos diversos seg
mentos da indústria química fina (farmacêutica, co"rántes 
e pigmentos orgânicos, defensivos e aditivos), com vistas 
a forne.cer subsídios para a avaliação da oportunidade de 
instalação de centrais de intermediários orgânicos, que 
contribuam para viabilizar projetes do Programa que 
contemplem a utilização de insumos dessa natureza; 

5.1.2- Incluir a indústría químicoKfarmacêtitká den
tre os setmes industriais sujeitos ao Registro de Fabri
cação Nacional. A inclusão de cada fármaco ou in_sumo 
farmacêutico s_ujeito a índices mínimos de Qacionali· 
zação será implementada por proposta do GIFAR, que 
poderá recomendar, à Secretaria Executiva do C_DI, os 
critérios a serem obedecidos para a expedição de Certifi
cados de Registro de Fabricação; 

5.1.3- Recomendar, à Comissão de Política Adua· 
neira, a redução-dos custos de importação de interme· 
diários, quando estes se constituírem em fator critiCá 
para viabilizar a produção de farmacos e insuril.os-farma
cêuticos por empresas que tenham projetas enquadrados 
no Programa. 

5.2- Secretaria de Tecnologia Industrial - STI (lN
PI E INMETRO) 

5.2.1 -Manter a firme aplicação de não privilegiabi
lidade de patentes dos produtos químico-farmacêuticos e 
medicamentos de qualquer espécie e seus respectivos 
processos de obtenção; 

5.2.2 -Adotar, de acordo com proposições emana
das dos órgãos competentes envolvidos no GIF AR, nor
mas e padrões próprios brasileiros para medicamentos, 
farmacos e seus- intermediários e insumos farmacêuticos. 

6- Atividades .de Desenvolvimento Tecnológico do 
Setor Químico-Farmàcêutico 

As diversas agências de fomento tecnológico, com 
base em programação unificada a ser elaborada pelo GI
F AR, atuarão de forma a· criar uma infra-estrutura bási
ca tecnológica para o sefoi', desenvolvendo as seguintes 
linhas de ação: 

6.1- Pesquisa, desenvolvimento e engenharia básíca 
de processos de obtenção de matérias--primas fai'macêu
ticas e intermediários, inclusive os de natureza biotecno
lógica, com prioridade para os farmacos integranteS da 
RENAME; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

6.2- Investigação de recursos naturais no País, com 
vistas à obtenção de farmacos e medicamentos tradicio
nais ou novos; 

6.3 -Aparelhamento de infra-estrutura {labor-atórios 
analític_os, de desenvolvimento e de padrões de referência 
e unidades-piloto) e modernização operacional; 

6.4 - Elaboração e difusão de normas e padrões bra
sileiros para produtos farmacêuticos; 

6.5- Levantamento e difusão sistemática de infor
mações científicas e tecnoiOgicas setoriais; 

6.6 -Aquisição e absorção de tecnologias externas, 
restringindo a sua importação quando houver domínio e 
disponibilidade ii1túna; · 

6.7- Capacitação de recursos humanos, prioritaria
mente. nas_ áreas de engenharia de processos, sfntese or~ 
gânica, biotecnologia, controle e padronização de insu
mos e substâncias farmacêuticas; 

6.8- Comercialização pioneira de produtos farma~ 
cêuticos cuja tecnologia de fabricação qufmica tenha 
sido desenvolvida no País; 

6.9- Realização_ de ensaios farmacológicos e farma~ 
coclínicos para a aferição e reaferição da eficácia e segu
rança de farmacos e medicamentos; 

6.10- Desenvolvimento e aprimoramento de proces
sos farmacotêcnicos. 

IV- Das condi<;ões de enquadramento e exeÇUção do pro
grama 

1 --O GIFAR, na análise de enquadramento do::. pro
jetas no PtOgrama, considerará, além dos objetivos ex· 
plicitados no item I, prioritariamente os seguintes aspec
tos: 

a) produção de farmacos e seus intermediários inte
grantes dos_ medicam~ntos_constantes_ da lista da RENA-
M~ .. 

b) produção de farmacos_obtidos a partir de produtos 
naturais dispOníveis no País; 

c) instalação de unidades - multipropósito para a 
PrOdução de farmacos e intermediários; 

d) vinculação a centros de pesquisas e desenvolvimen
to ou a unidades-piloto, próprias ou de terceiros, através 
de programas específicos. 

2- As atividades de promoção do Programa serão 
implementadas pela Central de Medicamentos - CE
ME._ 
3- A articulação com os órgãos de fomento ao de

senvolvimento tecnológico será conduzida pela Secreta
ria de Tecnologia Industrial - STI/MIC. 
4- Os prájetos iridustriais ou de desenvolvimento 

tecnológico, cujo enquadramento no Programa for apro~ 
vado pelo c;HFAR, serão objeto de Certificado específico 
de seu Coordenador. 

Levamos ao conheciniento de V. S• o teOr de Telex en
viado aos Ministros Antonio Delfin Netto e Erilane Gal
vêas. referente ao Programa da Indústria Qufmico
farmacêi.ltica Nacional: 

A Câmara da Indústria Químico-Farmacêutica Nacio
nal- CIQUIFAN, e o Grupo Empresarial Fa:nnacêuti
co Nacional Independente- GEFJ\R, entidades agora 
reunidas na Associação de Laboratórios Nacionais -
ALANAC, que congrega laboratórios de capital e gerên
cia essencialmente nacionais, responsáVeis- por 25 por 
cento do faturamento da indústria farmacêutica. vêm 
respeitosamente a presença -de Vossa Excelência infor
mar: 

1 -Fomos constantemente consultados e tivemos ati
va participação Íla elaboração dO Programa da Indústria 
Quími~o-Fa!macêutic~ Nacional, estruturado pelos Mi-_ 
nistros Hélio Marcos Penna Beltrão, João Camilo Penna 
e Waldyr Mendes Arcoverde e preparado por têcnicos de 
órgãos da Secretaria dÕ Planejamento d.3. Presidência da 
República, Ministérios da Fa;renda, Previdência e Assis
tência Social, Indústria e Comércio e Saúde. 

2-- O absoluto domínio do mercado farmacêutico 
por empresas multinacionais, demonstram por si só, a 
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inadiável necessidade de fortalecer a indústria de capital 
nacional do setor. 
3- Nossa categoria industrial considera imprescindí

vel contar com endosso de V. Ex~ ao referído Programa. 
Para a ALANAC, o Programa da Indústria Químico

Farmacêutica Nacional é perfeitamente adequado às ne~ 
cessidades atuais da indústria farmacéutica genuinamen
te nacional que se quer fortalecer. Por isso, respeitosa
mente, vil!los instar junto a V. Ex• para que providencie 
a rápida tramitação do processo decisório de forma que 
mais cedo se possa fazer sentir seus efeitos junto à popu~ 
lação brasileira, a comunidade médica e farmacêutica e 
ao próprio universo empresarial. Entretanto, como sem
pre tem acontecido, a ALA NAC permanece a disposição 
das autoridades para fornecer novos subsídios que farta~ 
leçam ainda mais os propósitos do Governo de substituir 
importações de farmacos e fortalecer a tecnologia- nacio
nal no se to r. 

Atenciosamente, CIQUIFAN/GEFARJALANAC 
-João Marques de Paulo, Presidente. 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL 

Nota sobre o apoio do BNDES aos setores Farmacêutico e 
Quimico-Farmacêutico - a Operação BAJ-IIAFARMA 

A presente Notd vincula-se à recente solicitação de es
clarecimento à Presidência do Banco, com respeito à 
operação de financiamento à BAHfAFARMA, e procu
ra tecer consíderações adicionais sobre a ação do 
BNLlES no que tange aos sctore& farmacêutico e 
qufmico~farmacêutico, demonstrando, de forma nítida, 
o apoio maciço ao :;;egmento das emprc-.iaS privadas na
cionais. 

1) A Operação BAHIAFARMA e o Subsetor de So
luções Parenterais 

Em 8-7-81, o BNDES concedeu prioridade à BAHIA
FARMA para financiamento, via agente (DESENBAN
CO), de seu projeto de impl~mt~çfío de fábrica de medi
camentos padronizados e soros no Centro Industrial de 
Ara_tu, BA, no âmbito do então recémKcelebrado Convê
nio.BNDES/CEMI/IAPAS, de 25-6-8!. 

Após análise da operação pelo agente, o BNDES-ari
torizou, em 31-8~82, o repasse de recursos à BAliiA
FARMA no valor de l07.027 ORTN (além de 99.428 
ORTN a serem financi.3.dos pe[a--FINAME). -

A produção prevista está calcada, principalmente, na 
linha de sólidos, sendO a linha de soros apenas comple· 
meniar, como se vê abaixo: 

Linha!jd_e 
Produtos 

Sólidos 
Comprimidos 
Drãgeas 
Cápsulas 
LíQUidos 
Xaropes, etc. 
Soros 

Capacidade Produção Inicial 
( 1000 unidades) Prevista (1000 unid.) 

!60.000 37.316 
96.000 9.681 
46.000 13.533 . 

11.250 1.586 
2.875 2.400 

O iilvestimentá total alcança 412.910 ORTNs, sendo 
de 178 o número de empregos diretos gerados. 

No tocante ao destino da produção, a BAHIAFAR
MA fornecerá a linha de sólidos e líquidos -integrada 
por medica~entos da RENAME- à CEME, enquanto 
a pequena produção de soros será vendida ao INSTITU
TO DE SAÚDE DA BAHIA (ISEB), acionista da em
presa com 20% do capital (os restantes 60% do capital es
tão distribuídos entre o Estado da Bahia, IAPSEB ·e 
CIA). 

A avaliação do panorama da oferta de soluções paren
terais mostra que no ano de J 981, a participação de Em-
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presas Estatais na produção interna de soluções parente
rais foi de cerca de 2,6%. Com os novos prOjetas em cur
so (LAFEPE E BAHIAFARMA) tal percentual deverã 
cstabilizaT-.se ao nível de 7%. Pode-se caracterizar, assim, 
a produção interna de soros como um segmento marca
damente privado, aspecto esse que permanecerá inaltera
do. 

Registre-se, ainda, a importância estratégica, para a 
CEME, de alguma oferta de soros oriunda de labora
tórios oficiais. Com efeito, a CEME poderá dispor, sem
pre que necessário, da totalidade da produção em tela, 
que apresenta, em geral, preços fnferíores, no suprimen
to de sua demanda destinada às camadas carentes da po~ 
pulação. 

Cumpre destacar, finalmente, que as soluções parente
rais inserem~se no elenco de produtos farmacêuticos es~ 
tratégicos para o País, o que permite afirmar que a parti~ 
cipação de projetas estatais, nesse segmento, mesmo em 
nível reduzido, reveste-se de relevância para a própria se
gurança interna em caso de conflitos ou grandes catás
trofes. 

2) A filosofia atual da CEME 

A atual administração da CEME, presidida pelo Dr. 
João Felício Sacárdua, que tomou posse há cerca de 6 
meses, tem manifestado em diversas oportunidades, in
clusive em cantatas mantidos com o Banco, uma posição 
conceituai nova e bastante coerente com relação ao tipo 
de apoio a ser prestado ao sistema governamental de 
produção, constituído pelos laboratóriOs oficiais forne
cedores da· CEME, onde inclui-se a BAHIAFARMA. 

Considera a CEME que os recursos financeiros do 
Convênio BNDES/CEME/IAPAS, bem como de outras 
fontes, devem ser canalizados preferencialmente, não 
para o acréscimo de::: capacidade instalada, mas para a 
melhoria das condições operacionais desses laboratórios, 
tn.duzida por: aperfeiçoamento dos sistemas de fabri-
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cação e de controle de qualidade, racionalização de cus
tos, modernização de gestão administrativa e capaci
taçào de recursos humanos. 

Desta forma, o sistema governamental poderia efeti
Vamente contribuir, não apeilas para o estabelecimento 
de padrões de referência, de fabricação e de custos, dos 
medicamentos da RENAME, como também, indireta
mente, para o aprimoramento tecnológico e industrial 
do segmento dos laboratórios privados. 

A ação do BNDES, em decorrência, deve ser coerente 
com aquela da CEM E, já ·que- o COnvênio de medicamen
tos objetiva ·a atendimento desta última; além disso, re
presenta uma visão privatizante do problema, harmôni~ 
ca com a postura histórica e atual do Banco. 

Em adição ao_exposto, pretende a CEME,juilto com o 
BNDES, apoia-r mais decididamente os laboratórios pri
vados, conforme descrito a seguir. · 

3) O apoio do BNDES ao setor 

Historicamente, a atuação do BNDES tem~se voltado 
-para os pfojetos de insumos e de farmacos- notada
mente aqueles cofn características de essenciali_dade inte
grantes da RENAME- conquanto tenha também con~ 

-1emptado o segmento de transformação farmacêutica 
(produtor de medicamentos). 

Assim, foram celebrados 3 convênios- com a CEME, 
como segue: 

1~ Convênio (1974): BNDESfCEME: visava apoiar a 
produção de farmacos por empresas nacionais, através 
de financiamentos e_m coildições bastante favorecidas 
(jurQS de 3% a.a., participaÇão máxima de 80% das inver
sões totais, prazos longos, correção monetária limitada a 
20%), obrigando-se a CEME a adquirir parcela significa
tiva da produção. 

A transfer~ncia da CEME em 1975, da esfera da Presi
dêncía da RepúbliCa para o MPAS, teve reflexos impor~ 
tantes na _efetivação do 1 ~ Convênio, notadamente nas 
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_atrihuições da CEME, face ao seu relativo enfraqueci-
menta. 

2~ Convênio (1976): BNDESfCEMEfSTI: apresenta
va características bastante semelhantes ao anterior no 
que se referia à ação do Banco; os compromissos da 
CEME foram atenuados, e foí incluída a STI/MIC para 
avaliação das tecnologias envolvidas. 

3~ Convênio (1981): BNDES/CEME/CDI: em vigor 
atê 1986, tem os mesmos objetivos dos 2 primeiros, sen
do as condições de apoio financeiro iguais às praticadas 
pelo BNDES para os selares de insumos básicos em ge
ral. 

A título de observação, deve-se registrar que a perfor
mance alcançada pelos citados instrumentos pode ser de
finida_ como_ apenas regular, em função, dentre outras 
causas, da maciça presença de empresas estrangeiras -
representam cerca de 80% do faturamento do setor far
macêutico, (consumidor daqueles insumos)- do enfra
quecimento iõ.stitucional da CEME, e de insuficiente 
apoio articulado, a nível governamental, aos empre· 
sãrios nacionais potencialmente habilitados a investir no 
setor. 

Cumpre ressaltar, com relação ao atual Convênio, a 
existência de estudos, em fase conclusiva, por parte dos 
signatários, -no sentido de estender os mecanismos de 
apoio aos laboratórios farmacêuticos privados, alêm do 
estabeleciménto de condições mais favoráveis pafa os 

-projeios de insilmos farmacêuticos. 
Levantamento preliminar das operações aprovadas no 

âmbito dos 3 Convênios, bem assim daquelas dirigidas 
aos projetas do seta r de transformação farmacêutica, de· 
monstra, de forma clara e inequívoca, a presença esma
gadora de empresas do setor privado (95% das apre· 
vações) vis-à-vis os empreendimentos do setor público, 
ratificando a filosofia privatizante com que sempre se 
norteou o BNDES, -Conforme discriminação constante 
do quadro anexo. 

QUADRO DE PROJETOS APROVADOS [)OS SE TORES EARMACEUTICO E QUIMICO-FARMACJ'.UTICO_ 

a) Empreendimentos privados 
a. I. Financia-mentos diretos 

Empresas 

CIBRAN-RJ 
ALFAR-AL 
GETEC-RJ 
BIOFAR-MG 

GEFAR-RJ 
VICTOCHEM-RJ (') 
BRASKAP-SP (') 
Subtotal(a.l) 

Produtos 

antibióticos 
vitamina C 
sorbitol 
crisfais de insulina 
dextrose injetável (2) 
cápsulas gelatinosas 
cªpsulas gelatinosas 

a.2. Financiamentos Via a&Ciifes 
88 projetas financiados cm vários Estados brasileiros 

(") 
Subtotal (a.2) - 1.645.000, ou CrS 5 bilhões (em 

fev/83). 
Subtotal (a) - 3.784.000, ou Cr$ 11,6 bUbões (em 

fev/83). 

b) Empreendimentos Es!lltai5 

Subtotal (a) - 3.784.000, ou Cr$ 11,6 bllhiles (em 
fev/83). 

b) Empree~~dlmeatos Estat 

Ano da Valor da Colaboraçlo 
Aprovação Financeira(ORTN)( 1) 

1975 482.000 
1976 891.000 
1976 125.000 
1978 345.000 

1978 122.000 
1983 150.000 
1983 24000 

2.139.000, ou CrS 
6,6 bilhões (em fev /83) 
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LAFEPE-PE 
BAHIAFARMA-BA 

Subtotal (b) 

soros fisiológicõs - 1982 
medicamentos RENAME, soros 1982 

(em fev/83) 
c) Total Geral 

CrS 12,22 bi-
lhões (em 
fev/83) 

3.984.300, ou 

Relação (a)/( c) 0,95 

Óbs.: (1)- exclusive ava(a empréstimos externos e 
participação da BNDESPAR 

(2) ..:... a- dextrose injetáVél é a prindpal-ffiatéría.:-prima 
dos soros glicosados 

(3) - a nível de prioridade 
(4)- inclusive apoío a pequeno númerO de empresas 

c_omerciais 

Como se vê, Sr. Presidente, não é um decreto nem um 
programa contra ninguém mas antes e sobretudo a favor 
do Brasil e dos brasileiros, especialmente d2.QUeles que 
doentes por desnutrição, que não podem sequer comprar 
alimentos, e por- isto doentes, hã que se perguntar como 
teriam dinheiro para comprar os- remédios, nos preços 
oferecidos pelos nossos ''amigos" laboratórios es_tr_a_ngei~ 
ros? 

O CUrioso, _Sr. Presidente, é _que medidas como as que 
o nosso Governo está tomando com 50 anos de atraso, e, 
isto, após esgotar todos os meios possíveiS e imagináVeis 
para demover os laboratórios estrangeiros da insaciável 
ganância com qUe nos exploram, medidas iguãis ou mais 
enérgicas foram tomadas há, exatamente, 50 anos nos 
EEUU com o Buy American Act" o Decreto do "Com
pre Americano". Mas não é só nos EEUU Na Inglater
ra, Japão, França, MéxicO, Argentina, lndia, etc., em to
dos est.es países, como salientado, protegem via Legis
lação específica su-as indústrias conrr·a a: concorrência es
trangeira. 

Trago a este respeito, urh estudo documentado sobre 
políticas Restritivas de apoio a Indóstria Nacional-para 
ser melhor examinado pelos senhores Senadores, visto 
que é parte integrante deste pronunciamento. 

POLITICAS RESTRITIVAS DE APOIO 
A INDúSTRIA NACIONAL 

Políticas Restritivas de D~fesa 
da Indústria Nacional 

Políticas de defesa do capital nacional e da produção-_ 
interna contra a concorrência estrangeira sã'O-Pfãticadas 
pelos diversos países desenvolvidos ou em desenvolvi
mento. E, o que é mais importa~ te, todas esSas políticas 
se ap6iam no magnífico poder de compra do Estado. Ou 
seja, o mercado estatal é utilizado por cada sociedade na
cional para alavancar o desenvolvimento de sua própria 
indústria e serviços locais. Apenas o mercado privado é 
deixado livre para a concorrência estrangeira. 

O exemplo mais significativo, até porqUe vem do cen
tro do capitalísmo mundial, é o Buy American Act, "De
creto Compre Americano". Por esta determinação do 
Congresso dos Estados Unidos, baixada em 3 ~e março 
de 1933, ou seja, quando aquele pafs buscava se recupe
rar da maior crise econômíca de sua história, as autori
dades públicas só poderiãm adquirir bens e serviços de 
origem norte-americana. 

O conceito de produto estrangeiro no B~y Amerícan 
Ad é peculiar: todo produto- que tiver-·mais de 50% de 
seus custos formado por materiais oriundos do exterior ê 
considerado estrangeiro. Um decreto desses aplicado no 
Brasil, impediria a CEME, por exemplo, de adquirir boa 
parte dos produtos que hoje compra mesmo a labora
tórios oficiais. Alíás, obrigaria estes mesmos labora
tórios a investirem fundo na pesquisa de mat~ri_as-primas 
nacionais. Uma das mais impo"rtantes con-\'eqaências do 
Buy Amerlcan Act foi Cxatamente estimular a indústria 

Norte-Americana_a desenvolver tecnologia para aprovei
tar as matérias-primas disponíveis no país. 
-Não só os Estados -Ünidos, mãs países como Grã

Bretanha, França, Japão e outros praticam políticas se
toriais de ·proteção industrial. -AS -sObretaxas-aduaileiras 
que tanto atingem as exportações bfasileiras de têxteis, 
aço e outros pZ.odutos são comuns em todos esses países. 
São também comuns políticas de favorecimentos a deter~ 
minados setoresjulgados estratégicos, como ocorre espe
cificamente na indústria aeronãu_tica e de informática. 
Na Grã-Bretanha,- uffia empresa estatal de computado
res recebe toda sorte de incentivos para sustentar concor-

- iência c9m a poderosa IBM: Por seu turno; a BritiSh Air
ways, uma empresa estatal, utiliza seu poder de compra 
para garantir mercado aos fabricantes Britâriícos de 
aviões. Quando não pode, por exemplo, deixar de com
prar equipamentos Boeing, exige, pelo menos, que tais 
aviões sejam equipados com turbinas Rolls-Royce. 

Com muito mais razões, os países em desenvolvirrÍento 
têm que adotaf- p-olíticas de proteção às suas indústrias 
nacionais. Estas são, por motivos sobejamente conheci
dOs, fracas quando iêm que enfrentar a concorrênCia do 
capital multinacioti.al. 

Alguns países Latino-Americanos adotam políticas 
bastante avançadas nesse sentido. E o caso do México 
que chega a exigir a "Mexicanização" de empresas es
trangeiras lã instaladas (venda de 51% do capital dessas 
empresas a nacionais), ou o caso da Argentina que tam
bém adotou uma política de "Compre Argentino" simí
lar à "Compre Americano". 

Através de várias leis, a Argentina discrimina o seu 
mercado a favor ôe fornecedores naciohã.is, em-áreas dis
tintas que vão do seguro à aviação. O Estado também es
tá obrigado a só comprar produtos nacionais, inclusive 
com--a- faculdade legal de fixar monopólios ou preferên
cias para fornecedores locais.-

O "Compre Argentino" data de 1963 e como o Buy 
American -Act define como- produto nacional aquele 
fabricado no País, com matérias-primas nacionãis, 
abrindo, porém excessão quand:õ eStas· lião podem ser 
encontradas no Território Federal. Além disso, para ga
rantir competitividade de preço ao produto nacional, 
manda considerar no preço do concorrente estrangeiro o 
valor ClF, todos os custos aduaneiros e cambiais e airida 
seus custos financeiros quando financiado e_ as remesSaS 
de dividendos. Por fim, m<ir:ida considerar como preço 
do produto importado o seu preço no mercado interno 
no país exportador:, 

O "Compre Argentino" é secundado pelo "Contrato 
Nacional" orientado sobretudo parã-aS Obras públicas. 
Esta lei de_ 1970 tem a especial característica de definir 
claramente empresa nacionaL ~ feita distinçãO legal en~ 
tre "Empresa de Capital Interno" e "Empresa de Capital 
Externo", sendo aquelas as _de_ efetiy_o controle nacional 
podendo gozar de dáusulas preferenciais nas licitações 
públicas, com o objetivo, diz expressamente a lei, de 
"compensã~las pelo maior custo financeiro derivado de 
seu menor acesso a avais e créditos externos, em compa-

93.300 
107.000 
200.300, ou CrS 618 milhões 
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ração aos que recebem as empresas do exterior e as locais 
de capital externo". 

O México, alêm de "MexiCanizar" toda sua economia, 
adota uma políHca restricionista especffica Para o setor 
f,!lrriiáCéUtico.~ Curiosamente, es~a Política, datada de 
1978, iOspirou-se no exemplo Brasileiro da CEME, foi 
ín1plantada com assessoria de técnicos brasileiros mas, 
em certos aspectos, vai bem mais longe do que se faz no 
Brasil. 

O Programa de Fomento da Indústria. Farm·ã~êutica 
-fixa metas claras de nacionalizaÇão do capital dessa in
_d~gri.?_ num período de tempo definido, bem como tam
bém fixa metas claras de ocupação -do mercado interno 
pela indústria nacional, com conseqUente deslocamento 
das multinacionais. 

E para que tal programa fosse cumprido, o Governo 
Mexicano proibiu: 

- A instalação no país de novas empresas de capital 
estrangeiro; 

-A aquisição parcial ou total de capitais Mexicanos 
num laboratório por empresas ou pessoas estrangeiras; 

-A prOduÇão- de ffiatêrias~primas farmacêuticas por 
empresas de- capital predominantemente estrangeiro. 

Além de garantir às empresas nacionaiS prefCrêi1Cia no 
suprimento aos organismos de Governo. 

CONTEÚDO 

1. Conjunto de legislações e referências sobre atas 
discriminatórios nos processos de licitações públicas. 
--EUA 

-México 
-Argentina 
-India 

2. Referências sobre instrumentos de estímulos ao 
- desenvolvimento _da indústria químico-farmacêUtica sob 

efetívo comando e_ controle nacional. 

LEl "COMPRE PRODUTOS ESTADUNIDENSES" 

3 de março de 1933 
§IOa.- Materiais estadunidenses exigidos para uso 

do setor público 

Não obstante qualquer outro dispositivo de lei e a não 
ser que o chefe da repartição ou estabelecimento inde
pendente interessado determine ser descabido, somente 
os artigos, materiais e consumíveis, que houverem sido 
minerados ou produzidos nos Estados Unidos, e somen
te os artigos, materiais e consumíveis manufaturados que 

· tenham sido fabricados nos Estados Unidos, substan
cialmente -todos a partir de artigos, materíais ou con~ 
sumíveis minerados, produzidos ou fabricados, confor
me o caso, nos Estados Unidos serão adquiridos para 
uso público. Esta seçãO não se aplicará em relação a arti
gos, materiais ou consumíveis para uso fora dos Estados 
Unidos ou se os artigos, materiais ou consumíveis -da 
classe ou tipo a serem usados ou os artigos, mateií<iiS ou-
consumíveis de que estes são fabricados não sejam .mine-
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rados, produzidos ou fabricados, conforme o caso, nos 
Estados Unidos em quantidades comerciais suficientes e 
razoavelmente disponíveis e -de qualidade satisfatória, 

§IOb.- Contratos para obras públicas 
Especificação para uso de materiais estadunidenses; 

interdição de contratados que violarem as exigências. 
a) Todo contrato da construção, alteração ou reparo 

de qualquer construção pública ou obra pública nos Es
tados Unidos oriundo de apropriação de verba já reali
zada no passado ou ainda a ser realizada conterá disposi
tivo exigindo que na execução dos trabalhos o contrata
do, subcontratados, encarregados de materiais ou con
sumíveis utilizarão somente artigos, materiais e COrisiüllí= 
veis não manufaturados que houverem sido minerados 
ou produzidos nos Estados Unidos e somente artigos, 
materiais e consumíveis manufaturados que tenham sido 
manufaturados nos Estados Unidos, todos substancial~ 
mente a partir de artigos, materiais ou consumíveis_ mi~ 
nerados, produzidos ou manufaturados, conforme o ca
so, nos Estados Unidos salvo disposição contrária na 
seção lOa deste título: ressalvando~se, entretanto, que se 
o chefe da repartição ou do estabelecimento independen~ 
te que celebrar o contrato julgar que em relação a alguns 
artigos, materiaís ou consumíveis específiCOS-é~i.mp-raa.:
cável fazer essa exigência" ou que a mesma aumentaria 
exageradamente o custo, constarâ uma t;_x;ceçãQ nas !!Spe
cificações a respeito daquele artigo, material ou con
sumível específico e far-se-á unia inscrição pública das 
conclusões que justificaram a exceção. 

b) Se o chefe de um departamento, divisão,--repar
tição ou estabelecimento_ independente que tiver celebra
do qualquer contrato co_nten_do o dispositivo exigido 
pela subseção (a) desta seção verificar que no cumpri
mento do refefido contrato houve descumprimento des
ses dispositivos, divulgará suas constatações, nelas in
cluindo o nome do contratado obrigado sob o referido 
contrato e nenhum outro contrato para a construção, al
teração ou reparo de qualquer construção pública, ou 
obra pública nos Estados Unidos ou alhures será adjudi
cado ao referido contratado, subcontratados, encarrega
dos de materiais ou fornecedores a cujo grupo de socie
.dades o contratado pertença dentro de um período de 
três anos após se divulgarem essas constatações. 

§lOc.- Defmição dos termos e expressões usados nas 
sessões lOa. a lOc -

Quando empregados nas seções lOa a lDc deste título. 
a) A expressão "Estados Unidos" quando utilizada 

em um sentido geográfico inc;lui os Estados Unidos e 
qualquer lugar sujeito à jurisdição dos mesmos._ 

b) As expressões "uso público", "construção públi
ca" e "obra pública" significarão o uso pelo, construçã_o 
pública de, e obra pública dos, Estados Unidos, do Dis
trito de Colúmbia, Porto Rico, Samoa Estadunid_ense, 
Zona do Canal e as Ilhas Virgens. 

§IOd.- Esclarecimento da intenção do Congresso re
ferente às seções lOa e lOb. 

A fim de esclarecer a intenção original do Congresso, 
no que se segue, seção lOb. 
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ª) _Deste título, antes das palavras "Ressalvando-se, 
entretanto", serão consideradas como exigindo a -com
pra, para uso públicO, dentro dos Estados Unidos, de ar

- figoS, materiais ou consumíveis manufatutados nos Esta
dos Unidos em quantidades comerciais suficientes e.ra
zoavelmente disponíveis e de qualidades satisfatórias, a 

- '~ão ser o chefe do departamento ou do estabelecimento 
- lri:dependente interessado determine que a respectiva 

Compra é inconciliável com o interesse púb_lict? ou que o 
respectivo-custO ê exagerado. 

Seçiio 1- Segundo utilizados neste decreto, (a) o_ ter
mo ~·materiaiS" inclui artigos e consunirveis, (b) a e-x
p~essão "órgão executivo" inclui departamento executt~ 
vo, _estabelecimento independente e qualquer ouiro 6r
gão do poder executivo do Governo. E (c) a expressão 
"preço de proposta em oferta de materiais de origem es
trap_geira_" significa à preço de proposta ou oferta desses 
inateriais, entregues no local especificado_ no edital de 

Concorrência inclusivé- Coril os direitos alfandegãrios in
cidentes e todas as despesas incorridos após a chegada 
nos Estados _Unidos. 

· -· Secão 2- (a) Para ós fins deste decreto, os materiais-
serão considerados de origem estrangeira se o custo dos 
produtos estrangeiros usados nesses materiais constituir 
cinqUenta por cento ou mais do custo de todos os produ
tos usados nesses materias. (Q) Para os fins da referida lei 

-de 3 de marçÕ de 1933 {Seções !Oa e lOc deste título, e as 
demais ··léis) mencion"ada no- Primeiro parágrafo dO 
preêmbulo deste decreto, o preço da proposta ou oferta 
de materiais de origem nacional será considerado des
proporcional, ou a compra desses materiais serã conside
rada incpmpatíyelcom o interesse público, se o preço da 

-proposta ou oferta desses materiaiS ultrapassar a soma 
do valor do preço da proposta ou oferta de materiais 
iguais de origem estrangeira com um diferencial calcula
do conforme previsto na subseção (c) desta seção. (c) O 
órgão executivo afetado determinará em cada caso ova~ 
lclr dO-dífereõciaT- m"eiicionaQo na subseção (d) desta 
se_ção -co_m base em uma das fórmulas a seguir descr_itas, 
observadas as respectivas condições: (1) o va~or determi
nado_calculando-se;_seis por cento do _preço da proposta 
ou oferta de materiais de origem estrangeira; (2) o valor 
deten:nim~dQ calculando~se_ dez por cento do preço de 

-proposta ou oferta de materiais de origem estrangeira ex-
clusive direitos alfandegários incidentes e todos os cuStos 

_íncorridos após a chegada nos Estados Un_idps; 
ressalvando-se que quando o preço da proposta ou ofer
ta _de materiais de origem estrangeira- for infer'ioi·ã-USS 
25.000.00, ci valor, será determinado calc:ulando~_se dez 
por ce~to desse preço, excluindo-se apenas os direitos al
fandegários iriciderites. 

Seção 3- Nada neste decreto afetará a autoridade ou 
a responsabilidade de um órgão executivo. (a) De rejeitar 
q ualquei- proposta ou oferta poi- motivos de iiiteiesse na

- - ciorial não descritos ou mencionados neste decreto; ou 
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(b) de c_olocaruma parcela justa das compras totais junto 
a pequenas·empresas de acordo com a seção 302 (b) da 
Lei de Ser-viços Administrativos e do Patrimônio Fede
ral,_ de 1949, co-m as respectivas alterações (seção 252 (b) 
deste_tíÍú.lo), seção 2 (b) da Lei das Compras das Forças 
Armadas, de 1947, com as respectivas alterações (seção 
151 (b) deste título) e a seção 202 da Lei da Pequena Em
presa, de 1953 (seção 631 do título 15), Comércio e Ne
gócios; ou (c) de rejeitar proposta ou oferta para forne
cer material de origem estrangeira em qualquer situação 
na qual o fornecedor nacional que ofereça o preço mais 
baixo para o fornecimento dos materiais desejados se 
comprometa a produzir substancialmente a totalidade 
desses materiais desejados se comprometa a produzir 
substan_cialmente a totalidade desSes materiais em áreas 
de substancial desemprego conforme determinado pelo 
Secretário do Trabalho de acordo com os regulamentos 
adequados que estabelecer e durante tal perfodo como o 
Presidente determinar que atende ao interesse nacional 
dar prioridade a essas áreas na adjudicação dos contra
tos do Governo: Ressalvando-se, entretanto que nada 
nesta seção evitará a rejeição de preço de proposta ou 
oferta _que for excessivo; _ou (_d) de rejeitar qualquer pro
posta ou oferta de materiais de origem estrangeira se essa 
rejeição for- necessária para proteger interesse essencial 
de segurança nacional após recebido assessoria, a esse 
respeito, do Presidente- ou do Diretor de Planejamento 
de Emergência (atualmente Administrador de Serviços 
Gerais,_ yer § 3, C 12) do ex-Decreto n"' 11.725, exposto 
em forma de nota sob a Seção n"' 2.271 do Título n"' 
50App. War and National Defense. Ao prestar essa as
sessoria, o Diretor (Administrador) louvar-se-á no cri
tério de que só se abrirão exCeções sob esta seção se for 
claramente demonstrado que o pa~amento de um dife
rencial maior que aquele que os procedimentos desta 
seção geralmente presCrevem e justificado por conside
rações de segurança nacional. 

-Seção 4- O chefe de cada órgão executivo expedirá 
tantos regulamentos quanto necessários para assegurar 
que as práticas de aquisição sOb sua jurisdição se enqua
drem nas disposições deste decreto. 

Seção 5- Este decreto aplicar-se-â somente a contra
tos celebrados após a data deste decreto. Em qualquer 
caso ein qUe 9 _çhefe de um -órgão executivo que se propo
nha comprar materiais nacionais determinar que não ê 
exagerado um diferencial maior que o pi-evistá neste de
creto entre o custo desses materiais de origem nacional e 
materiais de origem estrangeira ou que a compra de ma
teriais.de origem nãCional não ê incompatível com o inte~ 
resse público, este decreto não se aplicarâ. Um relato es
crito dos fatos de cada caso em que foi feita essa determi
nação_será submetido aO Presídente através do Diretor 
da Divisão de Orçamento (atualmente Diretoria de Ad
ministraçã_o e Orçamento) pelo funcionário que realizar 
a detelminaçã_o~ dentro dOs 30 dias que se seguirem a es
ta. 
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( *) ROUTING ANO TP.ANSMITTAL SUP 

TO: (N•me. ottlCI'I ~ymbol. room number. 
l>ulldme. A{lency/Post) 

1. l·lr. Ted Jol:n.;0n 

Date 
12/10/82 

lnltiata O•t• 

li. Braz i 1 De si: P.oo::1 3031~ / /1 

4. 1'/ashi nr.ton, DC 20230 

Attached per your requcst is a_cooy of the 
Buy ~-ncrican Act. 

DO nor use thls form es ,. nECOhD of epprov3!S, concurrences. dispossls, 
c:e!lr~n~es, i>Od s.imd-'r .&C~I':·"O$ 

FROM: (N:.ma, ore;. symbd, Ar.en_cy/Po$!) Roem No.-2!ég. 
0!·74 819 

Virgínia k Strauch 
Offlcc of Gcncr~l Cou!!5cl. f':lono No. 
G('nC"T:ll SC'r':ic(•s .\~~.~ini.str~·1tion _·, 557-8417 

l<><l-102 OPTJC~!t.L FORJ.\ ~l (Rcv. 7-7&) 
P"u:r\b&:l t'v G:>A 

• GPO 1 19!11 O - 3,.1-!.19 C120J 
fPMK (41 CfN l0l.-.U.:c6 

Ch. 1 GENEltAL I'flO\'ISIO:-iS 41 § !Oa 

nl.ato:rlcal :-.;oto 

Jlorh .. lloQ.. r..(' .... J'UI.. 31, 1.5lll. No. e.. l~ l!'>a1. IJ llfiC'rH~ed ... f':rrmrt. IOC'(I F.::r.Or4. 
St•t. ~111. X o u:.::::J.. ~ft<1_ 12. l:X.."... ~ 1-'.lL er..1!lt, •~t 

)~Eet"l:'>tll" of )"u"c-1\r>().O, 1~\..1\f't!"-~J. 1.0• 

t'!'nrJc:.! br } (Jf,!ii:l ___ o\~llilto.taco Act o! 

oot 1.1 a r.oto Uhdcr ac.-c\"11 =~3 ot TIUO 
:-::, For•:lr;u ltc-l•tl,u.s au.J lntet(Olirs.e.. 

§ 9. r:cp('"lcd. Fch. l!J, 1018, c. GG, § ll(a), G:! SlaL 25 

Jlhtodcal l':oto 

rato t•ror·J~.'\1:'1 !vr w,orl.• or t•l.:tC<rl.\1 er U~:\ t., ... ''\1\HI cC\.....:thí!> ~~~}!I a.~tcr .f",•b. 
b.l>or, 1c.j 1,.1 n 1 ..,._ ('•l"'tCJ. 1·)' r,·,•tlr:,, IJ.lJ·;~.l•! ;.~·J\'I~IOl''"~·~<C.,:tl":-,lJof.\ct 

::::<01. ::.:.:s ::.):;c! -;·a: .• lU, .~~lLO:J !'v:c•·a. 1·,,•,, lJ. J~•l<l., t:. c.::.. C: !::!.:l.t. :':l. 

Cro.<!.lf\c::o.t~or.. ~._.,..ti.>:":: •• "-c:t ~.b:-. :. 1':7."•. !n ('•.):•tr_j_ç!a Cor ~ut.!lc lmptot',..;llen!'l, h 
c.. l~ I :. 1:> s,.'\t. ~~.:;.. rc!.1~l:>~-: tõ J·f•'!· ln''•' c~·\dCtl Lt1 S<'<'Uo~u 10~-!Vd ot tl\l:s. 
V'e.I:lU.d t:cntr:.c~t o: .Ar:·H:l.:au Clt!.LC.rla.l t.!Ue.. 

§ lOa. i\mcrka.u 111::1tcrial5 rrquired for puhlic u.o;:;c 

Notwith.::..t:.nt.:;ng- a.:1y o:.l~t.'r pro..-i~:onúC1.1w-, and unlcss the hc:1d 
Cr! t11e clq..:.~.rt:~!L·n~ or Ül•lt'íH'!H.!t·llt t·:-~,t~;[i~;;l!ll•.·at cni:ccrJ:cci .::~l~rtil cJc .. 
tenni:::a• it to- be ir.consi:-ctent. \'tiL., t:-.• _. p~blic inte:re.St, Or tb! coEt to 
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bc unrc~~c·rt:~l.:ie. only ~L!ch un~t.:lr:.ci:t..:turcU. ~Lrticlc~. m.:~c-"r:3.!s, ·nr:d 
supp!ic::~ ~s_ Jw•·e. Lcc:t miueJ or J•:-(:cluc•:U i:l thi.! Unitc:d St:J.tcs, .1.nd 
ouly sL:ch r::..:J.m:L~ch:n:rl ·:ii·~kl~.~', r:1::.:t.:r!::.l$, :1~d .supj•~:cs :-.:; have 
bt•í'n m:u~uf~1C~u;:t·d i:1 t}·,[:- enitt.!d f:_Lt·:S ~uLstilút1.1Jh· ~1.11 f!-o:::. -r!.r
ticlf'S, P\:ltt:ri-:1!~. o:- SUJ'Plics mi:led. 'i'l•)<h!.:c·d, o r m:J.nufact!.:!'cd, -~s 
the C.1.~~-l:"l3f_bC', ill th{; linitC'•i 2:=.;t:::, sh.:.lJ bc acrpirC'd f.Jr [,uiJiic 
u.:sc. 'l'h[s !:Cctioa :..k~_ilt~~,~ :!i'l'!r ·,\·:~:. rt's: •"·tt v) :u~:"·lt.:~>. r::::.t·~ri:l.::S,
or .sup;1Iics for \.H:e ou1::iJ~ t.b~ C::;tt·t! .St:lte.:-;, or i[ 3!"ticlc~. m.::t
tcri:ll~. Clr r;upplic::~ o[ lhe ela.~;, cr j..i:;J to t.Lc. USL'd or tl:~J :J.r~-icks, 
m:ücrbi:-;, or :::uppliL'J f:<•::l w::id1 !/,(·y -ar(' r:l:l!luf::.ct":Ü'-cé :J.rc =-tnt 
mi:lC'd, p:••du~..:rd, or m::;:uf.ll:t'Jr('J, ::5 ti•~ c:~::;e rnay Lc. in thc L;nitct1 
Sl:!tc3_ lu f>Ui~kic~lt :J.nd r•:'.'l:'"·On:-.~.;y :L\':o.i!:..tb!í" Cú:"!~':'::.c-rcial qu::.:;titics 
and o! :l ~~~tisf::.d0ry quality. ~.br. ~. 1~1~:3, c. ~1:2, Titlc lH, § 2, 
47 St.•t. 15~0- _ - - -

Ubtorlcnl :N'ot,.,., 

lloltoc-!"tl .. n ..,{ AntJ1odt,l". Ccnf'rnl C.-1~ ];lO-I_II!•Ih>n c:.C l'unrC!..n'l. }'un~·lt...onl ~u-

;-atlCJil or llt:t!:·J:ltJ', H'<!' JHJ[() t·.·: uut ~>o- t: ,•rlzc•l t•y l'utcl,:n A~.;·~:J.nro .'l.ct t•C 

~er ••••:tiou C..\.J CJr 'll~l.• ~. l;t.-..·uU•·c 11~ ... 1:1;1, r., rt~l;;ntlC"J, :1.111 ''1"1"1'~ r ... -..• t::s:.t)rJ. 
ra.rtnH~nt..-1 aotl Gov~::w.~·nt Ol~~~!ul acJ :-•o.ll:".:J,_ ~: ... r J:, I:.to:., .::.> F.lt. CoJ..~~··. "•'t 
l:rurlo1'~1!.. cct n• t1 nvto un,!r-r .... -..·t!~!l :::-.:"JJ (.1{ '1"1~!• 

:""!,. Fuu:.J~o Hclu.Llvo.s s.HJ. lu~t~rc-.;oun6. 

41 § lOa I'UilL!C CON1'11.\CTS Ch. 1 

Trt·a(l,.., Jllbtrr~t 'l'rrnllM ,f }"r!<"r-t'!<~hlfl, C·•nunr"rr., ll.n'\ N"::~\ fc::~!lnn <"Mlt"ln rr.-.-
1'1K10n!\ •"<.""n!ln1: t,.., tf•o ll:!.ll•')llnl'\ oC (':'.<"h ('1fly fnlr anol C''1Ult!LIIle tr~·:"'tr:urut. "" 
compnr<."d. wnb rtntl .. n:-di .-.c nnr t!,1~.1 r•rrr ..... a h rr~p.-.·t to: f>t) lhe!- t::•-•-'• rnmrr•!ul 
J>Urll.!!~'l ot ••lpp!lr~. Chi tl1<J 1:11 ~r l1t>,: ••! ('onf'l'~.l!.l<'ln' 1nd othrr ,::'loTI'rnfn.•ut ron.
tr:u:tll, 1\nJ jcJ !h~ .,!,) r>r llr>f J"fl'l<~ , .. ,!,; !ty lhe 1:o•crnnu:rot or \•1 .cny IIU.tiiOl"•IT 
or ~q;~·nr1 r;:nr.II.'IJ (!:rrlw\lvo or aJ>c•'JJ.i (lnnkt,c!t.. 

c.,•:n:r,- l!'ltf' $:1cnr.1 T:nPrr('J lnt'lo Ft'lr<'l'! C1t.:tHoc -----
Chlnn. ~;O"'T, .. l~l<:. :-: .... :'JJ, 1~15 c:l ~1:\t. l':":''l 
};th\npln ~ ~(" .. :.. .. 1~::.t (•rt._ .. !~:>.:: • (:s-r :-1:a 
Gcrru:tl'T 0<C ""'· 1~0:.1 .Jul:r li • .:!"•:-G TIAS ~\'{tl 

(Ff•l n<'p.) 
Cr~'t'_CC' .Aq:. "· l:l"•l 0:-t. 1:;, '"'"' 5 t:ST lo:=? 
hl'hn<l Jnn. :t. .l!J~.) Sr!• L li. J:",t) 1 t:~T -;•;,;, 
hrnd Au.:. Z...:, J:•-',t ~\ (•r. '· l :);.~ :; t:ST .:..·..n 
ltutr J.'-clo. HH~ ,July ::-;,, 1_!)-I'J Cl St:1t. :-.::.--...} 
J ll~•::l!l -J..ror. -· l:J.:.J o ... t. :.o; I~.:..J, • t:ST :tl•:.J 

),~tv·rC'~<t lt<"~u .. it•~ pr .. !rr•~ "l'l·'.r·•tl• ., (I( :tu~ fc<'til)n t<:~, "S".-.e «~tl<>n HO';(I..') ot 
Titll) .z:•, ·~la. l'u[,i],• li: •H!• .Lt.d ,, . .._.,; .. ~,·-

§ 10b. Co:1h:tc!~ fcr rull:I~ \Yod;:~~; spccif;e.a-tir:n for us~ o! 
Amcrica~ !>:~:~"rbJ.;; l>I.arh1i .... ti;;; cor._:r:-.cfcr;; yia .. 

b.tir.g: rcqt!;>r.l::.:•J:t·: 

(a) En.:ry contrn.:.t fQr tl··~· <'OlFtruction, :r.Ho;-I".'ltio:-,. 6:- r::'jl::-:lT or 
nuy pGUiic bu-11dtr:J: o-r 1~t1bEe \':c~·~: in thc l:Hited S~.:ttl'~ v,rowi!'l~ out 
of ê'.li ;!pproprial inll ~:rrc<uiorr ma de o r hcr-r:aft~r to be m~~~c ~ir::. li 
coutain n ;,•ro,·~sk·~ th.;.t in lh~ fl~'rform:wcc of thc_ work the con· 
tr:lcior, :;ubcontractflr!"', m:-llo:·:-i:d r:1~:1. or suppl;crs. shn:i t.:::c- Oilty such 
unm.:-.nuf;tdurcd artidc::::.~-r:~:-:-~.;-ri:::.J.:, :;,r.d S.t!ppllcs :tS f.n\"C b~::-!l m_i:1c_:..1 
or lll'oJuccrl in thc- Unitctl ~:~:.te . .:;, :u~cl ouly :mc!l m:tr.Uf:!~tur..cd :'ol'· 

licics:, r.l:-tt\':r;,;l.'l, :-1nJ ~Ui·r·li,.::; :s h:~\·c bccn m::-:nt:Í.:.l.Cll!re.d i:l tbc 
Urdtcd s•.at~ s.Uh'JL.1.r.ti:1.l:y ~\! :'tom ;"l.r!ic!c~. m.:_!l-!ri.:.b, C!" ~l.;j•p!:..!s 

tnincd, r~roduccd, or man;;l:t.:~•_.i:-t.·,!, :1:> lhe C.:l$e r:1~y bc~ in thc United 
Sl~llcs ·cxcc--;-1t :!.:; providcd i'~ rC'~·:.1n<l 10-a of t!ds ti ti": rrol'id-:!}., 
l;.ou.•r.r_cr, Th:~t if lhe 1:t-.1oi of t/p• dL"p:utmc-nt 0r !rlt~t·t "H(kr~t cst;l.b· 
lishmc:nt m:tkin;:: li1c C1'11tr:~c~ .~L:.dl li1:t.l_t1o:~t in rc-:.t'C-:'l to !'("ir.~ p~r
t.!cl!lar arti<:lr:s. m;:.lf'ri:ds, or ~uppti.:·s it L; impractic_:'l.lJlc V> m:;_k:c 
r.uch nquiro..·nF.·nt (I!' t!~:~t it wo_uiú U!H'<:,L.::on:J.hly ir.crt·:1~c t!':c C("tFt, 
a.n C'Xé_C"pUo:! :-:h:1ll bc llr.lcd :n t!.t! !'==pcci!!C."l.tions <lS_ to that p:trticul::f 
nrtit·lc, m.1teri:ti, or !'liP!·l~~. :tn~ a. p~tblic rcccr(! :n.:1de ol ti.~(: f:._~diilzs 
which ju~tlili.:U th~J C'A{'('flli(ln, 

(L) lf thc_JH.•acJ o( ;-\ tl_t'j"•:~rln~f'!lt, l11tl'C:1U, .:l.J:':'C!lC'Y, Ol' hÜ·~.rf'nr!c:-~t 

csb.Ulishrncni wltich ll;~s mad(: ;wy cLlnln.ct containin~ thc- pro\·:,. 
sion rcquin:J by s~;t,~;('ction r a) t)f thi.-; st.•ction f~.m!.:; th.at in tl:i.: p~r
!orm:mcc. -ar f.uch contr:1ct 1!--:l..'rc ha..s Occn n failur~ to cornply with 
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sud1 pruvir.iom;, hC' :!'hall ma!:e> p11h;ic T!is fi.r.dinr:s, i:1cluJiq': lhe>rdn 
th~ n:uac of thc con~r:tctor ot•IJ~:a~cd u:tdcr ~uch conll".:J.Ct. :mü niJ 
oLhcr C("lnb·n.o::t for th~ ('(l!l::.tn;c~ion, nltt•rntivn, or rcp:tir o( :~ny pub
lic Luihlin~ or public wcrk in thc l~uitcd Sto.tcs or el:!:.cwherc 5h;tll 
bc awnnh·d lo !Hu.:h coulr:tcll1r! suhcoatractors. ~:üc-ri~~~ mC'n, or su~~ 

Ch. 1 GENI:rl,\T, l'!W\"IS!O!IS 41 § lOc 
[llin:l with \dlic!L .such con:r:tcto:- i.t :'.:·.:;licb.tcd or nC:'ali::~.f.(·cJ, within 
~ f1Cl'ioJ of thn.:c )"C':trs :1ftcr 3HC'h l1lt'lin;: i5 m:lêc pubfic. ~f.:u. 3, 
l!l33, c. 2l2, 'l'iUc li!, § 3, 47 St:1~. l::i:::O. 

rustorl("al !ioto 

IJtlr;::\!lnn 'lf Antlonrlty, Goentr:ll ddC'-· 
r:o~tlnn n[ :'lll:hn:-:tr. v., D·ltr. •o:-t u!Jt un
~("r •('t·ttn C:.il_ ot ·:r.~lc :.. l:xccu~t\·e llc-

J,.J~>nt!lon :: 
l'r"J~·ct• l'uhJ<:'<:t to •tction 1 

Lthr:..:-y rrr,~rtorf'lll 

l"rllll'•! ~t1l("" ('""..=.l70(1:::L 
C.J.~. t:r•l~··•1 .<.:t::~~d t~ l·I, 10':>. 

]. }'rr>j,-~t .. IU\oj,.-t f'> lf'(\["Jl 

G::-nt~-- r~ •1"1 ·fiJil•h t:;IJ•~''l'r~~tt··~ L; 
J:\·'<. /.rr. <:. l:t"..J.-=,;~-4t:. :.:. !-::;•. ;~:.. ll 
ti." f;,,,.r-:·;~- •. .r r: . ..:- '-"!\, ~.d :::::~c'l f .. : 
~:-,..r .. ·c-n•·: ri"'•-rr:: ,.:;·:•·"~'-"- "····c. ":•~.,;·'<·t:.'' 
-. .. Jrt:ln t!a· n.•::'!.:~l: . .::: .,.( :,.,_. •!.,:t 1·: .. r th:.: 
J:("~'lll!Lii-•r., t"o'll<'Ü•('t (,•r cnr:•tro:t·li"" \\Ot~ 
<1:' r ... ;- _tl··· pnr-;: .. ~~e c,( ~·wh ;:<>11\.~ :us : ... .,.! 
end clur•.:n~. ll:l;i s1w~ .c~:tn:~ ''.:'r·~ '<Ut•
ji'C't to [•rr,Ti~illr,'i C.! t:<!:i _.>:<'tt<)D. J:t:,;·,, :,_..; 
or-"-ttJ".G('n. :::o:-. 

:. JnJuntlt<:n 

ln rr•••.'C'c•l!a;:-. f•:!'" f'"lt••l,•l•ro l:'lro•n::Jtio:J. 
to etl}()l<_l C':1.!1<>cll:-:t!·•n ~of f;,.,~rronw.,t l·~o

curcl:lt•IJt C~>ntr:l~"t$ .!lntl auy tlb,·:i~l:l.:l· 

t!"n lu Íli!U~o,!' la ~ai.,< t" ~.n·c::-nn;~o:!<t t ..... 
<r:ttl·'l! (•r l•·l:l,:,rt:'ltir.u \•{ ,,n :\l•c-\'.: i: .. 
a!lllttcd I!Uf·t.:l U'l•\••r l"(l:nr.~a:-y oH lr.l· 
flott t•rt>~:-:~w. f'•"1il,..;·••ro c:-t.ll•lbh.·t! th 1t 
rco:'us:•l ot n•!rr.i:t:,:r:.t••r ~.~ ,..,l::J,l:uy 1'-l: 
lnti•"rt t•r•>~:r:.m t•> r•·• ,~.: t-oq .. •r;:n .. ~:~ 
f1llutu t•l lr:dl:t.lt!' h=-1J>I)~:,·•l .~;1 ,,·ldrlJ 1•·:-.; 
f'lf•t hn·hl·~•·•l ln C'·Hi"'r:·~:,.,,:·:c t"~ti:n:::~ ~'t 

oll to l>c ltllj>l>rtr:U \\',"1, n••t ~~· ar!•i!r.lrY 
tt" tn w:ur:111t ....-r;-.t.~u::.:: t·:' prc-:tr:dl\.,ry Hl· 
j•lnctl.;.n. 1::,:-:t.·ru ~l.1tc.:~ I\:tcolcu:u J. 

§ 10.:. 

r~rlru~nls llnd CQ\'t:rument omceu &Dd 
}"r:•t•:-Jj C'C,. 

Cht"m!C'•ll C':'<lr~. T. Scr.f-:<D, Il.C.D.C'.1!';,.'
l~ J-'.Sup:1. :G:l. 

l~. proc-cettln_c: h.r f'<:trulctt:n ~(lrr·'~a
tton to c-nJulo (':1.:-:C•.ll"l:l••n n:' f:·n·rr!>l"a~·nt 
l•rvc!lrC'nl>•:•t Cflll~r::C'!' at.•l 1'1:11' oli.•C'~!In~ 

1:-~.'l.t:un l:1. fu~t~rc ..,.:: .... ,. to ,;,,, r:~· •. -..:;-t t•r-
c:l! :;: uf Cl":'l•'•t:::i•·n'::~ .n·r·• rl.:tJ"l"l •. : <:oH 
r.I,!JH' 1•, r.tl.•Ur'l.! (j'.Jn':'l Pn•!··r 'l;'t,l·l-t:uy 
c il l•.,~.,.r! J>r-.,·~ ~, '· , •. , :. -... • .. :. :. ··~·! 

,; ···~···•:.~tl"n "~ fl•~nl<.! ':~~ .. r "~ ' : Ja· 
~ , r r "• l 1: •;··Jr t t•r .. :·~ r·1 l •.-,, t: ..• , •• , '-"~,; 

:··d'~,t J,:; •''•!'j•·•·~t:••'l t<"l~' ~,.,,.,, ~ l'l r,. 
:·,,~ ••···! ,.L] :~"r"r~: u r. •· •.:.~ .::~. •·\,·:·.~·e 
(.[ t11.'.~i~'-"", j;H: :~:,.•:.t a· • .j :!,"1!. t"~•t;'•H.'i• 

t •.• n \",' ,:; ,..._.,.;,!:::: ~on r<•:J:o •:-:,cr.t f •.: :•rl
\~·c r.\llt.t<ar!u:d rl:r!k·~·;;, . .,. ''")Jir·"t !t"l·l 
:.ri·:•~:!. 'Whl'll ~•lf•·~~:l p•:rr''":"'~':'f' "! !"t• 
1":~:"•1 o;! ·l~·rliuNl t'> r•·C.I.'W i~-: c .. •:.tr.:u:.! 
~.., thnt uil, ,·:t:i<'h cor:•··~·ltf,~r. T>':-o!l r•·
tJIIi:-<>-d to imt•vrt ~u.!(.r t·o;,r.tr:r-t :tnd 
'ldtk!L C'n:jlor:1tlnn l,:l..J nn.~ lnt'l·~·~::d ln 
Jl." c-stim::~fc-, C~'~lt!ol r.u: Lt: ~~i··r~!io\::d ot Ja 
f•,r• ll~n fll~rl;rt,i. Ioi. 

1:~ ,,,..,,......,,Jil;'r. I·.!' J"<"'f<•:""tl"l r-"'rrl"r1-
thn ti') cr.J•lin c:tn('f~!l~!l.)n .. : r.>l'l;'"':'tnn·c-:\t 
f•:•·"•:':'t•r>l't'nt c:-•·a~~:'('~.!l nn ~ :\ILY t!i .. rr!:u~ 
.i:--.:ot.on ln (•:t•rr•: ln s~l<"' .. f•\ (~IJ\'':":'r.~ .. en: 
!'>•...-:"'"~ .,r lr:t~~<·•r:r.tt••:o •·f til :s""''" 1:• Al· 
f,ft··d '1U•>f:\ lln•l··r \'•oluut:IT'!f' f'tl J:>IT•fl:t 
pr•'i::r:oru, Ir: h:ll.t•ll"i:"'-: r • .: .r.·.: h::~r,!.•l•ii" 

t•• lt;di\i•l•:.tl i tu: .. !':.·r T....--·u< r::.":it·l.•itu!l::;
r-.•rr.,~:ttlmt'!'t qu .. C"'l. l, •·:•! '" to ln n:rP 
c.q·· ... ·t:-.. ~ ú~ l'P(·~·r:-.tt. lt w.,, T'~(·:"·~ for 
T'"!ttl"ll.'\r,Y 011 Jtnp .. rt pr••="r.Jm :d~.:;l-:15'· 

tr::.t,tt" to l"'ul:"io~l":' di r.: ·ui'~· r.~ e ... ~··,..~3-
ti·•n to cnnr.-,rru l~ ol<~:('z..1 •:t:oL'L"-. l~. 

'Vhcn \::;.ctl in !'c-cUcn:; l!'.'a ~m~i ICh ol thfs Ul1c_--

(a) Thc tC'rm "lJnifcd St::.tc~". wf:c-n uscd in n ,:::c-o~r:q·hir:t1 s.c-1o~c. 

inclwlc:; thc- l:r~ilcU ~bt~·s ::nd :~r::-· p!:tcc sclJjcd to !hc juri::d!dicu 
tll~l't:Of; 

(b) Thc {(.>rms "vul,lic U$C .. , "pu'!.Jlic bu,ihling'', :mrl "i,ut•lic --..·.-orx·• 
sh:1ll mt.•an u:;c !>~-~ rn1hltc buih!in;: of, :1nd pul,nc work of, the 
Unitrd .Sl:ttt~$;, tlw Di.-:;tricl or C~...·~r;:ni)i:l, Pun·to f!ko, Airi~ric;m 

S:un6;t, tl.c C.1.u:1l z~..,uc, :'l.nd l!:(' \"ir,;in l.:.;bnt!-1. :0.~:-tr. :\, 10:'!1. 
c. 21?., 'l'illc I Ir, ~ 1, 1..7 ::'t.:1t. J[,:!ll; 1!) 1G Proc. 1\o. 2C~t..l, dL Jul.)' ·1, 

Ch. 1 CEr;EnA!, Pl:OV!SIO!'S 41 § lOd 
torci;"' orlr!.., lf !f,.., ('"1,-t r.! .th"' fonh:n 
ptC..LiU•'lll C\••.J Jn 1" :d• r .. ~l·.•h:, ("'' -.:~· 
ta.t"• llttr t·C'r e•·utu1n er ~>~orol ouC u.~ 

cost or ali tl•11 õ't~>du..:t:t u~or.tl ln I>IIC'li r.t•· 
lerllll-. 

U•) t~•lt tl~r l"lrl'"~rs o! t~~ .,-:.h) :J("t o~ 

Jtcrcb t;, 1~1-1 {•Nl!<:"'''l l!,,~Jt"u: f"lf tl.l., 
Utle-), a11·J t[,.~ .. ri.·· r I"', r.·~rrr,··l t•• J" 

r r~l.~·~::_:•:;_t :.". ~·~-~- .~;---~~~ :.:~~--r~r~~~~ ! __ 
, ... , '" •. :, •• •,'" .• ".2:,.·..,· :·: <>!"·. 

~~l~:~.l t!::~ .~;:.~: .}. r·.;:,-.;..:.-~~--'~~-;.·,··;~';: 
P•lf.,, h:t.,!Jy ''I •·( "'·• '• r· 11···!-H ln 

•• r- • ' o ~~~: 

tbe ~r .. t rnra;:-rn;•:t o: t!,. J·n·••rutdr, nC , . ~2==t' ·:··~~B~:5Ç~~·~·7,~ _ u.rs cr•kr. _C!, I) 1!~·1 "r n':"··rrJ rrk\' ... r r.:.,. -o, i , ! · .
1
·-: •. ~·: 

terl11l~ G( l!":'''~-·tk <.:n:111 11 1.nl1 1,-:-_ .,!, • 11, .. 1 -1 , r • •. , o •• 
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(Q l,o I!Ur•'·••'>,fl.lldo•, C> r' t!~t• f•UtC!on''= ot ;-; -,._:,.-;:!,:-• -..-,.-;--";.,--,'-'---•• - -:-,.-:;-, -;,-;-,--:'~!,.-, 
atldl nwto::-rihí.~ 5!oall ~.:: t..k<.'lll~-d t') ),,.. l'l· 
cooshtcue ~lt!l tl.c pnt,:1c lr.~N~·~t. J! :.oo 
t.l1 o r or::_.r .. <t tltlo o t!l.:;:rl'<>~ c:-:c·.-,,h t:·,., /'rc• ,.::~·<!, t!t-.t : ... t' 1:>·..: 1"11 :r,!, •r~·tl'ln. 

rnm r..~ t! t1 l>lll c, r o!'r•·r·•ol t•rt.:co <·: l!:.t'j .. t.:t!l IHl·~·l'ut. t!..- rd• C'tl••n 1 ~ a l•IJ ur 
rutC"rl:il, c-r tordr:n orl.·t~ r.rd !1. c•t:. 
tl~:C'tl.thl C'vtll;not.:•! ft, J>t<l\J(..!.,:J _1:1. &Cb· 
s~.--ctiMl (c) o: t!.L1 .,,,,~tl•)n, 

(t) Tl.o C'l.·:,·u:in· n;.-::r-r c•.-:n·~:"ot.•.l 

llte.ll 1~ ('::t. .. 'l l:~·:.,~···· .;.·:-·r:-.~:-.. ~~~' 

"lllt'IU!Lt r•{ ()·~ l.! .";",._,:,-;,::.11 r.·"··~r-'-!. !» )::t 

l:lt.~C'Ctto:, t:-j c.! t~·h !•'•'t1·.)1l o•t t: .• : !..:::i~ 

(lt ("lnc C•! t:l•! ~··l!··,wJ:~::·• 1 ~n·:~l>·· I ! .. :. 
c1ub.~, auto~·~-:: to t'1c t~::~:s ll.o(rC'·~!: 

(1) Th·~ :tuc d···,...rm1•tf'ol h:;- c .. ~:~:•llti:l:::' 
til: pr~r C(''lt"l"'l u( to,... t.:•l o:- o:':'(.:n·J I•!.C.! 

(Ir Ul::lt<":"hf::~ "' r.,"•i;:r: (!~i._:in. 

(~) 'I'h~ •u:n t!"tr•;ml,lf'•J l.y cnr-•['l'l'lr,::: 
t~n pN' cc:.turn of U.c l•l! <'r u::·.·;nj ;.•:-:c.J 
()( nu~c-rl:~.b o! !t.rd:·:l url:;ln f':::c:!.: .. he v[ 
•rJ;·lk.t!Jltl l!uty r:r.U :-.~1 c .. ,.t~ _t·:·.·:.~r·:·l 

&!ler c.rr!'l":tl b tltc Cl".!tt·o! :O::.ntc,,: [·r·•· 
..-I-1..:-d tLn! wl~<·:-~ I',. 1•1•1 nr o~~·n·.! t•7!:<~ 

"r t:l:ltt-rb! ... (•r r .• rr-J ~'1. o:!;:::!n na.ou:..::-1 ~, 

lr-... s tku1 ~:-::..0-Y);-·n:._· si::n ~!::dl ~c .!.:.:.::· 
:ntncd. loy ('u:'l•l"·!lt.t, tc-n ]"'r cc-•t:t:':l'\ .. ~ 
•crb. prkc l.'l.o..:lu.,hc only ut AL·~:k:l!J:o 

<:ctr. 

fJI 'fv rc-jl'..:-l .:~:17 J,IJ ot <•::-...-: !"r n:a.· 
I• r ,.!'1 .. ! ~ •:.·: ::1 o r 1 :::1 1~ ·n r h r··:·..,..· 
t. .. ·:J !.1 ::cr,··->:;rJ lJ t·rv:. ~: C'""CII!::~I _1;_"1· 
t:••:. 1:- o•<""nrn:; 11:!•'1• ~!'I .. t.•-:- :.'<"·.11!:.~; 

,. ;, ,,.) . 1·.11'\- r ·~t···~ t. tt,· -:-· t-, r: ... :" t .,., 

!';•·: ~.;--:ot (Jr [;-.,:.1 t:.c :•::-··~: .. r or t!tl! 

u::i,·..: t·l !:u."•:. -~ur:· _ l'J .. ::J.tt . .;. ln rr·J· 
'f:.~!t.;: ::d:- tn!,;ll: ::h.: Jlin···~·-•r- ... :.~!1 IJ•1 
;•,H·~:"'l\ l•)' t!:o• f'rlu.-!l,to!' ;;, !t ~'t'C[·ti"ll: 
u:n:..:: ,L,;" ~··•·1\•>n ~!.JII t-~ lll:JÜI,) o:oly 
L'i"J::t ll t•k,l!' d.ul\,1'.;:: t:-.:._t. t!:~ pn,P':I~C:-tt 

'-'~ a r,r•'.t!,•r JJ::r-r~·•1tl ti t!J.1:1 C10 I•t••t'•'· 
•!ur-.l ,,( lld::t t •· ;: '" i:<:l· .. r:dt:;· I•rr-.~.::11~ 
!.." Ju•lii;.J l•'f C"vu:.!J,.:r:.~l<J:J. o! u::nlofial 

a-:::.·:.,·)' t:'l.'l.l! J~,~~ .. • ~-u,-::r; r .. ;:ul::tl•JO:I ,::-, 
L::~~· L~ l•l'i"'-': ,,:r.~ tl'l l11 iUtl}_ t,.!._;\":_ fll:L)CU:'~ 

ILIL"It f':'.wtk··l l"n<!,~r f.\~ ;~r!:::Jor!i•I:L_ COO• 
t.·::-:1 lo tl•c i'r,.wL~Iuns ot t:.!!l onl..:r. 

~('C". r.. '.flll:'l orJN' sh.:~!l ttpj'l:;t o:::~lr to 
C"Ml!r:·rt~ '('t•.t;;·r···l 1utt~ ::~t~·: th~ d.1r~· f"tNt"-

: ~~;f.;0:~~~~~;~:~~::;:~~~~1l};i~jD1it~t~~:~[J:~1~~~~ 
t.Jt::t.J 'JI!rC'!t:IH''< W\!!1 $.llll"dl hll·~lli"~'l C"·.~:::~ t:,• 1"~1:-!n !J fl')t Jn·:••:hi•!ti.L ldth t1'Jc 
<:c-rns il'l n<:'('O:'•:.~rcc- \llt:"i ~..:-~·ti•JO :·-r;; bl .;.~ !"~'•!o<: llot•:r••.•:. t.!:ts o:.t.•:- !t.:~ll ll•~t ~p· 

t!.~ 1-'co!l':nl Prr.:·c-r•r ~tr .• t .\L!miJ·I•t:.".ll'l'·! J·!,l. A Wtlt<•·n r.-o['nr~ nt tt,c C-1•':~ nC 
Scnie<:~ .\rl nr J:->:·>, 11:0 Zllllt•r.,~(',j (.••:·tJIJll •·l~h (".~"õC Jn \,'!:kl, "õUI'!I !!c dd<:trn1:1~~_1.,c, 

:;'".;!'(hl o! t:1h t!ti-:J, FC'ctiun :Ztl•l o~ t:.~ l~ :-•~t!<! -.l:ntl t •. ) "'l~>ln!tt{'J t!) rhc l'rl:'·d· 
}..~mcJ S.·t\'kl"\ J'r\•t'H~·:Il\'llt A<'l ('' 1:-:-:-. (!.·: ~ c.r .. •tt•lt t'•·· f•lr\"I':'J:' (•~ tl'.e ihl:"<":lU 
•" uncn.!o•(l. [rt•;··-•lt-.1; 11<.1\\' C'•JI"•':I.'ol 1>! o( t!.~ l:u•l.·•:: l•:r u,.. t.;;;cl:\1 t!l~ki~-:::: tho 
•·xtlun:o;. :'.J1!, ':.':l•i::_:=.:_;o;; _ur Tlt~., 1'1), cr.•l ..!clcrt•li:ntt .. :l \\lt!1l"\ ;,u ..:~~·1 t!:"r.,...'lt'!rr. 
f.N!Iun ':.'\': "~ tiP• ~l•t:tll I'-u~!c:r.:1 .\c-tu~ llWH;JI'!' Jl. I;!S!·;:\'111.1\\'En 
)053 (:t...-~Uua ~1 o! Tilk. lJ]; or 

Notes o! l)cdslons 

Gor-n<"ru.ll,- 1 
\"alidit:r o! orllc-rs ! 

)'.J.Uraq r-r.ff"T',"IU'""'" 

UDHcd S:!'l!<:. ~·--,~ ";:0{1:"), 
C.J.S. Ut.lto.:•l S1.-1CCJ U 71, íJ, OJ, 100.. 

1. Concr:\111' 

.o\dt:rlnh.:r;'lth·e Pror\•dure .\d, e~U"o• 
lOvl-lOH or 'l'ltlo =-. "'a..: r:v.t &J•rltc-:~hl~t 
tO &0\'~'TIIIII('ll!tt( t.l•tl\'111.•" ('Uiru(UI\t{OI'{ 

Jn 1:.'-... 't.:'lllh'~~ \ln.J,•r !"o. JO~ul, utoU.c.: whl<:h 
1nzt•vrti•tl"u' ot nu•lt- o~l lnto \JrzltM.l 
Zt.:lc.s \1'eto UmHc<l aotl l'\'nUDI -acho 

41 § lOd I'UilUC CO~:TnACTS Ch. 1 

t.dh:-.1 to C'olnt"IT -..·Hh tlmlt.1!!o~11 ~ .. r• 
testrktl"d rrnnl Jf'llbs:: tht·lr [orodu.·t· tq 

th• Unllcd :-:ta!r-'- l::11.11tt:rD St.lt('l I'.:· 
trol~um & l:l•,.mlrrli Cor{'l . ..-. s .. ~t""· V.C. 
I>.C.l:l:..cl. Ir..J 1'.!-H!{'If'. i:lõ, C!lú~ r~tn:l-lodrtl 
eD othcr ~ro·tmla :·n t'.:d 4.::.7, JO~ u_s. 
.A.pp.V.C. 1~1. 

·- TalldUy et ordcrs 
'\"•~Juof:lr7 f'lll lmpr>rt J>rnr.~:'lm J"r"m"l· 

l:t.!cd br l:t::-c-uth-tl úrJcr ~;o. 10;·~1. 

un<1f'r whlr-t\ lmrorhtt.-,,,.. or oeru.Jo oU 
lutf) tho t:niCf'd :<tllt<'S wcre llmltrod and 
f"'r~<IU•'j wl.o f.111"4 t•• (' .. mplr w1th lho 
11111ltl\tlon11 •t'r• fl":-trlc-1('•1 fro1o J.rilluo:
l'•c-lr prf'lritH"l.S to Ot"!' t"ult••\1 fi!tt!cs. 

WCIII rallJ 1n•t ...,,,, t•'l••'<l "" 1'f"f'l'f lr-f"\1 
aulhorllJ. J;,,•.tr-rc. !-l:.-'!<'.1 l'••tr• l··urn I~ 

C1,,.mtc-"l Corp. "· $-ot:'\tnn, Jl.C.D.C.I~:..'!. 
1Q F'.Sur-r. íO:. t'.l"""' t('rt"'rukd on otl'tct 
J:tonrtUJ ::01 I-~~..1 1:07, lúe U.S.A'-'r.U.C. 
101. 

§ 11. No con(racts or r~urcit:tlóC.S uulcs;; :lU(ho:-jzcU or n:~dcr 
ndcr-Ju:ltc- :l~l,Llro;_lri:t!ion 

No cn:1tr:1ct or i''.J:c:·.:Lc o:1 L :h:df of lhe t"r .. Hed ~~:-.tc3 sh:dl bc 
rn:1.dc, urllc-".;, thc f~!nl''"' i.:::. :l':~h~·i.~~J k·· I.:J.·.\· or i.<; u;.~er ~n np;-rro· 
rri:'l.t:o:l ::\•=· r::::-.~t; to. i~ .... f~:::·.::-:.·.·::t, (.':.:•.:(';,!, i:-1 -!~:c n ... -í<'l.rtr..f!-rits -o{ 

thc .Arr:<:, :::.vy, ~rHJ ~\.i::- :·o:.:C:.', {rtr ~.:!o:>ill~:', 5U~':'i.<r .. :-f6:-, fur:t;::l_t, 
ÍUt'l, G.~J.'.rtr·::-.;, tr:::::-:·(..:·:::~:o-~. c~ J:'ct:ic:-:.1 :!r:J ~.0:-.~:t:d 5::pj•li~!:·* 
wllich, }ro'.·:e·,·cr, ~b.--;ll LO~ (·'"r·.·l·'i t!:c I!CCC:.Jitics c·f ti:e curre:'lt 

ycar. n . .s. § ~732; JuiLC l~. l~OG, c. :.:uiS, ~·1 St..-ú. :2~-.J. 
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l!htorical !•oto 

Df'l'h:~.t!on. }..ct :'-IIlT. 2. l&e:I, e. fi, I 
lO, l~ St~t- ~:"0. 

Co<linc-r~.tlon. Tho Dr-r:~.t'tmcnt or l~c 

J..lr ror('~ \I:IS lo~rrrcd t.o•kr tl.c nu· 
thora7 o! r.e1.·:lou :o-:{:~.), (() (·~ .\··t ,YL:ly 
:c. l~li. c. Zl3, 'l'lt!o 11, r.1 ~:.:n. :.-··~. 
'I'bl3 llct•:atm•:nt or 1\'.:H Trn . ..: <!c-!'.::~.::!··:1_ 

tho l>rr:ntn:cz::t o! lh(:' :.rt."'ly :w•i t:;e 
tltlo t:Jr ti o S•·<"rc::u·.r ot \\'.1r , .•• 1 .. 

chcn{:"~d to ~·.•e:-clar;r o1' t:u~ ... r .. ny t>!" 

&e-etl<ln :o:;(r.) o! .'\rt Jt.:l:' :.-·;, J~Jí, ~-.·-;-

tlonl\ ~O.j{:'\) nt:d :o-:(n). (f) o! ~c~ J!.!"' 
26, )3-1';', -,;.·crc- rrp<'·:tkd l1Y J.reti'l:J. -::: ut 
..Ad Allj;:. lO. l~::iG, c. lúll, ";).\ ~t:.:.. ·c.:t. 
(:('ctlun l o[ A<'t .\n;-:. 10. J~;.; (':l"IC'\t <I 
•Til lo 1•), ,\r:nc-d l·'orr"s··, r.!1:,·~ :-u i i 
3011-;()13. a:1d ~":lll-Mll con:J:.u.:-1.! tJ.c-
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( *) DOCUMENTOS REPRODUZ IDOS FOTOGRAFICA.MENTE. 

ASPECTOS DA TEORIA TARIFÁRIA 

Compras e Contratação de Servi~;os Públicos 

Num Estado moderno, uma porção significativa da a
tividade econômlca cOnsiste no forneciment()de material 
e serviços ao governo, incluindo-se elementos tão varia
dos como material de escritório, equipamento militar, 
contratação de obras e prestação de servíçcis em pesquisa 
e assessoramento. Na compra desses materiais e na con
tratação desses serviços, os governos em geral agem dis
criminatoriamente em favor de fornecedores nadonais, 
além da discriminação já imposta pelas tarifas alfande
gárias. A decisão de pôr fim a essa discriminação em fa
vor de fornecedores nacionaiS que atendem à demanda 
do setor privado, participando explicitamerite na área de 
comércio livre, levanta inevitavelmente a dúvida de, se o 
princípio de não-discdffiinação deveria ser estendido às 
contratações e às compras governamentais. Esta questão 
pode tornar-se crítica, no cas-o de acordos de comércio li
vre estarem em vigor, pois que os produtores em um dos 
países membros competindo em igualdade de condições 
no setor privadQ de outro, possivelmente se sentirão 
cada vez mais atingidos pela discriminação no ·setor go
vernamental, chegando mesmo a suspeitar- talvez com 
razão de que as compras e contratações do governo este
jam sendo usadas deliberadamente com o fim de subsi
diar seus concorrentes locais menos eficientes naqUele 
mercado. 

Esta questão suscita problemãs p-olíticos difíceis, por 
duas razões. Pririieíró, existe uma tradição arraigada em 
países de comérc:io_livr_e, de que constitui direito dos pro
dutores nacionais serem favorecidos pela discriminação 
em compras e contratos governamentais, e esta tradição 
tem um papel importante na mecânica da organização 
política e financeífã dos partidos. Além disso esta tra
dição se verifica em todos ç,_s níveis: os govCriios esta-

. duais e municipais discriminando em favor de residentes 

locais, contra os de outros estados e municípiOS-dentro 
do mesmo país. Segundo, a discriminação em áreas im
portantes -como a militar ou de pesquisa- é motivaM 
da mais por amplas metas políticas e sociais, do que por 
simples protecionismo visaildo favorecer certas indús
trias. (21>)'Portanto a proposta para a sua suspensão pro
vocaria certamente a exacerbação do conflito entre a efi
ciência econôm'ica ·e a política social, discutido na seção 
anterior. 

Tendo em vista estas duas grandes dificuldades - a 
- pflffiel!-a das quais nãO poderia mesmo ser resolvida nuin 

estado federativo, pela ausência de_um poder centraliza
do capaz de implementar medidas não discriminatórias 
em níveis governamentais locais- não seria interessante 
levantar a questão do contexto da formação de uma área 
de comércio livre, sendo mais prudente confiar, ao me
nos iniCiãlmente, na aceitação de uma diS.Crimin.àção dis
creta do governo a favor de seus cidadãos, para evitar 
sérias disputas internacionaís. Existem- sempre pressões 
ec:onômicas sobre os governos, originadas pela necessi
dade de financiar através de impostos, os custos ex.cessi· 
vos resultantes da discriminação a nível naciOil.al, para 
manter dentro de limites aceitáveis os gastos decorrentes. 
Para favorecer os objetivos do livre comércio e reduzir as 
âreas de possível atrito, sem contudo sacrificar parte de 
sua soberania, poderiam os governos _c{Cls paíseS 
membros definir claramente as áreas nas quais os inte
resses nacionais suplantariam as considerações de eficá· 
cia econômica e, além di~so, especificar qual sc~ria o 
maior grau de discriminação protecionista que caberia às 
empresas locais, como por exemplo, o estabelecimento 
de tetas mais altos de preços para empresas domésticas, 
comparados aos de outras empresas.(27

) Além do mais, 
deveriam os governos ser capazes de reduzir os custos de 
seus objetívos nacionais através de sua política de com
pras, por meio de acordos prévios para a distribuição 
dos contratos em áreas como equipamentos militares, de 
tal maneira que fosse assegu'ráda ú:rila participação justa 
dos residentes. de cada pals. 

Comércio Internacional e 

o Governo oomo Consumidor de Recursos 

Além de influir na transferência de recursos de um se· 
to r privado par a outro, o Estado protecionista consome 
uma grande quantidade de recursos. Na Suécia por e
xemplo, no ano de 1976 os gastos públicos foram equivaM 
lentes à metade dos gastos do setor privado e 21% da de
manda total do país. 

A transferência de recursos do setor privado para o 
governo pode afetar o comércio internacional de duas 
trianeiras. Primeiro, na presunção de que cm suas com
pr'as;·o governo não discrimina entre os fornecedores do
méstíc.os e os estrangeiros, a transferência de recursoS d_o 
setor privado para o setor público comporta-se da mes
ma maneira que __ a transferência de recursos entre dife
Tellt'es grupos privados. Esta transferência pode afetar as 
condições do comércio, seu volume e a dimensão do se
tor não- comerciil, dependendo da preferência margi
nal de consumo do cessionãrio e do recebedor. A maio
ria dos governos entretanto di-scdmina - e o faz consi
deiavelinente- nas suas compras, em favor de empresas 
domésticas. Assim, a maneira pela qual a transferência 
de recursos do setor privado para o público afeta as con
dições e volume dei comércio internacional e a dimensão 
do setoi-doméstico não - comercial, depende de dois 
fatores: a diferença entre as preferências marginaiS do 
consumo do setor privado o governamental na ausência 
de discriminação, mais o elemento discriminatórto ·nas 
compras do governo. 

(26) 1:: muito difidl estabelecer uma linha divisória entre projetar indús
trias, pelo fato de serem domésticas. ou porque sua presença no pals contri
bui para objetivos amplos, tais como auto-suficiência na sua capacidade mi· 
litar, ou para uma economia c cultura moderna, voltada para a pc~quisa. 

(27) A espedl'icação de tal teto é mais difícil do que parece à primeira vista, 
uma vez que IevanHt a qaestiio de proteção ~eretiva" em contraste com a 
proteçâo "nominal". Dcsm maneira a regra seria, no mfnlmo, especificar o 
te to, mais como uma porcentagem da sati:J"açlio do setor doméstico do que 
o preço final. 
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A literatura especializada tem focalizado quase que 
exclusivamente o elemento discriminatório no consumo 
governamentaL O regulamento do_ OA TI· Ç deficiente 
nesta área. Somente no Artigo HI 8 (b) faz-se referência 
a compras de governos, sendo estas especificamente ex
cluídas da regra básica sobre não-discriminação do acor
do. 

Na prática existe uma grande diferença entre a Europa 
e a América. Nos Estados Unidos e discriminação é mais 
aberta, baseada na lei "Compre (produto) americano" 
(Buy American Act) de 1933. O Q:epart~mentO d_e r;:>efesa 
dá uma margem de preferência--de 50% para produtos 
domésticos. Outros órgãos dão preferência de 6% ou 
12% em artigos produzidos por firmas de pequeno porte. 
Existe um número considerável de licitações públicas 
para contratos governamentais. 

Outros países,- de um modo geral têm poucos regula
mentos específiCOs para fornecimentos ao gOverno; -A 
prática de licitações públicas é rarã. e os contratos são 
concedidos na base de propostas apresentadas por forne
cedores domésticos previamente seleCionados, ou atravês 
de negociações privadas não envplvendo nenhuma con
corrência. Muitos governos recorrem a recomendações 
administrativas para persuadir os 6rgãos compradores a 
adquirir- prOdutos doméstícos-sempi'e qu-e possível. As a
quisições de discriminação são sempre difíceis de provar, 
uma vez que os governos raramente concordam em reve
lar quais as considerações que regem a concessão de um 
contrato, depois do fato consumado. 

Robert Baldwin tentou dimensionar o efeito piofC:Ciõ
nista da política discriminatória dos governos de vários 
países, pelo cálculo de seu "equivalente tarifário" em ter
mos de restrição à imPortação. Isto é, uma tarifa alfan
degária de X por cento restringiria as importações na 
mesma proporção em que o fariam as medidas protecio
nistas do Governo. A metodologia é bastante simples. 
Baldwin compara os gastos governamentais efetivos com 
uma quantia hipotética que representaria esses gastos, 
caso não houvesse discriminação. Seu resultado, basea
do em várias premissas razoáveis porém simplistas, é que 
o equivalente tarifário da política restritiva de compras 
governamentais nos Estados Unidos em 1958 era de 42% 
e na França em 1965, de 43%- portanto quase iguais. 
Depois de uma advertência sobre a imprecisão dos da
dos, Baldwin conclui que suas "análises ..• indicam que 
os governos são mais restritiVos do que os compradores 
privados". 

A afirmação de que O Setõr público é mais protecionis
ta do que o privado, implica em que quanto maior o nú
mero de indústrias Que entra para a esfera governamen
tal, tanto maior será o nível protecionista da economia. 
Um interessante exemplo dos perigos do consumo públi
co comparado com o privado, refere-se à televisão nos 
Estados Unidos. Para satiSfaze-r o gosto d-as-minOrias, as~ 
sim como o da maioria na América, a televisão oficial 
coexiste com a televisão comercial. Existem muitos pon
tos positivos a considerar na TV oficial, porém é lastimá
vel que seja mais suctrvel de sofrer pressões proteciõilis
tas do que a particular. Quando a "Corporation for 
Public Broadcasting" solicitou verbas para a impo"rtãção 
de uma série de peças de Shakespeare produzida na Grã
Bretanha pela BBC, levantarã.m-se protestos das uniões 
trabalhistas representantes de a tores e técnicos america
nos. Sua objeção baseou-se no fato de que recursos pro
venientes de impostOs fossem usidos para financiar pro
duções que não haviam empregado seus membros. Um 
editorial do New York Times (12-2-78) argÜmentava que 
"O Governo Federal investiU na TV oficial, não para 
subsidiar a produção ou a força de trabalho doméstico, e 
sim para trazer aos espectadores o que havia de melhor 
no ramo. Espetáculos americanOs--de alta qualidade são 
benvindos, mas da mesma maneira o são os orígitlárlos
da Ásia, África ou outro lugar qualquer". 

Mas o fato é que a ameaça de proibição da Série Sha~ 
kespeareana só foi suspensa quando empresas privadas 
- um banco, uma companhia de seguros e uma compa
nhia de petróleo - se prontificaram a patrociná-la, isto 

DIÃR!Q 1)0 CO!S"Q)l.ESSQ NACIONAL(Seção lU 

é, quando toda a verba do Governo foi retirada. Não se 
poderia citar melhor exemplo das conseqüências do pro
_.tecionismo sobre o consumo público. 

Compras Governamentais, 
-cõiiiplltadores e Aviões 

A política de compras do Governo pode ser usada 
para subsidiar indústrias específicas ou mesmo empre
sas. Um e:xemplo de empresa subsidiada pela política de 
compras do Governo é a lnternational Computers Ltda. 
(ICL) na Grã-Bretanha. 

A indústriã. britânica de computadores é caracterizada 
pela concorrência entre uma grande empresa britânica 
(ICL) e várias multinacionais americanas qtie- têm subsi
diárias na Grã-Bretanha. Estas incluem: a IBM, a Bur
roughs; National Cash Register (NCR) e Honeywell. Há 
tãmbém Vãrias p~quenas empresas bri~ânicas que ope
ram no mercado-, como: British General Electric Corpo
ratioil \GEC), Ferranti, Data General e outras. 

O Governo- de- Sua Majestade Oferece subsídios subs
tanciais à indústria britânica de computadores. Esses 
subsídios são de dois tipoS: 1) para toda indústria e 2} 
para empresas específicas. Todas as empresas que geram 

_ ~:endimentos no território britânico têm direito ao Pri
meiro tipo de subsídio, sem distinção da sua origem. Isto 
signifiCa que as empresas americanas são beneficiadas 
por este subsídio, da mesma forma que as britânicãS. O 

- segundo tipo (específico) só é concedido à ICL, de pro
Príe<!ade exclusivamente britânica. _ -

Esses dois tipos de subsídios concedidos à indústria de 
computadores na Grã-Bretanha refletem o duplo objeti
vo d<:t política governamental nessa área. O primeiro é 
encorajar a importação de tecnologia avançada. Daí o 
subsídio para toda a indústria. b segundo é encorajar o 
desenvolvimento de tecnologia avançada pertencente aje 
COf!trolada por britânicos. Esta a origem do subsidio es
pecífico. Deve-se notar que estes objetivos podem ser 
conflitantes. O ex-Ministro da Tecnologia, Wedgewood_ 
Benn, escreve: 

"Ei_i_g~ um. equilíbrio delicãdo que deve ser mantido. 
Nós devemos conceder um certo grau de ajuda para as 
compâtJhias locais, mas ao mesmo tempo evitar danos à 
política de "boa visinhança" em relação à indústria ame
ricana ou a alienação- das fontes de tecnologia avança
da''. 

Benn continua: 
.. C_omo urii Ministro Regional, com a responsabilida-

de da distribuição da indústria, eu estou de fato, através 
da concessão de investimentos altamente discrimina
tória, assim como outras medidas, encorajando empre
sas na indústria de computadoi-es, inclUsive estrangeiras, 
a se estabelecerem neste país. As empresas americanas 
que possuem grandes investimentos na manufatura em 
áreas de desenvolvimento, estão entre as que mais res
sentem o tratamento preferenciardado à ICL Existe a
gora uma distribuição diferente de responsabiiTdades mi
nisteriais, e _as doações foram substituídas por fin~nEia
mentos,- mas o conflito de interesses continua." 

h claro que dos Uois tipos de subsídio- para a indús
triã em geral e o específico- este último tem sido o mais 
controvertido. A ICL i-ecebe dois tipos de subsídios es
pecfficoS. Desde sua implantação em 1966 até 1977, a 
ICL recebeu do Governo, ajuda para pesquisa e desen
volvimento. Mas a principal forma de assistência que a 
ICL receb~ esU relacionada com a poHtica de compras 
do Governo. De acordo com o CÚmítê Britânico Espe
cial de Ciêncía e Tecnologia (U. K. Select Committee on 
Science and Tecbnology) "as normas que--regem a com
pra de computadores para uso do Governo Central, po
dem ser resumidas como segue: I) Para adquirir compu
tã.dores de grande porte ou os médios que possam neles 
se transformar através de expansão, usar proposta única; 
2) comprar computadores menores através de proposta 
única, quando há necessidade de se obter compatibilida
de; 3) nos outros casos procurar propostas competitivas, 
concedendo entretanto, a preferência a equipamento bri-
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tânico, desde que não haja diferença exagerada de preç_o 
em comparação com fornecedores estrangeiros~ 

Naturalmente os concorrentes americanos da ICL na 
Grã-Bretanha estão ansíoSos para afaStar este conflito 
entre o ·subsídio para a indústria em geral e o subsídio es
pecífico, pela suspensão deste último e principalmente a 
da prâtica da proposta única. Em um testemunho peran
te o Comitê _Especial de Ciência ~ Tecnologia, a Bur
roughs argumentou que "era nosso desejo que o Gover
no de Sua Majestade, reexaminando sua política, chega
ria rriais próximo da aceitação da contribuição feita pela 
indústria britânica de computadores como um todo e re
conhecer os problemas inerentes à política de compras 
por propsota única". A NCR frisou a conveniência de 
uma indústria britânica de computadores forte e sadia, e 
fez objeçõi::s a identificação desta indústria com a ICL. 

Os argumentos das empresas americanas e britânicas 
obviamente produziu algum efeito, visto que o Cõnlitê 
Especial de 1971 recomendou ao Governo Britânico que 
"a prática do "contrato por proposta única" deve ces
sa:t", mesmo que ... o Governo continua a conceder um 
certo grau de privilégio nas suas compras ... Recomendou 
igualmente que "deveria ser dada maior ênfase ao apoio 
direto à indústria por meio de doações e contratos de de
senvolvimento". Estas recomendações foram no entan
to, rejeitadas pelo Governo Britânico, e os contratos de 
proposta única persistem até hoje. 

A indústria aeronáutica nos dá outro exemplo de 
como as compras _governamentais podem subsidiar em
preSas e empregos em- um PaíS. A British Airways e uma 
empresa estatal na Grã-Bretanha. como é um grande 
comprador de aviões no mercado mundial, esta empresa 
tem um po~er considerável no mercado. E porque é uma 
empresa estatal, pode utilizar seu poder no mercado para 
elevar o nível de empregos T10 pais, estipulando que os a
viões que compra devem ser produzidos, em parte, na 
Grã-Bretanha, e também pode insistir que certos compo
nentes - os motores, por exemplo - sejam lâ fabrica
dos. Em 1978, os três gigantes americanos - Boeing, 
Lockheed e Mcdonnell Douglas -competiram com um 
consórcio franco-i~ânico para fornecer novos aviões 
à British Airways. A Boeing foi a vencedora, mas foi 
obrigada a concordar em usar motores britânicos Rolls 
Royce nos __ aviões Boeing. Se a British Airways fosse uma 
empresa privadã, Poderia utilizar seu poder no mercado 
para obter aviões da melhor qualidade pelo menor 
preço, independentemente de onde os aviões haviam sido 
fabricados. Mas o local da fabricação dos-aviões é úii
portante exatamente porque a British Airways não é 
uma empresa privada. A produção de motores de avião 
na Grã-Bretanoha é subsidiada porque a British Airways 
é uma empresa-istã.iaf. E, natUralmente, é o contribuinte 
britânico quem paga pela ineficiência, uma vez que o 
custo dos aviões da British Airways deve ser mais eleva
do, quando comparado com a situação em que os aviões 
são produzidos no local mais eficiente. 

O subsidio brftânico ·as indústrias aeronáutica e de 
computadores por meio de práticas de compras gov_erna
mentais, faz parte de um plano amplo de aPoio, de uma 
forma ou de outra, às indústrias de tecnologia avançada 
- aeronáutica, espacial! nudear e de computadores -
tanto pelos estados protecionistas como pelos de econo
mia livre. A Alemanha por exemplo, Que pode ser classi
ficada como fortemente não-intervencionista, subsidia as 
quatro indústrias acima mencionadas, por considerá-las 
"setores críticos e de significado decisivo para toda eco
no-mia". Na falta de critéríos razoáveis do que constitui 
um setor de significado decisivo em comparação com 
significado comum, este argumento é perigoso' e pode 
certamente levar a um protecionismo abusivo. Não há 
dúvida de que a proteção de cer!os aspectos de todas es
tas indústrias pode ser defendida sob a rubrica de defesa 
naeiõilãr(a{)esar de que neste caso exista a dúvida sobre 
o quê seria proteção eficiente). Mas a suspeita permane
ce d~ que os poHticos soem identificar o prestígio nacio
nal com indústrias de tecnologia avançada- uma iden
tificação se não falsa, pelo menos muito dispendiosa, é o 
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que muitos concluirão -e que este fato, mais--que-a de· 
fesa nacional, é a razão principal para os subsídiOs _de 
forma extensiva. 

Protecionismo e a Proteção do Meio Ambiente 

''A revolução_--dos direitos crescentes" como nota Da
niel Bel!, "constituiu não somente as reivindicações das 
minorias, dos pobres ou carentes; são também as de to
dos os segmentos da sociedade, exigindo proteção ou re
conhecimento de seus direitos." Uma das ~~igências 
mais recentes é a de que o governo proteja o meiO am
biente. 

A concessão de direitos de .aterrissagem do Concorde 
no Aeroporto Kennedy em N. York, sofreu a oposição 
de grupos locais que temiam o provável nível de ruído do 
aparelho supersônico. A proteção da indústria anierica
na de aviões não tinha nada a ver com sua oposíção ao a
vião franco-britânico. Mas os ingleses e franceses consi
deraram o caso como uma questão puramente protecio
nista; para eles, o nível de ruído e o problema do meio 
ambiente representavam um pretexto conveniente para 
esconder propósitos p"rOtC:Cionistas americanos. 

_ Para o defensor do meio ambiente, proteger este meio, 
sem ao mesmo tempo proteger as empresas locais signifi
ca que, qpando concedidas as medidas, os mesmos pa
drõ~_devem ser igualmente aplicados aos produtos do
mé~tiCos cOmo aos importados, para que sejam aceitos 
pela comunidade internacional. Esta aceitação natu-ral
mente é importante, jã que a represâlia contra essas me
didas só contribuirã para aumentar o custo doméstico 
das rriesrilas. Cõnsidere-se por exemplo, quais seríãril as 
conseqüências totais de uma proibição do ConcOrde em 
N. York, se os franceses e os ingleses tivessem retaliado 
com urna restrição geral da importação de artigos ameri
canos. Este não é o local próprio para discutir os méritoS-da 

questão, e se o meio ambiente precisa ou itão ser protegi
do. Este assunto por si só mereceria um livro e realmen
te, muitos têm sido escritos. O qi.le se discute aqui entre
tanto, é como a proteção do meio ambiente muitas vezes 
se revela ser na realidade uma proteção para o empresa
riado doméstico. A ~erdade é que quanto mais o governo 
interfere- seja qual for o motivo- maior o âmbito da 
discriminação contra·--estrangerros.-A-questão dos direi
tos de aterrissagem do Concorde em N. York é um caso 
típico. 

A questão do Concorde se tornou 4ificil precisamente 
porque a proibição propOsta apresentava aspectos tanto. 
protecionistas como ambientais. Na verdade o concorde 
trouxe à tona dra.maticameiJ.te a questão da importânciã 
do motivo, se o efeito da política é protecionista. Os 
franceses e ingleseS argumentavam na verdade, que o 
motivo não é importante - só o efeito deve ser levado 
em consideração. E temos que concordar! Fazer de um 
elemento tão subjetivo, como seja o motivo, um prerre
quisito para determinar se umã medida ê protecionista 
o_U _f!ão, ~ ãbrir as ·p_oftas- a() protecionismo abusivo.· 

Outro. exemplo êtue-ilustra como a Proteção do meio 
am~iente sign.ifica na verdade p roteção às empresas lo
cais, são os padrões de segurança dos automóveis nos 
Estados (!nidos. Trata-se aqui de direitos a um "ambien
te segUro." ~ s_obe)amente Co.nhecido o fato de ser a A
mérica tradicionalmente a «pátria dos carros grandes" 
enquanto que a tendência na Europa tem sido para os 
carros menores ... 

( '<) AS?E:.C'I'S OF 7l!Z THEORY OF TARIF!"S 

(2) Publir: Procuremanl and CMrracting 
ln a :;.oGern sta~c, a sic.~ificaõ'lt proportion of economtc uct~ ~:~.,. 
consists in thc supplyint; of e,ood!:i and _s~'r~J_ces_to _gover:,:~:tLlo,. 
i:-tcl':l.dir.g scch wiCt!ly diverse Hc~s es officc supplics/~lr.!~!'..é~ 
eC1_uipí.1!:':1t 1 cons_trüction cont:i.1ctir:.g, and rcsccrch c.nd o~ ... l~CI.'"f 
se:vices. ln ;noc'.!dli~ .:~nd co:-:tro.cti:1g for thr:se eood:) nn~ u•r .. 
viccs, g0vcrn:r.2nts ccncr<llly cxcrci_E~_cli?c.rirr.ín:.ttioil _ _ln Iu.~-c.·-z 

of retiCe:1L oat io:1::ll supp! ie~s, ·õ--:·Ct ~:rcr abo ... ·c thc d i!.>c:i:-:-1 ir.-.:.~ 11 . ., 

al:cac!y p~ov!-:!~c! b~ thc r.~~ionu! tq:iff. Tlw dc,ci:;;i_on lo tt:r1: :~ •.• '(" 

s:.;ch d•scri:-:1ína"iiti;-- in favour of n.:sldt:nt r.ut ionilb in :;t:;p:~-0:- r. 
t:-.c- Gc~_::!.:"''~s of thc pdvot~ sector, cxplií..:it!y ir:·:olvcd ln pt~ttl<.l· 

p:!:ic~ in a frcc t:~~c nrt:-:1, ir:t!vi~.:~~dy r;:J.i::>L'::i thL· q:..:t.":>tÜ.::t \ol.c:~.·::-f 

thc pdr.ciplc of r.on.-discrir;dnatinn r.hou~d Uc t:;<tcn~h:d to t:<lvc 1 "'~-<

::"Je:1t pu~c!':.:1zlng and c-oatr~ctir.g. This quc:.;t!o:t nouy Lccc.r-~ 

acute on_cc tlic !rce tmCc orwngcmc-~t_; i!? unclc_r way. :;.ince- rro
duccrs in one: r.1crr:l.;:l~r _country cor:1pcti_r.g on cci'..:.::d tcrr:l!:' in n.c
pdva:c sccto: cf :Jr.othci country'5 r.H.~~~<~t ntc likely to Lt:co:-:.~ 

ir.crca:>in~ly nwmc of Uisc:iminutio:i_-ci~-iiínSf: tht:m ln tb~ p:;,~llc 
sec~o: o( that i.ln:kct, and in so::-~c coses 1:1.<1y c-or.1c to :.u-~l·cLt _ 

possíbly with good rcason- U:E.Le~~_nmcnt ordc_rs _or con~r..J.:'TJI. 

:~,~;,>~f,;}~~f.i1~t:L~-~:,~,~~:~~~~~".:~~"iJ~-~-~ cr'r~.i,~,1.c~,~ -- . ----
T'r.Cc~é'!:tion -r;;.i$~5-. d ífíic~it polit ico.l h; sues, for ~w~ rcc.~~:::;_. 

Fi:St, tl:c:e is- o --v.:cll-cst~blbhcd t:odition in frc_c oe!1tcr1•:'::o 
co:;:-;tries lhüt it is thc dsht of rcsidcnt n~tionol pro~\\Jf'e:':l ~~ 

enjoy discrimination in ~hclr r~vour __ in covcrnr:-~cnl _prvcu~e··-:.<;r.:t 

c:-:d cont:actinr.; nr:d this trodition plo.ys Un int;.Jr;::t~nt ~··<Jtt tr. \.~.~ 
~cch.:ll'ÜCS of politictl~ p-nr!y orcnr.i:ntion nnd finl!nce. k~or.:.;\ r:. 
r!:t: tr:.::!ition ;.pç,lic::;. at .311 It·vcl.s. c.f J;o~crr.=!.·:H, ptovwcnd unJ 

st;.tc zoverr.cc:n[5 h;..t.i!u;..Jiy discrü::lin.::titif;, in (avour of thclt 

orwia rcs idcnts- ãsainst th~J rc!iidents o( othcr provinccs o r stutt•:~ 

within tha- n.:1ti0:1, ond local govcmmcnts discrimfnuti;1g in !ovoar 
of lccol rcsfdc:-:.ts nt;::~.in::;t ou!sic!r::s. Scco:nd, such di~cdrnínu.tion 
is in so~e irr:port.:!nt m-c:1s- such n!:> dcfcncc_ cxpcncliturc ond 
CO:!~:octing,, or the grar.ting o( vorious kinds of rc5corch cor.· 

tracts- r.:.otivated by broad naticr.ol politicai an·d ~ceia! c_o!.t.ls 
:sther than a n.::urow protcctionist cOncern fo, f"vouring p.:uticuior 

HARl.:'J~-í!ZATIOS' UNDE.R FREE 'TRADE 

eotobllshed 'tndustrles."' Tho pro~coal tu e~d !t Is thercfore 
like!y to ra!se ln on acutc fo:·~ t:1::.: conf!ict betwe'2'n ecor.omic 

clficicncyu.ndsoclal poli:y éisc-..:~.:;c- l in the previous subsection. 
ln vicv: of' ~hc5c two r.H1jor •..!:f::::u!tics- the first of which 

~icht well hc i11capoLit.: cf :-e~..:~:~::; :\ unywyy in_ o fcJerd stute 
tl1rou~h :J.c;~ c-f ccntr:\I, ~·t',\L·r t-:.: 

clwsing in Iowcr k\·el:;. <'f !: 

profi~;1bi!! to rc:d~;c t!;c q~:<.::.~ H:· 

a frt:C trüdc urc~, ~wd p~:: :t·: 

conventiono.l ~ccq•tu;\C'~ (;: 

r:ttnt:.> in favc .. H <•f t!11.:ir r;!: 

d!:.;.putcs, Thc:r~: art:, in "':/' 

mcnt, sternmir~~ fro~'!1. t1:e :1·. 

~ J~L:\! r:on-cli:::crir."linrJ~Ory pUr

·.l~:'l.tS- it wou!J !:.c.:'m un

cuntc:~:t u! tht! Lnrr:r.ÜC!1 of 

1, <.~t lc:1~t ir.ítt...dly, on the 

d.!scdminntion by govern

uvo:~! :::.cno._:; !r:!crnút'To:Hll 
.._·.;:u:nic p[t:'O!>L:n:-::> 0:1 C,OVt:m .. 

::~lrH.:c !ror~1 tax r~vr.:nues the 
e:{CC!.S co~"t:i e:;.~;ri!ed ~~. rt,. '~i~cru::n~ütto~ •. lo ke~p the 

wastes invo!·.'t.:J in !.u<..·. ,:::._,__~._;_~::.1utio:l \vittnn dc:ce:u bouf'.ds, 
It rnle,ht, ht.rwcvc:, fu~tl:._·: ::.c c,:-j,~c-li\·~s of fn.!t! _trar11! nnd rc-lh:cê 

t!l.t meus for pu:;.:.;ilJ!t: t~. , .'•:, \':tt!.~:ut iiwulvir.r, r..L:ch suc~ifice 
cf so•:crci!_!nty, if li: I.! ~;~.~·. • t·.n~c::t:.; of mt:;tLçr n:n!:t:ric.:~ wc..·rc -to 
dC!inc clt.>~uly tl:t.! .:ucns i.:; ::!1ic!1 t!t•.:y Ldlcvt:J lhe in_tCtt!Sts of 

nútio:wl í~d!.!í"···ndi:Hct: to · .. _:;;!,~e c.o.;::;it.!er .. tt1Cns of t:Conor.liC 

c(!icir.:ncy, ~~n\1 for thl.! ::.::11,, .. ~•..:r to !..j·CC.:I!y !.or~t! r.'laxim'.!m dC"t:ree 

-of c.!i~crimin;1qon to v:hich r•.::...i:~t:r:t L':it:!r?:L::!.!s would Lc cn:itlcd: 

ÍQr C!~-:n~:;:pl~J ln. thc fo:..:J:-~. c:f u - pric.:: prer:1iu::1 !or c!o·;:cstic 
ll5 aj:nín.!.it ót_hc:-r·r:Let:dJ<..'r suppltvs. t\p.~tt ;rorn thi:.o. c.o ... e::uncnts 
shoul.f h c ublc tô !t:-,fuc~ thr..• ..::,~;, :~ vt'.:~,:hJ~\'1 n1! n .. o~ 1 ,lntd oJhjecf i\'eS 

thruugh thclr purclw!illli,; polkic:J lJ:; 111cun!J. ol ad hut.: UbiCclllolll• 

to ~htltt: out controcts in !>L:ch ~~t·h~:rc:l ú3 ddl.'nce cquipmcnt !n 

51.:.d1 a mflilncr os to cO$tJ!(! ~f .. _irf p...~:Ucipa~ion by thc rcsiOcnts 

of ~-''~ -'-'"'~tt\tr~;. 

:M The hn!! between {1'rotecHnlt ln-.!..:-,tr\es 'bec•uso Uuty hap~a. to bt 
Ul!'lid~nt, ond bece\J!I.O 'L.'l~;r r.•..:"'r:nc~ _L'\ \he counJ~ con\tlbu\.es to 'broac! 
oUJcctlvcs t:.uch uts ae~(·!JU~~~.k:-;t ~:denccr- C!lputtiU\y or a modem, 
re:..~~ute.h·odcn!cd ocor:om; o:1J cu:~·.H''• 1u odml\lcdly vcry dl!!lcull to 
drú.,_.,, 

'Z1 Th~ prop'-·r spccifl~~o:!.··n ':: ~~ !.;~ "prt.·mb.:m l!o~. mera clH!icalt th•n lt 
oppeur:J ut hrut :ol~ht. :.•~.:~ t~ r,.\'.-::J ult t~" tJzfOcultlea oC 'c!rcctlvo/ 
ns contruute!.l w!th rr,,:. ~~·: .. :,' í ~(.·:•:c:1c...n. Tbud tha rutc woutd, at a 
minlmum, l,uVO tO ~J;•::CI!)' ::·~r: ; '·:;\!\:1":1 .nl li; pet::cntacct O( damc•tlc COR• 
tcnl r.llhcr tOun ~cUH:~·:·! ~.:t.~. 
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T!IE Nf.W rRon:C'I'WNIS~I 

num!Jcr of his appca.ranc-es, thc tot~l dclidt of thc Opera 
!!'ouse clcarly ríscs. lt has bccn writtcn th:rt thc 1\lctro· 
(:iclitan Opera ll ouse I.tcks a fc,kral st!IJ>idy. lln t t h e 
sitltation is worsc than tlwt! An important "snbsidy" the 
015. gO\·crnment can give tllc :.ktropolitan Opera is to 
stbp t~xing int;rnatiorwl oper;r 1t"r1. 

An ironic pen·crst: ·eff~ct that t.rxing hi[:lrly m'Obilc 
c:tpital cau h ave is tllat lJbor c;!ll \virHI up p:1ying thc t;rx. 
Fr. fr:!S bccn :Jrguctl that a tax on (':!pi tal to lower its uct 
re!'t:rn \\Íil only íncrc;r>c: íts gross r<::tmlr if c:rpit;rl is 
it~cmation:Jl!y mobile. This increa~cs thc cost of capital to 
,.!>e mcrs of c;qlÍtol. Bttt bu~incss firrns that ernpl!>)' c<lpital 
mt~y bc ablc to shift this c~tr~ c-ost "h,lck\\'arcll" onto labor 
if labor is "specific" to lhe indmtry that 1rscs ti~<.: t:1.,cd 
c:rpital-lhat is, if labor c:runot, for tedlllic:l! re;JSOits, !llOVC 

r~il!ll one indmlry to :lllothe~. Bec;rme lhe: intlmtrr lllllSt 
p;.ry c:tpit.tl a hif:ltc:r r:~ te of rctnm, it JW)'S l;tlmr :r lower 
w;.r:;c. Ltl><Jr cannot <:5t'ilJlC this \\'hcn it is, for oue rc."on 
or anothc:r, "trappcd" in '' p:trticul;~rindustry. 

·n,c poínt is th~t wlw finaTly pays the tax-thc so·c:~llcd 
c;uc:stion of tax incidcncc-is a l:i&!tly COtnplci: rnattcr, 
wl!!ch dc:pcnds to 3 largc: cxtcnt ou which f.tctor-luhor or 
c;,;pit~~-!1as grcatcr ahility to c~c~1pc titc ta:-.:cd sector or 
~cti,·íty. lt is for this rcason that ta.ws on C<tpital are oftcn 
~ccompJnicd by coutrols on capital cxport. \Vit·hout 
thcn>, income transfcr policies within inlc:rvcnlionist statcs 
11ot only would be much lcss cffcctivc hut coult.! bc 
pervcrsc. 

Til:! NEW P!tOn:CT!0!'<!5M 51 

fnlematioríal Trac!e a•rd !Ire Co\'emmcnt as a Consumer 
of RcsÕ'urces -

rn :!<ldition to its furrction of :rffcctíng incomc tmnsfcrs 
from onc privatc gronp to :ntothcr, lhe w<:lfarc statc 
govcrmucnt conmntcs snbs!<lnti:d ;l!llOtllt!s of resonrccs. 
For cx:unplc, in Swc:<lcn in I ')76, pnblic ~ector cousurnp· 
tion was onc-half priv:~tc comtunption ;nHl 21 perccnt of 

·total Swcilish dcnraml. 
'11H: tr:rnsfcr of rcsonrccs from lhe priva te commHnity to 

gu\-crnmcut com ;Jfrcct iut<.:rn.ltion;d tradc ín· twO wo.tys. 
Fir.st, ou thc :tsstn~u-ption tl1~1t gt)\<.:flln\eut doe~ u<lt 
dis,·riminalc bctwc<:ll lhe dolltcsli(· ;ntd tltt· forcign sectors 
Íll ils ptm:lta~c,, thc !C:IIl~fcr of ÍlÍ('Olllt' fl~Ciili~thciúivitle to 
thc pnl>lic COIIlllllt11Íly works in a ,;,nil.Jt f.1sltio11 lo t!tal of 
inconw twn~ft.·rs: hctwccu dirft.·rç:Jt pri\',tte gronp~. ·rllc 
lran:-.fer cau ;I!Tt.'t"t thc l<:rm~ of lr.alé, lhe \'olnn1c <.>f tradc,-
;111d tltc ~it.c of lhe rwnlradcd [;<H><i>ct!or, d<.:pe11diug npon 
tlae margi11al C011SU111Jl!Ío11 prckll'll('C> of tlte lramfcror 
;mel lhe lr;IH>fcrcc. llut llll"t !:"H'tlltllt'llll do di,crimi· 
narc-:mtl cliscrinlin.!!_~~!!!!.!.Li~i~~\- - __ i_1~_ !lH:iLPJ..!.Id!!!.:.!~ .in' 
GVõr of dur.!lt.:SliuJJ.lcrptíst:.. Tltm, ltow lltt: lr:tmkr of 
rc:;(iili'Céshtlllr thc privalc: l~ tlrc pul>lic >cttor aiTccls the 
tcrrm a11d vohtlll!: of intcmalion.tl tt.lde ;111d tlrc ~izc of 

tlr~ dome;tic nontr;aleil gnods se·' for dq>c·llds upon two 
fadors-thc diffcrellcc: hctl\'cell tlte rll:trgillal con>umption 
prcfcrem·es of thc priv,ttc sector and !:ovcmmc11t in thc: 
01lm:ncc of discrimin;~tioll, plus tlrc discrillrin;~tory dcnrent 
in gcwernrncnt pmch;~scs. 

'l'hc litcr:rtmc h:~s focm,·d ;~h11o~t cu·lmi\'cly un thc: 
di"·riminatory clcment of t;mTrntn~nt t·omutnptioll. 
C1\'IT's pro\'isions. ;m: wcak in tltis :m:a. ·RdcrcllCC is 
maclc lo governmc::nt purdwscs only iu Articlt: lll !!(h) 

'!'!IV. NliW Pl'.U'l't,:<.:l'lONISM 

•hcrc it spccilicalry cxclmles tirem fmm tire b:~sic- nem· 
úi~crinrinatury' nile of lhe ;tgrl·crncnt. 

\\'ítlr rt:SJll'Ct to practice, thcrc is ;r grcat clc;rl uf 
diffcrt:ncc l>ctwt:ell Enropc ;md ,\rncrica. ln thc Unitcd 
St:Jit'~. discrimination i' 11JClrC opcn·h:tsl·cl on thc so·c:rllcd 
Bny ;\ntcric~n ,\({ c>f J\1H. Tlll.: Ddcnsc lkp:trtrncnl gives. 
;.] ;q JH.:rc~o:Ht prt·fcrt.·ntc w;11g11I lõC"Iõlil~.ill~:-i»õ<llrCts:' 
y~~t.:r :S:.!2~}~-~~~~~(; p~-r~i; .J)f~·il-r~tl(:{.~, (;r· t 2 pcrl'r.:;.1i 
011 itt:ms prodnccd ~)y ~1u.dl )l_l.t_~inc\o.,L·s_ or. !ir111~. ·.l'lu.·rc i.s ;;a 

cot~itkr:;l;l~·,;~;;;"·'~'t ;,fopetl J,iddtng for pu!Jlic CO.lltr:Jcls. 
U:hc·r conntrics gcncr.t!l;· lt.ne kw spc·cific pnblishcd 

rcg:nl.:ti,?ns on go.n:rnuu:nt proc-nr<:l!ll"llt. ·rhc u~c of (Jpcn 
tt·n{kr pnhlic prott:lh.zrcs i ... uur..·om1non. and mo:"~t con~ 
tr:Kts ilrc :~w:rrtled un lhe h:1~is uf hids ~,,Jidlt:d frolll 
scktted dornc~tic snpplit:r> or on tltc !Ja,is of pri\·alc 
lll"f;Olia!iÕuSiuvoh:iug 110 COIIlJH:tition. ~bny govc.:rnmt·uts 
rL''"'l to :1dudni~:r~1tÍn.· guic.Ln,cc lo pt·r\no~dc purdt~l\ing 
culitics to huy dolllt:\IÍC' prodntls whene\'er pmsihlc. 
Cltar;;cs of cberintinatii111 are lranl to ]Hm·c, ,;11('(' go\'crtr· 
nl<.:!lts ar~ ~clclor:r willin;; to rc,·c·al ;Jflt'f lltt: fac! thc 
coll,jdcmtions th;~t. mle in" C!Ht!ract ;Jw;trd.:r 

Rohc.:rt B~ldwin h:1s ;rttentplcd to mt:a>urC thc protcc· 
ti,·e cffc.:ct of di~critnÍllatory gm·c·rnn1cnt procurernent 
polidt·s in dificrcnt conntrics by mccrtaining their tarifT 
cqrúrt~lcnt in tcrn1s of Íntport rcstríction. Tltat is, a tariff 
of X pcrcent \\Ottld rc~trict iutJ><HI> lo lhe satllC cxtcnt thc 
t!iscrintin;~lory go\'crrrnrcnt procmemenl pra,·ticcs do. Thc 
mclho!lolog)' is qui!<: simph:. lbldwin comp:rrl's :1etnal 
&"'t'flllllt'llt cxpc11ditnrt·s wílh a h)polhctil·al ftt;ttrc: lhat 
rcprc~c11ts wlwt r;u,·crmllt:llt cxpcnditures \\Onld have 
hccn in tltc ;rh~ence of dbcrimiriatiun. !!is rc;nlt, hascd on 
sc\·cr;il simplifying tlrough no! uurc:tsonahlc assnntplions, 

,is th:tt thc t;rrilf cquiv:rlent of reltricti\'C go\'crnmcut 
P"'curcmc:nt politit:~ in thc Unitcd Statc:s w;ts -12 pc"·cnt 
iu 1 'JSS aml ~ 3 pt·rccnt i11 Fr~m·e in 1 965-nwrc or k>s thc 

'l'!IH NEW Plt0TI-:C1'10!'<1SM 

.smnc. Aflcr .a suit;:h!c warning ahout thc crmlem:ss of the 
th!tyr, ~B:~ldwin conclndc:s_ tlwt l1is "analyscs , ; • indica te 
that gcl\'Cflllllcnts ;tre more rc~trictÍI'C in thcir import 
policies th:m priva te pttrch,Jsc.:rs."' 
· Thc argntllctlt tlwt public cl'"'"'"l'tio11 is mure protcc· 
ttoni~l tha:t prlvcJtc CO!I~IIlltplion implil·~ th;tt th_t.; more: 
indmlrics llt:1t fali within t!tc pllr~·icw of lhe pnhlic: sectbr, 
t!te grca!t'c tlt~ o\'cralllcvd of I'• nkcliou in tire t:COllotny. 
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1\11 inl<:rc;ling rc.-ent cxaiupk of tk <bngcr> of puhlic hy 
c·outp:~ri>OII with priv.llc cott\l!tllplio!l relate!< to pnblic 
tdcvi;ion in tltc United St;t te.,. T" '·' Ci,[y ltiítúJTity ''s wdl 
as 111ajorily l:"tl:s in Antcric.l, pnJ,Jic tdcvi;ion cocxi;ts 
wilh t·onnncr<"Í:II tdcvi;ion. 1\l.u:y r:•>"'l llting' c.n1 hc said 
;tl)(llt! puhlic lclcvi,imi~ hnt Ollc s.td ollc i; that i! is more 
snsccptibk: to prolc.::tiollist l''L'···"~'th.llt ib priv.>tc c·onn· 
ft-rp:lT!. \ \'hc11 ! lu: Corpor.tl Ít • <: for l'tt J,J it· 1\ l!>.>dcast i11g 
pk.lgcd fcd~:~:d fnn<h to·""· . l a Sh:~kcspcarc· ,·c·rics 
prodnced in Britaill by t!tc i·· ·. :, l1:c wrath of lllliolls 
rcJHt'~t'Hling Auterfcaú pcrfv:· ;-.. .1litl tc.:d&nÍ<:Í.III) w.1s 
,uonsctl. 'l'hcy objc.:<:lcc.l to t.1:-. l. : ... iH.:iug u!lcd lo liu:lllC.:C 
""i' bnt Atllcrican·tllade p~<><!:; "" that t·mplo)' tla:ir 
nu:lllbcrs. t\ Ncw York Tinte' c<!.·,,:i:tl (l-'dmt:tr}'l2, 197H) 
mgncd th;ll "Thc l•'cdcr:t! c;,".: ""''·ú! lt:l' Íll\'c>tL'<I in 
pnhlie hroa<ka;ting not to snbs! .. ,/e ,j,jll,t'slic prodllclion 
ur domcslic labor hut lo brillg titc hc·st :tvailahlc [are lo 
vic-w~:rs. !\I ore high·qllalil)' t\111<:t ;(·an-n>a<lt: ;ho\vs :trc, of 
conrsc, wdcolllc; so are high·'l''·'lit)' ;ltll\\!> fro111 ,\,ia,, 
t\frica :nal ;tnywhcre chc•." But ti1c LI<! rc11oaim lhat lltc 
threat of a ban ""lhe ll1iti'h ~;· .. ,J,,.,p,·.>rc i111port ('Unld 
not he gn;tralltccd nntil privalt' «Hpor.tlio"'-a lunk, an 
insuranec company, :111tl an oil ""•l'"'"'-agrccd tu fnlly 
nmlcnvri!c tht• >IIUw-that.i>, , ... t;i·.,Jl "n!Jlit· fuuds wcrc 
fnllv withdrawn. One colli<l nd :"'i': f. ·' dcmcr ('X;unple 
(){ ti1c prntcctiuui.,t l'cin-..c:qtu·IH ;.•. ,,f I'· ::< c·un\lllll(Jtiuu. 

Tllf. Nf.W Pi\OTE<.'TIONISM 

Co\'cmment Procurem~nt, Cornpulcrs anel Aircraft 

Có\·ernmcnt procurcnicnt policies l'<lll hc nscd to suh· 
sídizc spccific indmtrics anel cvcn firms. An cx:unple whcrc 
a firm is sttl.>sidizcd by governrnent procmcntcnl policy is 
bt<:rn~tional Computcrs Ltd.· (ICL) in thc Unitcd 
Kin:;do1n. 

']'],c llriti1h compntcr i11dnstr)' is charackrizcd by 
competition hclwccn onc largc Brili>h firllt-!CL-and 
sc,·cral ,\mcricmt mnltin:ttionals which h:tvc mhsidiarics in 
Britain. Thcsc incllldc. !Bl\1, llnrron~::hs, National ·Cash 
R.:i;i>lcr (~Clt), aml I !onc)-wdl. Tltcre aho are severa!' 
small llriti'h finm, snch as Ilrili;h General 1-:lcctric Corpo
ralion {GEC), 1-'crr:mli, Data General, and othcrs lhat 
opt·rale in lhe markct. 

Tht:re are· snh1tantial mb;idics to lhe !Jriti;h cmnpntcr 
indnslr)' from ! lcr ;\bjcsly's Govemtllcnt._Tht:sc :1re of 
two typcs of snbsídics-industrywide an<l firnHopccific. t\11 
firms that proclucc incomc: imidc llritain, reganHes.~ of 
owncr~hip, are c11lillcd to thc imlmtrywidc snb1idies; this 
mc:tns th:Jt t\mcriean finns lwnefit as well as thc British 
firms. Thc sole bcncficiary of thc firu>-;pecific ;uh;idy, 
ho\\e\'l:r, is lhe Briti1h-owm:d !CL. . 

Thc lwo lypcs of· snbsi<ly uffcrcd to the Briti;h t·om
pnter industry rcncct the twi11 objectives of governmcnt 
policy in this :1rca. Thc !irst ohjcclivc is to e11comagc lhe 
import of forci[;TI ;llh•anccd tcchr~ology into Britain. 

llcncc, thc imlmtrywidc subsidy.l!!,c second is to cnconr
age thc deveio lnll:nt of British-owncd and -umlrollt:<r 
:a!IJnct: technolo~;y. encc, t >C firn1-1pecil:c snl»idr. lt' 
shonld bc nutcd that thc;c objectives may hc in conflict 
with one ~Tiolhcr. \Vcdgcwood lknn; formcr ministcr of 
tcch11ology, writes: 

1'11E NliW r :on;c-riONlSM 

11tere is a dclicatc bala · ~ which lws to he stmck. 

\ 

\V c~ 11ccd to provi< I c :t .. , 
tk indigeno~~nup:rlt\', 
"g o o (f'ílc:lglil >0 ttr" p oltt )' l 

\ or ãl!êii:i1 iõilT> f"l1ic~t:; 

Ben11 conti11ucs: 

· 'L>lGtn>i'.ut'.t..u.L!J.cili!.!or' 
t to avoi~! i!.Ü}'prJ:.lo_thc 
.-rd'i An:~·~i·~·an ind\1~ 
:.:hanc:.~ ~t:-;.!11u~y. -·--------

t\s it rcgio11al ~-: ini~tcr with rcsp' "'ihilit}' for !lis!rihn· 
tion of indnst• ,- I ""'• in f<>ct, tl!rough thc highly 
discriminatory Íll\'Ciltllcnt grau! , .. ,J otltcr n>e.>~mcs, 
cn<.·onraging finns, indndíng tn:rtiy forc:ig:n farms, iu 
lhe con>JHtkr Íllllmlr)' to Ullnc to thi., conntry :tllll 
sct np in hmin~:~s. Tl11"<: · lJnil~d St<>tcs owunl 
cotuput<:r cou>p.ll>ic> "h o I'"'"'" wl"t•mtial man

. ufacturing investn~<:ut iu · <k,·dopll>cnt ;lfcas ;lfC 
:ttiHIII{; lhose who n>ml Tl'\l'lll prcfcrt:IICC to IC!.. 
Thcre is now a ditl'uc:tl di>trilutliou of tiiÍIIÍStcrial 
n.;;pomíhililics, a11<l ill\cltlucnt gr:tuls h:~vc heen 
replaccd b}' invcst•nent allowaun:s, hut thc couOict of 
inlercsl rcnwius.5 

lt is clcar tlwt of lhe l\\'n lypes of suh;idy-illllmlrywide 
uml firm-spcciõc-tl•c latlt:r havc hecn mure t'lllllrnvcrsial, 
ICL rcccives two typc> uf firru-spedfic suh>idics. Frmn its 
inccption in 1966 until 1')77, IC!. !tas recei,·ctl rcscarch· 
;md-devcloptnent gr.u1ts frou1 the guvenllllt·nt. But thc• 
maiu fonn of msisl;•uce ICI. rceei,·cs is rclatc<l ln gllvt:rn· 
IIICIIt procuremcnt policy. t\cnmli11g to lhe U.l<. Sclect 
Conuuittce on Scicuce aud Tcdu•olog)', "the arraugc· 
IIICII!S 1111dt:r which COIIIJHII<'TS have hct:n purçha\c<J for me. 
in central Govcrnu•cut ... u>ay hc ;ummari;cd :ts follows; 
lo :tC<Jttire fro1n' !CL laq;c cooupntcr>, atlll t'OIIIJilltcrs 
leading to theut, II>Íll!: >iut;lc tcudcr proccdurcs; to buy. 

1'11E N~;W Yl\O'l'l(Cl'IONISM 

sm~llcr computcrs by singlc te11dcr wherc ncccss:uy to 
ncloic\'C c:ompatibility; :md in olhcr cases to seck competi· 
ti,·c tcnc!crs, but to :11low prcfcrcncc in favour of ;my 
llriti1h machine pro,·i<kd tl!:>t lhcrc was no tlllllne pricc 
dif1crcutial as l'Ompart:d \\ith on:rs<:as snpplicr1." 

Natmallr, thc t\n>cric:>ll co>upctitors of IC!. i11 llritaiu 
~rc a11xious to rcll>m·c· thc co11P.ict hclwecn Íll\lmtrywitlc 
a11d firiii·Spcdfic subsidies hy rcn>O\'ÍII[: thc fim>·>pccific 
>n!»idics, p:nticnl.l!l)' tlte >Ín[;lc-tcntlt:r procc<im<:S. ln 
tcstin>UII}' hdorc lhe Sdcct Collllnitlcc 011 Scicllcc and 
Tcchu<Jlogy,BIIrrllllf:hl arguc<l that "lt was o11r !tope tl~at 
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li.:\ I. Cu\'Cfllli\CIIt Íll r<:;úamining its policy woul<i IIIOVC 

m:arcr tow~r<is :~cccpbncc of thc coutributiou bcing ma<ic 
br thc Briti~h compu ter imlmtrr :IS a wholc atai rccognizc 
thc prohku•s inhcrcnt in :1 ~inglc tcmlcr purchasin.g 
policy." l:'Cit cmphasi~.cd thc <k~irahility of a stwug :~ud 
hcall·b}· British cmupulcr indmt1y anel ohjcckd lo thc 
idcutificaliou of that iudnstrr \\Íih ICI.. 

Thc Jrguaucuts of thc Amcricau :ual Briti,lr firms 
oh1·ionsly hurc ~on•c frnit in that thc 1971 Sdcct Cummit· 
tcc rccommcmlcd to lhe U.l<. govcrnnocnt that ''lhe 
prac!icc of 'singlc tender contr:~ct' shonld ccasc," thongl! 
"thc Co,·crnmcut coutiunc to ext·rcisc :• <kgrec of prcfer· 
cncc in makiu!: its purçloascs." Thcy :olsu rct·uuouocmlcd 
th;Jt ··greatcr cmphasis slwnl<l he pl:on·d ou dircct snppurt 
for lhe imlnslry hy \\':1}' of grants mod tlcvdupmcut 
contr;~cts." Thcsc recummcn<latiuus \\'Cri! rejcctcd hy thc 
U.l<. !:m·ennm:ut, howcvcr, and thc siugle·tcndcr l'OIIIrad 
pcriÍIIS to thi1 ela)". 

Thc airpl·nll' imlmtn• prm·itks :noolht·r t•x:unplc nf lww. 
go,·ernn•ent pnrdo.l\<:~ Clll ~llll\idizc h11m :ual <:!!,!!~ 
meu! 111 thc tlomt·,tic nnmlr ·. llriti,Jo t\iowa\'1 is a 
n"t'o"" w:d form on the Uuitcd Kingclmn. Bcc;otosc it is a 
.. big "">"r of ~trcratt on thc wmldliliiiiêr;-TliíTI>lo 

Tll~ Nt:W Pl\O"l't:C"I'IONISM 

i\irways had subst:mtiulmarket powcr. And bcc:msc it is :1 

natiçna.lizcd lirm, it c;m use its m:ukd powcr to increm: 
enopluyinent ín Britain,-by stipulating that thc aircraft it 
pmchascs nmst hc produccd to"'"'" cxtcnt in tloc U11ited 
Kingdono, and also can insist that 11 c t'Olnponcnts of thc 

I aircraft-thc cngiotcs fo~ ex:tottplc-: :tst hc Briti>lt·ntadc. 
ln 1978, tltc tltrcc t\utcrican gi:totls-· •e;,-,~.l.ocklu.:cd and 
McDontocll Dougl;os-cmnpckd ,. a l'r:tliCo·Ccrlll:ttt 
t·omortitnn for providing Btiti;lt ,\í: '_'_'·i-tlt ttcll' .tircr.lfi.;1 
Boeiow w;ts tltc winm:r...JlltLlMt.Ll. :ct.:...J.QJ~.;Lllri.lli.!•· 
uoadc Rolls ltoyce cngincs in ll>c lln· · aircr.lft. If llríti>lo 

lA.irw.t)'S '~"'a prova te luoto, it <:o11ld tl. ::. lllark-d powcr to 
gct tlte hest quality aircraft ;lt tltc ti "C>t pricc, rcg:ord· 
lcss of whcrc tltc pl:nw was produccd. ~ ll>c location of 
prodnetion is rdcv;ont precisei)• hcc.nt·. :iti>lt Airw;oys is 
uot a priva te fitoot. Prodnction of aitcraft .. :::ines iu llrit:oiu 
is soth,idized hccausc ll1 iti,lt Ait w.t)' is ;o . · innali1.cd flron. 
Aud, of colme, it is thc lltiti'h l:t\p.tycr ' p.t)'S for thc 
iucffldetocy, >ince the t·ost of thc a!lcr.tft 1 ·iti>h t\irw;ors 
mnsl bc iotcrc;osccl by coutp:nison ll'ith tlt. :nalion l'ltcu 
lhe aircraft is huilt in lhe lt!D\l·dlit·icto! loc . ""· 

British suh>idizaliou uf its t·ottoputcr :nod . :,craft ioulm· 
hics by govcriiiiiCII! proetnt·ment pr;oclites ·1 part of an 
uv<:rall pallcon of·snhsidi1.:tlion, hy """"for"'"' otloer, of 
advanccd·tcchuology imlto>loics-tlae 'airn:tft, >pacc, uu
cbor, :md conoJmlcr i~~<lmtrit·s-hy wclfarc >Lotes :md 
1lo:orkct ct·ouoonics :olikc. For "'·'"lf'lc, \V,.,, Ccrtnany, 
which l':tll hc t:haractcrizc:d a~ ~liongly JHI~I~ist, 
~iif,,uhz.t:!) ;di Jour 11Hill~lau .. ·~ lllt'lllttlllt"d .diP.I...." on l!tc 
gunuul\iliTi~fit!\lril·~- are "ht:>· .\c.·C:to[~ ,,"t dc:(:i~ivc 
sif:t•Í flla1H:F filltli7-\vTiõrêõr Tt it:'i::(7i'iililiT)~liT1 :: ."-:il~ 
uCi<::ownablc critc11:o ;os lo wll.tl mmtotutcs .1 ·' ctor of 

dcdsivc ~ignific;oncc :os cunop:ncd with ur<. 
uitic:onee, this is a 'dangcrous argtltu<:nt.that c;m ' 

Til& ~EW l'ROTECriONISM 

:ry sic· 
.lylcau 

to protectionist abuse. No donht protcction of cc:rtain 
:1spccts of :oll of thcsc industries c~n bc dcfemlcd uncler the 
:mspiccs of national defense (thongh in this case thcrc is 
iloe issuc of "cfficicnt" protection). But thc sus~>icion 
rcmains that politicians havc come to idcntify u:otional 
prestige, with aclvanccd·tcclnoulogy industries-i[ not a 
falsc, at lcast a costly i<kntific;otion, many will argne-aoul 
!hat this more tlwn national dcfcusc is lhe prime reason 
for thcir extcmivc subsitiization. 

Protcctionism and Protcction of tlle Enviromncnt. 

"The rcvolution of rising entitlcmcnts," :os Daniel Bell 
notes, is "uot jmt thc cl.oints of thc minuritics, thc poor, or 
thc di,atk:nt:o1:cd; thcy are thc cl:oinos of ali gronps iu thc 
socicty, claims for protccliou ar rights." 6 Onc of lhcsc 
claiom rcccntly cvi1knccd is tltat tltc govcmoncnt prolcct 
lhe .. Ctll'iiUtllllCtll." 

T!tis is not lhe propcr fornno to discm., thc mcrits or 
ot!tcrwise of whcther atod/or wl:cn lhe cnvirollancnt nce<ls 
protccting. That suhject w:orr:mts a bouk in itsclf, um! 
indecd has bccn thc suhjcct of many. \Vhat is discussctl, 

1 

howcvcr. is how thc protcction of thc cnvirmuncnt oftcn 
hinos out in fac! to bc protcctiou of donocstic cntcrpri,c. 
Tloc general puint is t!t:ot lhe ,more lhe guvcmnocut 
intcr~·cncs-for whatcver noutivc-tl1c grcater lhe scope for 
inlcrn:ntiou that di~erinoin:otcs :ig:oimt forcign.eos. Thc 
issuc of homling rights for tloc Concorde in Ncw York City 
is a c<Jsc in point. 

The g<anting of landing rights at Kennedy Airport in 
Ncw York City for the Concorde II':IS oppos<:d hy local 
citizcm' srunps w!to fcarcd thc supposcd nui>c lcl'd "f tloc 
snpcr>onie airplane. Protcction of t\mcrican airplanc man· 
ufacturcrs hacl nothing to do with thcir ohjcctions to the 

THI: Nf.W rROTI:CTIONISM 

Anglo·French plane. llut tloc British ~nd the Frcnch 
argt\ed the cusç_ as a str:oightforward protcctionist iss.~ci to 
thcm the noise levei ar cnvironoucnt issuc sinoply rcpre
scntcd a convcnicnt cxcusc for U.S. protcctionists to hidc 
behind. 

'!'!te Cuttcortle Í»uc prove(! diflicnlt prcciscly hecausc 
thc proposcd han in New York City h:od boi/o protcctionist 
a111l Cllvirotomclltalist :11pccts to it. loHk~d. ~Concorde 
dratll;otic:lily hr<H>>;Itt to a hl':ltl tl>e qnc>tioll of wloetltcr 
moli1•c is impmt:tnt if lhe <"flect of a policy nocasurc is 
prolcctionist. T!tt· Fr~todo aOt<l llle Bri-ti>h argtocd, in 
c~~cnce, tltat ltllltivc ;, ~~-;,,,"Jl"' tant-il b only tio e efT~ct 
th;ot connts. And ootc ntmt :ogrcd To on;okc sonoctlti11g ~s 
snhjeclivc as ntotivc tlte prime rc<Jtoisitc for dctcrnoining 
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whcthcr or 110t a !:Í\'cll políc)' tncast1rc is protcctioni;t is to 
op(.:H thc door to protL·ctio!\l'lt -ahu-.. c. 

For lhe cnvírDttlltcnl:tli>l, prolt·ctin~ lhe CllvÍrolllliCilt 
withonl proll'cliJtg lot.tl hmim·;s ctilcrpri;c llll":tiiS tltat, 
whcn w;trr:lltled, CII\'Írt•tttttcttl;ti>Ltntbnl.l will ltavc to hc 
applit:d in :111 c·l·c·n·lt;llt<kd way lu donw;tic :tttd Ítttportcd 
goods alikc if ;ndt ;l:lttdartb are to bc :tt-rcptablc to lhe 
illlenwticuwl col>ltlltlltily, Snclt <lt·t·cplahilit)', of (·mmc, is 
ir11portant, sirrt·t· forci~11 rdaliatio11 against dmncstic cn· 
vírOIIIItcntal 1IIC;t>lltcs will serve to ínnc:~sc.thc dourcslic 
cm\s of tlll:!>t; tllt"""'rc'. l,.or cxalllplc, t·omítkr wh:tt thc 
total con;cqllelltT> of Í1npming a han cm tltc Concorde Íll 
Ncw Yotk City wonld ltavc ltcenif tltc Frcndt ;11t<l Briti>h 
lwd rctali;~tcd ;tg:lit"t tltc han hyitnpmÍII!: (;t·nc·ral r~;t~ic· 
tiom 011 t\ntcric;~n in1pnrts. · 

Anotltcr cx:n11plc wlticlt ill"'tratc\ lto\\' protct•tion of thc 
cnvironntcnt l~:t< tncattt proiL"rtion of lot·al cotcrpri>c is 
:tntofll(>hilc ·-~;_tfdy .sl:flul.,uh in thc llnilc"d SI. >I L"'· Tio c 
Clltitlclltcnt·hcrc i; to tii.Jt ol ;J"";:.{c .cll•ucnnncut." li i~ a 
wdl·k1JO\'.'II fact tlt;~t t\:ncric:t h:ts tratlitiottally hccu ii "hig· 
car cmuttry," \dtik Eu~<>pc has tcll<lc<l towanlthc S111:1llcr 

·-------~- ----------
'DEC.i~FTO <jt.tC th:nc• P~'" o!Jj~[O c_! !.Hncnto y t~ r..::;\t... 

l.l..:iu~l ttc 1~\ ittdl.:.~d~ l;.Jni,:.:.C4:Udl.:a p~ra qu~ su 
(l~~~t'Til{IO CO:llt'):;u~a n;~;:~QU.J! .. fi:..Joh.:: U, i:..., SLlLI:dl'..! 

f .•I.; \'h.'\b!o•IH.I~o v---·..:_ _____________ _ 

Al m~r:,~l.*n U•. sdlo c-o1~ cl EsclldO _!\.::.ci.;.n.II. G\lC: 

di.:t:: l:.st~uJos_ Uu:::.·.:-'" .i\h::o.u:awJ::..-l".o.o:.:sl.J..;m;1J. ~ .. .'..; !.;:. 
i<.t:}l~,Ulicil. 

JOSE. l_O:"-f.7. l'Ol~T!l.l.O, Pn.·~ictcn!c Constímd~ 
n:,.l Uc 10.:> E.:a:-.:J.,,:i Utlill.:J::. :..~e:'l.il.:·:mu::., crr ejac;cio C~! 
}.\ {!J~·ullad N.u.: _t,lc c011lidt.! d ...:: L :,:.:.:u _:$9 1r:1..::::~C.n l 
de_1~ Cwt:.LiÚn:i()u Pulnu~a. t!c lo::> i::.L:;Cc.s. C;üL'c.-s i\L-.. 
~ic:2hl>::i y <·un rw;.d:1nl~1ttO t.:u jus. ~n~~uttis~ 2!._3:. ~r.::.c. 
ciouo;:o:) V lll, XH y .XJ V; .3~ i rJt.:1..'1C.;::.·s -I: lI, \.li y 
);.VJ(; 35 ir:.~.::.:b:ws \1 y_V'll; 3'J lr~lcc:.on~_:.; ~~-v· y 
):Xl* J.!' I:t Lcy Org:n1k:t c.!,: ll t\i.!n,b:s:~_a::cm P_._:;j;:ca. 
l:"c::dt.:r.,l; 12. ~t:J.::tiouo..:::- 1 y _ll, H y lS ~:.! ta ~-::!Y ürr.<i· 
;:!c:t d:::! A:·ticulu 2~ C.:.:t!i~tüu.,;i~~::Li t.:n ,\t~dt!n.:J. C..! ~~:o. 
JJ0pü1!u::i; ~o., 2o., 3.e;., 7ú., ~o. y _1_5 d<! la L<.:-y s· .. óre: 
.. ~u·1bL·,..;;.)nt."".> tld f.J.t;:ttlivo _cc~:.;r:ll c:l ~.;.1.::.!_!"::-t Eco. 
t~?"mi~~ y .lu. (r~;.cctúll J.~. )i.~. :~o y ~~d d::[ C ... ..!i~.J .S:\.. 
Jllt:.Lfl\.1 l,h; l.):i .t' .. St<.H.lO.i. LiJ.liJu~ ~.L..:X:..:.ü.H)S Y 

CONSIDERANDO 

. Que es tteccsario radon:J.Ii::lr b opC"ractó:l. y c-I 
if.;s:,.uuHo eh: l:.t :n:.:~ll~tn:t brtiJ::::_é~~~i.:-J o:::ra ba.:crb, 
t;Ort~n.,·:.t~tt:: CCn b::. pOII!~OS ,ri.: ~J.le,l!, .:t r~s. (jl.!t.: '-'.t:':::C 
C:it.;~.r :m;:.=t:t y :1. !:1.S qu~ \!cb,;: :lj1.:J)';,:r [):Ora SU m;.•;(l!," 
'Y .ru:._s ~opvr1u11a. tn::ttl\JnJ..:rJt:lcion .• por !>.!r .:1qu ... ~ti~s 
pnons::n;'s para -alc~tnz.J.r lvs objt:U\·os d.! _ bicn:.:swr 
Y SC:!l!l idJd; 

(),,~ es ncceso.rio fomentar la inlcs;-1·:-.ción n:tcio. 
n;..l d..: ~a ltlclttMria famJ:l.:t:utica. y d::~rntauir su -uc ... 
p::m\.:UCI:!. l'CS/l~l.:lO t.!..:l t:~l~nor, pOr fllc~IÍO clt: CS• 
!.,lhl\H~l~ .:t. la produc.:tl,n úc u 1~:::-r,:l.> -p,·.m:,Ls r.! c aso 
t""ruJ;..~,tJLwco ':1 cl illlj)U\:>•) ~ 1.1 i!n·:.:s.:izo.ctóa b~sica y 
t\. $1.1 ~vrr,~;poaJi:.:li.l.: ;:p~icaciC:.u; 

Oar;: tnrnbién c:s ncl"'C::i:lrio r.:-;~ubr b!> condiciones 
ti~ C.tj.,.:i:l.:ioi\ di! !L"" I.JL\.1::-.,:._or:c-s f::.rr!laccut: ... ·cs \' ~~:,.. 
l:lb~;,~.:t.·r r..:.Juisito:. mi:1i~nt).:0 C.::: f\:t:ci0.1:Jmit!:ltO r p::c-
Qlh.~Ciúa y ~onrrol Ue t::u:J::.t.l.; ' 

·~ O~~ a Hn .::1c: fomt:nt::tr y -r~cubr una m:tyor con .. 
mt.u~iÓll a los proc.r:uu-.. n:.~c:io:..:D.:s de ~.J.!ut.i., l.,).i \!~ 

pendenc!Js que inrenrlcnen en 1• oplicJclón de 101 
orc.h.•n:lmlt.:ntus. !c.:;!.Lic:s . c:n cs.t~ ai.n:ol Uc.:tJcn amph:.Lr s.u 
coonJin:J..:Jun (n ut.:m::ll~ul U..:l pub1;cu y c.!c: lu$ nu~mus. 
lndustriaks; · 

Qu~ p:1ra. pre~conir y comb:uir _t::~s enferm~c.bd.:s 
Je UIJ.yor uH.:tc.:n...:I.J., cs ncL.'t:"'~nu Ii1 . .1r pnoratbc.ks. ca 
la produc:c1on (.h:: mé'U.i~:o.m1emus. y matenas prun~s: 

. Ou c lo:; tr.,:~!or::t.::nras S'Jn b:t:i.C';i. Cc:: primr:r:\- nc. 
ccs1~7d p;~r.~ !~: ~..lli.JJ. y, Pt.Jt' c.vu~I!,;UH:ntC', r .. ·~ultJ. ú~ 
inh.:tcn puU!tco y _soct.::.l l..1 t:~r..:o. t.l~ pfocur~r que ~"' 
v~·n.d.:m .J prcc1c..s Ju~to;:; y qui! se: ::..umini~trcn cn CUU• 
dteaon.::s a:.!t..:L"u.::h.lJ.s; 

Ouc c.s imj")~rJ.ti\:o -promo\'Cr b. c!istribuc:ión m:'l.si .. 
V~ -ele Ias m~.:..:.c=mrt.:JHus a ct..:cto c..lr;: quc:: un rnl\OC 
nu.m~.:"ro <.l_..: :: •. ..:.\~c:tnc.:.~ tc:~·-~J ~~.:cr:so a- 10S proúuç.[u~ 
ffi;J.S.. necl.!'~:lrlúlo ~ p~cci_::.:.- u~lJv:,, pur !CI qu.: hc: h:.a.&~u 
a b1en e~p~1.11r d :,a~wcntç: 

DECRETO 

_ ART!Cl'LO lo.-El presem" Docre1o t;<nc 
Je.to.cl fut•tt:ntü y 1:1 l-..-~~ui:u.::a.~h dt: ,:: :·· · 
('CU{tC:J. f-.;~~ Cl',-.; _ !>U <.h!'>.!:'l 

-;.;. .• : .... · 
:.t~:.:..:. ::. .. ~ : ~ ......... ..:.! .. 

).d ... ..J. 

ARTICL'LO 1o.-:-PJ.~-~--l-us t!t:;tus \!c:: este:: D.::rcty, 
.J'! cntt:!nC..:;:::':: 

~ I.-?nr emT'r.:s~,s f::rm~ci:t.a:C~s. bs que s~ ücJt. 
l'·;:h ..1 ~;·. d.:.i>~>r:.:ciun de tn.:.:J.i..:.1;a~t!lus; 

f If.-Por cr.1pr.:s~'i quimico~f~r .. n~ . .:étH!..:;,s ~las Qwe 
• .c_!~~c.~r:ln1 íJm:ci;>ios _.:,L.;,,;s y utf~· .. ;-;'lJ:a::riJS prir.1J.s. 
nn:\C.,~..l.n: •. :n:~.: .d .. :~[lii:JrJüs a }..LS L.t:.1Pt'ói.!S 3. qur;: )i: 
l"lt.!tu.::rt! I:, tr~~~.:...:ton ::mh.:nor; 

.-1_11.-:-'P.u; t.:.:.t<.!rb_s prtrõ::ts. a los prmdpics ~.:n. 
vo~~ C.XCI;'):<.!!H::s. :u.hll\'Os ~· orr::s ~uos:.:wc:.u qu~ ~.., 
u::hcc:1 cn. i:J ~n:..dc::tciull cc· nu::di..:am~::ntos; 

. 1'{.-P.or m~dic:a.rn~ntos. tod11 st.:Js::,ncín natural 0 
SEJt~r;~:t. ~~m~1 ... • o comfJuesta. cesrinJo.:. a. un rin tP• 
r~j.)t.!t.•w .. ;:,, pr.::·•cnti\·o o curÕJ..t.ivo; j" 

V.-f~r .. Cu;Jàr? . B..i"'ico. c1 c! e medic:Lmt·m~s del 
~~.c:tcr ~ _L::)l:co, puollc.:1Uo c:n d "Di.::-1o Otici~r· J. .. 1· 
h:tl.:r~-::::G-::. .. _:.l 

-. .·H' ... '!'I~t:I O :!o.~S~ crca l3 Cc:-r.isión !r.'<!I"S:!cr~t~. 

~~~~üC~~ ~1: c~~;~i~~~~~ônf~r~n~t~~~~.~~~~~·ij~~~~~ ~t;~~~~~s~~~ 
cr~l:lfltS Y_ C:! bs t'r,u.U . .u!.:s. tl.: ~:\ Auor.\n:stt.lciv;l :.:&!• 
bl!Ca .. '.J_r.I..:S!<.:t;.:_!,_.GUI! !:!II._',Qr.ln dh,.'ii;J. C'O:.ili;oiVI1, 

_ _ A.~~:-~~~-~-~~'.:o.-l;}c Co_;:nisi~n e~t~ra fom1:-:~b por 

~;~·~r~~;"- ~:úiiJ-'~{~.:,~~';~~~,~:~~;:"l~~:~,~~;~:~.~~:~;s 
1 _um,._,Hu ~ .. ~.u:-.tn:d. ~l'CTt."t:-trtJ. d..: CUI_ll~n:to. S..:~.:::~ .. 
rt.J. llc: ~~::r:-:-~:lillra .Y Rc:..:m·:iu-:> Hidr.i.ult.:-0i, S..:,.:;·,·l~l'l~ 
de S:u~tlrtt.J.d .\' .\S-J~h::nc,~~. L:s.li!i:~o .\::::~i.:.1a0 l.! .. ! S.::. 
g~zro Socl;d c Insli.tLJto c.!\! s~·;.!•JriLbJ \' ~l.!;'vicio-s :\\,). 
ct:~.le-s d:! !t..Js. Tr:'IIJ~l!aclort.'s t!t:l C.sL:.alo. i1or C:.'ld..l r:-.,r · 
scm.1mc tiw~.1r se U~ign.:.;rj, d :,.Uj)~r..:ntc rc:,.r..:cti\'0~ ~,;.-

La Comi~ié~n sr.: r:\ prr.:-;;hEd:t por cl rcjH ::s .. •nt~ltltc 
di! b S:--·.::..:c;IJ'I:l. Uo! P.lJIIIIIOaio y Fom.!nto l~;dtl"ln;,l 

_ Y l~r.clr:~ un S..:::r .. ·t~trÍll 1\:cJdC:.> C'J•h:: !"t.:r..i. d S~tih.!in·~
\(,r t.h.: b lndLI~lf!J; Ouin;l,::z c.!.:· 1..1. D.r~::c:..Jn C..:u::r;.~l 
d7 I·o~:~-·nto llldt1~ri~1l. l!t.: b Sccr..:-l:•ri.:a c.!\! i-'atnm.j..: 
1110 Y J'0!1l~·;Hu lm.!~Js.:.ri:t:. qlli.:n contar;1 cc.n ~~ .:..u."\tliv 
O~·! jl:..'r:,.uH~t t~cnH.:u )'_.'lt.l:rlllll'r.[r~l!\'0 nc~\.·_:':uio. [ 1 ~"':'c• 
su_lcn!l! de:: la Couli~ih"' tcnúr~ la r.:on:sc:.:;~-=i~c. (.!.;:: ;.& 
DiJ!im:l. -

·'-0.IlCVLO 5<>.-La Comisión t<J:tdr.l por OOJ~"';; 
J.-J~ccab~r Inrorrn:t.ción y rc:~tiz;u in\'esti~"J.ciones 

ura CCIIIhC~,· cl t.:::.ton.lu tk: la. imtu:ariJ. 1;1rma..:~utica; 

)1.-l'l'opon~r la :lÜopt:itín de tccnologi~ y l:1s for~ 
J1:SS d;: intc~l:tción n::CifJfl:.l, tenclic:nks d. 1ncrc:mcnt:.r 
t1 tlCOth~tchm y rc:Juctr lt•:i co:,.tos cl:.: .I.J~_:J~'ltc:n:.~s pn. 
~;,~ qu·.: ;~o:quk:r.l ~~ icu.iu~u·ia f~rm:l:(:uticJ.; 

Jli.-PrúpOn..!r las :~cdcLlcS de ]JS entldJ.d..:s d<!! 
.tector piiLli.:o, C::n !o rl.'l:tt~·•d'n b> p~:l~:c.H Ortt:'!'ltld~s 
.fi rn~.:jc,r:lr I<. c::.!uJ:U J;: lt:J::i. m~Ju:~rn~nws ., i.!= ~us 
l!lat..:rii.:.s. plim;..s; 

"' 1\'.-!~~...·corncndar !os ~pvvo_s y estí1r,u!os (!UI!' re .. 
~d:.:1.:. ];., itl\'·.!:~otil~·'ci,íu cic.:ntiL:.J. y t~o:~uo!ü:::,ic.l. ;:c. .:1 
· ·:.a. ~uiwi...:v:',•n~, ... .:..:qtic:J.; 
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• V.-I~'·C.:)fiH.:r,d:lr I:~~ pc.líti=:-ts rl~ fiioc:ó~ y !'nC'•c!i!'l ... 
c:cil,n d.,: lu~ jH\:CiU.i t.l.: !C1:. Cl..:t!.ÍC~!"'f::~:t:us:, ::.!!"!.10 p:.:.:".l '!J \'1.!:1t:, é.l! p~'.U[i.,;o, CG:Jiú P-L1 !1-U ~H.!lllli),,:i.Srr r<n· po..r• 
'" tW las jn!)ti.u~i~rii:_S_ !.!::: :.:l.iud Ccl ~..:c:o;- ~ú~!:co; 

. Vli.-l~c.:omcnd'.:t::- rr:.~:-:misrr.os C..! coord:r.:::c!ón d':!. 
!a~ politic.l.:. p.lr=a. !-7'S ?ro,;:r:tm:.:s_·.:~-.-._u:l!cS l<....,s. :;i~[crr.::~ 
y coucur:.ç:. p:not .:t..:ctu;:.r !'"'s co;:1pra~ c:~ n·.c-.::.::J.mcn .. 
;os d..:l ~e..:t~:.r pUt..lko, _ .f;i -co::;o-·r;.:u:Hr :r.r::rm=:~::iún 
par:1 la public:LciGn. l1::-riú~ica ci~ lJ.s il.C,tui.;!.·io:.zs .o~r 
cl ~cctvr pú!.>Jko: -

VIII.-'E~ttu.li'lr y recomenc!.<L<" meior~s l!l los siste .. 
ma1 c!e cowcrcb!i..-~ciGn t!·.! los medic~mc:t-r(•s v d~:SU!; 
.tz.lât..::i~~ ptifn.,~.s,- de :.xso h' H"':-:.: ...... y vc:te:-i.:Ji:o~ - -

:!X.-Estm!iJ·. lOS ir.s:ruffiCrltoS--}~p!r!s existr!n:es 
p:lrc~. ,l, hctu:di~adún y u..-omcndJr mcdir.Js v plane:. 

J:~~u~~:1.lr':~ ... I.~~.~i~~~~n~~;;~!~~~;~.~ y a C:;t~~~ro;.:~!:~.~~~~1 l/~· 
:..uç·'-'1.:_,_ ~~~:~tllllf.:n~~, :.:::to a los im..:re5es lcc:Ltimt'• 
cl~( cmpt·~~a!.:, como ~1 íntcrCS s:o::::ial; 

X.-Recomend~r la f:lhric;~.ci6n é!'e m~dicamcntos 
QU3 se consic!den nt."c~5:n·:a.s y l.::s r.n:::::,..!~s ~=:.r~ 1:1-
Cri:a~~ülor l~~ c;xpon=:...:JO.n.!~ d~_ productos- Z3nÍl::~.céuti. 
Cú. 

):t-Estudbr las politic.:1s di: s:J.lubrid;!d. y en p.3r .. 
t{eub.~ l:ts t.h::>tin~.d~s n los sectore:> a.mpesinos Y 
urb::mos m~rj'inildos; y, 

XII.-RecOrfü:ndar la eiabor:-~ción c!.e C:!!:ilo~os d:s 
]&.~ fórrn'.lbS f:l.r:n~c~~l!!C.::!!: y prt!~~:it.:!C!O:J~S c·x:isten~ 
tes, con b:1sc r!f! !:~. inf(Jrm:t.:!ón c1U~ ob:cn:•:1 -de l:t ~:.: .. 
. cret:.!"i:O. d..: s~_~ubrid.~J y :\sis_tt.;lêi~- -·.soL> r e. la. _bío.::::qui
:v~Llc::nct..! tcro.:.p.:mic~ di! t:!l.ls. 

I.RT!CU!.O_ 6o.-L1 Comi<ión podrá consu!!or, 
cu:m~!o lo j~Li':iUe corw~nicnr.:. !:l .opin!W:1 Ct.! l..!s d.r.1.:1 .. 
l·a::o y ~SOL);1::icl!,e::; !'c:pr.!-~t:O_t3:iv:ú úe las c:mprt:s.ls 
f.arm~céulit.:as y QltÍ:ilJCO-tarrnac.:-utica.s. 

ARTICUI.O 7o.-Lus ~Cl!<.:rdos v recómcnd;tcioz,.!:S 
Ü!l.!.::. Co:11iSIGn, Sc::r.in instrutlf~'nt:tiió_!: por Jas Sc:crr..> 
t.arl.:.!t y or~:Jujsmos corr.:spoudit.•ntes. 

AR.fiCVLO So.-La Cõnfi~iôn- sesicm~d. con b frt>• 
cucncb Qtle l.·lla_ mism:t dcrt.•rmipc: o--c~:.:mCo 1:1 com·o .. 
qu.:. Stl ]•r.;;,.idc:nte :.1. in!_l::'i~tt:~·~ fl~Of'i:l O a pcttción 4!0 

• .tJ. ... )\:sq,Uic..'r., d:: l>US. intct:fomf_es. -

~\r~Till!LO 9n.-~~ c:ror.•:t c.:l l':J-=i!-,~n·-~:tcion:\1 de 1::1: 
,,,lu· :r;~; ~-r:u-·-rH:'w\:tfli•:·.i. 'líl":: t,f:tr"~f _:\- c.1r~·o ti.: I;, Se-

·• . i . . : ;. l' .• ta"iuwniol y F\ll\h'lllll Indu:.lri:~.f. La cuns• 
···:h'!úJ ::-11 c-...: P..1dd·a s .. :_r.l ror."qubito n.~r~ 

• !.,:l (1!1~1r. t •• .Lu•.h.~.,~~ :·::. 

':1 qoímico..f::.rm_:lCl<ullca'!l :mie las e-ntidad~" t.l.!l Se("f01" 
.P(Li.>!i~.:o. E! n··~i .. tro tl·lakà v-i~(nci01 anual su~ccpul)t" 
é~ ser rctrcm.lat..lo. 

AI, té~ino ~_de_ cac!.1. p~rí~t!o y plr3 inscripcionrt 
postcnorcs- ~e;:J--n~.=esar.IO -que:- las Cl:'f~r~'l.lS CUllliJI:)n 
con .l~s n:quts1tos m1mmos c!e inst:.!.lt:IOtlC;i- y pro .. 
ÚUCCI~ll q~~ Se! :.:c-1i.:J.::r.:sa por lJ. S~..:n:l.tU..t. ~o.tt: l>odO• 
mCJnw y :u.1J::n:o InJuslnô.LJ. 

ARTICULO 10.-b Secrcrari3 d< P>rrimonio y Fr;> 
mcniO lndllSirÍJI, C(JOrcJitt:.HJa COU lrt S~ ... 'lc:t!:n.J d:."" J-la• 
ciç-J~or.b \'_ C.:rr:.:tto PúiJ!:.;:•J, JJ~ ::LÓJt:n.fv t:r.Jn !:.JS U::(.·n:• 
tus rtabli.::tdu_~ ê:l d "Uíi.r.rin -Oiid:.tl"- J~-i..:. r'cd~r:.J(1ÚI1 
Ge 25 <.!..: ll~_yi.:J;;br.: d.: 1~71- y 1t) cJ..: J"o~; 1 j., Oc:: I'Ji2:. 
otor~:,t'.! ~::.tu:aJ!u~. ~~yud.1s y _l:.tr.:ilJd.t~~c:s ... l.::o cmp 1 r:. 
~-\~ lJ~h! VtJ·o.:~.:-:~n l..1~ III..: jon:s:. C!Jnt.ll .. ·-iu:~rs y .'i~-'Ci'h J1...!• 
;,.RJ. J..t f•t'(Jd~t...•t.•L0/1 d:: l~IJ!I!&'l:.IS .pi'l/1\::>, ..:':>jl..';"i;tllll..:trtJ 

de: nqu.:li.L'i- l!;."::.:Ln:ltl.ts :t !.:s t.\hriL·; • ..,·H~n d:: r.;<.' ... :: ... ;.~u:::-Jh 
tu:.: r.tt.~r:tJr:o:; ll.-l Cu;,Jro B:t\ku. l..;J; :...:.;:.: ~c" <.tt;;:~ 

~:f2~'::~::;o!:~::~~~~~:~;;~;,~~~1~~1:~~~~'; .. ~,~~~·;:,~ 
A:{.TICt:LO. 11.-7.:.. S·~crd:1ría- c!.;--l'.l.tri:r.c-rl~O y 'fo. 

I:'le:Ho Ir.c:~siriJ.1, tb:::,r.:i; J::l.;) poli[l~~;·s c~--;"..t:ll.:t. 'l~:.J 
s.:~n r:::::t!:i:\~:l'i --p::1:-a. fomcnu.r v rJ.::.::.:~.:=:~:.:;,~ .oll~~.:..:· 

t::.r.:::o es.~cutco:; C.: -l~s .JCti\"it.I:LCI!S- C..: l~s :tr,:::).rcs~:.: 

~ ~ ~r~l:~'; -~~~~~:\li~~:~~~~;~~;~-~)~~~ ~i c(~~ n.~ :-;:~ ~ d~'j~~ ~~ 
c!;.s a a!:Juna t~.: c:sras J.ctivid.1d~·s. P~rJ. e::v :i.C: conta· 
r:i ~on d a:..t..xillo Ce 1J.s dcpeudencias oü.:i~:o:: iJllu!ll• 
c:-a.;.~s. 

, . ART.rCVLO ~:!~....:..L:t S~c,retaria de. S.J.!uhritl~.f l" 
-ns!st~:'!Çl~ • .::1[ rcc.b1r !ii sol:cnuJ d~ r~~·.lstr .... c~ u •• me• 
dLc:,.H~;;:no :le\"::i.r~ 3 cabo d c~tudio <.!~ !.a. .;:1J· ~ou. v s( 
l·~s~h.:.ty·: :a ~r'!S~ú.:~~~~ _:1f! los tr.imil~~ t \..Sh:;iô:·.::s. 
c:nunr.:A. s~: ~!'LJuun ::.üOr~ d pr~cio d.,..l prú:".'• r."~·,t:l·:. .. 
l1_h:nto. ~i'lii':l~'~: ti:lr.! t:_:w~;.u;;i a l.a S:cr~t.:~.ri.l t..!~ L'c;, •• :~r. 
c:o .. 3.. ~~.:cto u~ q;.:e con D.::.;;e cn cJia .ic! UJe el poc-.:io 
éi.!'~Jr.ltJ'IoO. - -

No r_cqt~l!rir~ín c~ _fijación previ;\ c~ ;')TI!'Cioç, J')Or 1: 
Secr~t:\n::L '·t: Coml!rC!o, !J.s solicitlld!'s c!.! :-:.! •i::.!ro cic 
r....:~cs p;·od:.!'=-:ús o é;: c.:unbro c~ prc~c:·!~~c.Wr. éc: !..:>s 
~c:C::-:t.m.::-:aos J~ci:.:~ __ t!os cn el Cuad:-o !.t"!.:.:o cu.IOC:.> 
:;e \':.y;.n_ .a d.:~ti::~.r ;.I sumin:strl.) c.!.:l S:::t.:tv:' ?:..:l..l::.:.J, 
:!SÍ cc..mo !os. C:.:s::11::.:::oi cxclus:i\·.:uncnt:: r-. 1.::. cr;.:.:-t:J.• 
ción. Esios r!1::::!::Jm::r.tos no pcU.&..lu :.:r c.!:ljc:io d.: 
ccr..l:!r;::~o co .:! L-:.t~r:or Cd pais. 

Formubdones o f~rr.m!:c:s f.1rm::.cêmi.:-.ts, s6!o prc
~de• Ct:~m.!_o c.iic!:os p;o~uctos ).~:ln n.:-.:c)~r:tJ::; ?~r::. 
r.;;:;ol·:~r ~:-ob1~m:!s C.;: s~1ud o bi~n. Ct.:.:.i:J.J s.::: rr;..l.:: 
C~ Un n~..:JiC.lnt~r,.:o ql!e S..: C:OCU~nU'"' d~nt:ü ~~~ CU~> 
c.iro .3;'i.~;co. 

. /.!tTICULO 13.-!.a Socre!arí~ ee Soh•briód v 
Aststr:r.~l~. ca:l:r!J.uj !os re..-i::;tros é~ ac.LI~!Iv~ meL!i~ 
tJOlC:Jtos; qu.: s-é' c.:m·si(.~~r.::-: "inne:::cs;:rio:; ?~f;:. J.J. .:t.lt'n~ 
ciw:1 .c:..: b ~:..tuct en d _POlis, inuc:r~t:núL:."Hie•IL:II1.-:- d~ l.:z.s 
soll.:HllJ::-.s l!·.: car...:ebc:cin presentadas por ~o.\ propiu:. 
l~boról to r :o~. 

. ART!Ct.:I.O. P.-l.a S<crclori:l ele Solnhridad y 
~S!Sh:!,CI.J. w.:lurr.1. C'n .s~rs prngr:un:1s d.: :!.dt.J m.t!c-rno
l:lfJi11d v d4! b p!;.rHtL.::'Iciún famil1.;1r rn 1011.~1 rur:J.• 
Je:; y tli !>.1n.1s n::u fi.'l=!tb .... carcn!c..•s C-: s.en.·1.:to-s sn ... ·t.li .. 
co.;!.si.~l,:nci;ll~"'i. ~I ~umi~istro de un mi::ir.:o ti.: zuc..• .. 
dif:oull':ntns iu.lisp.:n..;:.hl.:-s p:lrõ\ la :t.f('rlCH'•n de- los 1, ... 
<.!_c--eimknl•lS cwe 01_;' • ., _akcten a I:\ pobbci~~.n m:th•rno 
inf;,mil, E:'lus ntçclí ... ·:tml·nt~>'i se sullllfll"-lt ~~ ~n we-di;~n-
11! ClLOl;ss l!c- f;'cupcr:~.dé•n. õ'\l pr-:~.:io de s.\1 n~.lquit~acaún 
por p;.~rt~ d..-1 .Sc...:c1or Públi...':o. 

r\l{TfCULO 15.-La Sl."~rct~rfa dt: Comercio Hl-'U .. 
bril=-tr::r k:'i rncJic:ura:·nlv~ ~ia preciu Vf1ci..:l.i!c DJ.:Uc..'l" 
do &.l ).i~ .. .Üc::l!\J crn..:no: 

"•'·. 'n .tos prodw·ro~ -c-:JCisr;:-nlt-s ('O c-t •merc:1üo •. s(" 
)p· hj,I'OÍII lu .. p1·n:iu' \.'l'1f"llin_ ... 1 31 Jc: iu1•v t.JC" }Qi . .S, 
1'~1i · iJ('I'lúi~;iu d~. ~;u-.l:JI :u:'lo ... ,t--n:Jic-Ju..lo. a lu:. .crtn:r ic.o~ 
(if;;"-p;-opvr;,;ivll; . .dic.J.HJ \" t..C !;.; y_rJIIl.'l(..l ... :l.i.unl...s.J t":OO, O !'tt::•, 

_ -'tUt: ·;.t· pi't.JÚÚI..."LJ.-. l'.'li:Jlc-; en lvl mu!.t. ptt"-.t"lli.Jl'ivll. ~o-
•JDc~dúLJ. v c:,Jid..ad, k:-: ~..onnpunt.kfa t':';J;J) prC'CIO. 
S_;lh•u ~a.tus ..:-t..,o:- cll ~t1o::- ..t tl.lll.JV t!c- !:t ~or.'.:'l'<"l~r • ...~_.to 
.con:;i~~."Tc cur.·,·c:nzc-tll~ :.c IC_\1:-..Jl..Jll ~.·on c::J ~nlcl';O ~.~ 
CtJStU~·Utilu.Ja.r..!'. 

AR.TJCULO 16.-L:t St"tT('Idi'ÍJ cl~ Cornt:rdo re~H • 
Í3t':i 10). c:-.Ht!.li,J;o, C iu•·c:":•d í:~..:..:IUllt""..; llt'~C::~Oil iU:'Io p.H'..I ~Go 
ic;nnin:~:r i!J:'Io ui\(;"k~ <.'c: plt"~IIJ ... qut· lc:"' ,·uiiC''Illittd..:.rt 
:.:.. 1.;.:1\ .::.olit·i:udt":-. t.:..:. JiL~t,·u.;I 1.1:: PL.."'I,.-It..>'l r..lC" HLl~\o~ p-;CJ. 
dU:c1U'!'t, Intt v~-. p1 t.'"~·;J i: .... ,uo~;-::. o r..l.: ~L:ll~<.:lliO Uc: ~;:. 
c_iu. t:i1 U..o:-..c- ;., lu ~•::•~oi ... ·ulc; 

~ 1.-La Cdcrrniu;.h:i.i:l ê.t: lo,; ni\'~·t·s ê: ~:-::'T;t1~ s: 
h:u~. cn.!r..J~ tt-,·miu ..... -. ~-~ 1:..:. !.::::-;-~···:c .1!1 .. . ~:_:1 
E..h!.Ct.Hivo. f~~r:l.,d C'll ,\i:..:.~r.ol- Elu .. uillh.'~ ) ~- ..:... 
:m::nto~ · 

• j 1.-Se. r~,·í.•.-.Jr.ín ;er;:~~·::n.·s ("rll:l('J nllb!icit.!:...J., :t!l.iS· 
tcnci:1: W~..:ni..::.t, rc:_:~liJ~ :: iJa·c.":ül·...'.~1C"i,HI-='~. · 

-uJ . .;_S:: IIÍú:bdn !CJs. prc."r.:ios de !os proêt~t"IOS 

~!t~~r,n(~~~:~~~~;~~~t~\1 ~:n~~;~~:;~·;~ dJ c~·i:~~~t· d~~~~.~~~t"ÍJ~ 
i~l t.ill~ 'p'ft'\"Oilc;:...::_.ll C" Ir C'} 1•'('1._" 1l,1 t r '1 ,·;• •'.'L' ....-: 1'1• 
-.:-a.l:n::~··f't::".t""'lr·t~ j{ l'.l._l ... _ :'.:oiu. 'I.•f'iilli_c-11 'p~lol !;, ni\'c
):J(.l(.l cic Plt"l.."io:-. -~!:" leilt..!l=.:n t:U ... l.c:"lll:l '"'' •."l;lf'i'HJ) t!c 
~r,._.poré.'uu~';d: . .tt! · ..,. 1.!1:':' ,., L'0lh'l"' ... :nJí:.,,.·:-. • u I~'' 
tirlllifiO ... d':"! M."~lUH!Lr no.ll,t;O c1 .. _! ~tl:>.'U!a ·~ull.."l,ur (!,.. 

c$rc lkCfC"!O.' • · 
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. "l'RANS ITOR%05 

, PR!MEÍtO.-F.I .pre.-nre DorreiO enll·ari en .,.;. 
el. )ot~u.ic'mc' c.Ji~ u~ ~u publicadüu ~n.-"' .. t.>i:.ai'iu''t 
t,.;.;..tt:• ~(' la· fc<.ieraciÓR. 

SECüt'\00.-S~ dero~3 d Oc:crtfo por cl t.!U.: 
crC'Úo l.a Comi:-LÓil ~.u:uJu~l CuL1:-.ul~l\" P-'1'.1 ~I tJ,•:-.:..t. 
llu Jc ja ludtt~ti'!J t-'o~l'lll.&l..ti-Utit:a. }.)ui.J1u.:.nlo C:U c-i ' 
riU OfiCial" d~ ~~ f('t.h:r..tdôn. Uc lS cJc (u.'Uibrc Ll..: l'. 
:~si t:JG!tHo !o.~s Jcm~s dt~Pu~ICIOilt:s que l.C CJpuu:_:.u& · 
C:~-l.tbh:t."UJV ~·n cJ, pl'C:"'CUIC dc:CI C: tO. • 

i. 1'ER~'EH.O.-Eu c1 ll-:tlbC1U'~O cJ.: U''t":t lh;··:.·.· •' 
t~d(,~ :.. 'JOU'lii· .LI e l.l lrd1;, U.: -i:.. \'r~c:uO.:IU -J.: t:·.: ~· · ·· 
~" ~C' lll;l'I'IIIÍr'~, -11ltl 1.1IIU11 't'~llll~ll~~.- CU- c1 , .. .,...,~H.· 
ciuarJ.I Llc- 1.. lwJu.~t;·r;.a F.anu .. u.:c-r..Ur.:"", • la~ ..:a.•: ... 
c:.~a~tculc-~ que ..r.::tJ llo# ,~,~Ji~~,·n:_u 

Ct:·.A.RTO.-Li. Coml·.~iün lntc:r~~cre-t3ri:J1 d..: !:... 
du,stri~ f'.u·m~;.·C'utka; 111rC'Ja l..t~~lrl .. t.l:.. )-l..ar ..r. ~.,..;,;, 
~U' f~tf:JJU~iltU ~UtC.L'u.~r •• 

T'"f',T~!T~~DTJ·· .11. '< .1.0' "-..) .:;> JL .10 .. _ •• 

AI marg~n un sello con el Escüdo ~lacion~l. Que dice: Es· 
lados Unidos Mexicanos.-Secretaria de Patnmonio y Fomento 
lndustnal. 

C?.V:!l ICI\Illl/1 r.1UNOZ. JOSE Mmr.:;:; lJTEYl/1, JO~t'E DE 
lA \'~G[1 OOi:Oil·!GU::Z. FR!Ii,CI3CO i·,lE[;;;;!l' nr,~r.~O y ~õ.~!UO 
;,11\llTII!EZ r,;r,;;AUTOU. S~cretanos de HacJCnaa y Crcér:o 
Público. Patrimonio y" Fomrnto lndustrtJI. Comercio. Agr:cut· 
lura y llnr.ursos fllrfr~ultcos y Si!lullndad y f•srs:~n~ra .. res· 
J&'~.h'li•lllf:nlf~. !:n f~fCTCtCIO fiC _!(!:=> I;Jt;u!l;trlr.S Q 1 ~"~ lt!S_ Crl:l~!Crrn 

1•1'' .ru:icu1D:; 31 fi;ICCIÚrl l'.', 3:{ !UJCf:IÜil Xfl. Jo~j !ríJCti'Jfl~S 
V y VI. :;:, lr<•tción VI y 39 l:;,wón X1/ de la ley Oro:iorca 
de la Ad11unistrilcrón Publica Fcccral y con luné2mcr.:o cn !o 
previsto por los articulas 16 de la Lev de ln~rescs de la Fe· 
dcración para C! Cj~rctCiO ~i:C~! C e 1 S;]Q; 3 o. 5° . .i 0. 11. 
12. 15 y 1G dei Occrp:o o"c t:e~c ~ar t:l;~:o cno:i•ento y 
la rcaulación de la indusi:1;1 :;.:;~n~céot1ca ;n;:.IL:a:jc ·cn- c! 
"Oi:H.io Of•cial" de la Fco~rac:cn cl 1 7 C r; r.av:l3m!Jre c~ 
1978: 1', 2' y 3' dei Decreto cue esi<Jblece los eslimulos 
fiscalcs para cl lamento cei cmpieo y la rnvcrsrón en !as ac· 
!ividades irrdustrialcs. publrcado en el '"O:arro· Olbal'" de ta 
Federación et 6 de marzo cc 1979: y 20. 21 y 22 dei De· 
creto que dispone la e;ecuctón dei Plan t<acoona!. de Oesarro
llo Industrial y establece las bases de concertacrón para su 
cumplimiento, publicado en el · "Oiario OlrC12J'" de la Federa· 
ción el 19 de marzo de 1S79. se expide et siguicrite 

ACUEROO QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE FOMENTO 
A LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

I. OBJETIVOS PARA El PERIOOO 1980·1983 

1.1 Dei Crecimicn!o.-Las metas de crccimiento se han fi· 
jado para cada sector de esta ;ndustria. sos peculiares 
caracteristicas son: 

a} Las empresas larmac~uticas.-Con el objcto de contar 
:on un apoyo clica~ p2ra los programas nacmnaics de salud 

D~.;.!~ ~n 1a rc::;.iJc."'nd:t dd ?"a!:-r F i:o:-urh·o F-;>.;; 
en l• ciuú~d ~.íç;o .·.::: .• :..:u. Ut::.:rito ft".:k,.;o!, .1o :: •• .,·.;::.i 
à-,·~ ~d 111~:\ J-: loU\o~· .. oliiC' ILIC' fi.11l oh..I\C'~'Í;'LI:l:~ ~: •• 

\: '-~-.:fl;:.. • .:-.Jv$~ l.Un...:.t t'oto::l:tl.-.!~ •. illol'-'""·-t·l $:-~~;,:.·, 
Jt' i"'..lll'imuni\J \' r'tuut"ulu ;,..,,h ..... ;, ;,J_: Ju~ .. • .".&.dr .. • . .:.: 

j;1.:~~.::~il:•.~o:;~:~ c; b·•~~~T\\\',';!~.• ~.:Í.: 01~!~\~.i.~.~~~~:l ~~- .~:,:·:1 
~l~ t*um::'l'do. ~~:w~·c d.: l.:s \'t:~ór l~·m~;ll"\h'.t..- ;~·;[,1 

Fri; ;,~'?;~~~~-~ ~~:: ~: ... ~~ l~~~ :_~ ~ :.~~~~ ~; ,, ;·, ~~ ~:~·.·:: i': r',S.1l: :.~7. ~-~·; ~-: ~:-
~; ·'ul~r'•hc.l v i'.,;sh.·u.:.os·. -r:miJlo .\~orrl•a:.::t •,::.l!' ... '-'L'
Kúh_rk·a 

FOR{ENTO A LA 
F AF..TliACE UT:U:CA 

estaulecidos por tas instl!ucioncs de ta materra. es neces2rio 
qUe se aprovcche ai mjximo su ci1n.1ciGDd rns~2.Jada. por lo 
que. acorde ai Plan Nacronal de Oesarroiio Industrial: dcbe· 
ràn tener un crecimiento en su produccrón de un 15%·anuai. 

b} Las empresas quimico-larmacéuliczs.-i\ fin de que cl 
crccimicnto mencionudo en el apartJ<Io aue ilntcccdc pu~da 
reahzarsc_ dentro de un marco sJ!udJl>!c c e i11t~qracrón na· 
cíonat y crccrcnle indcpcnornc"' de abas:ccrm,cnlo lor<irco. 
la producción de IJs materias primas <:cbcr<i tcncr un crecF · 
micnto dei 20% anual. con prioridad de aqueilas que se uli· 
li7anen la etaborac1ón de los rncdrcamentos que intcgran el 
Cuadro [).1s1co. 

1.2 De 1~5 Er.porl~cioncs.-Con el objcto de ouc la indus· 
!ri~ l~rmac<:uhcc nacional divcrs,hquc sus mercados. para 
poder olltencr recursos _de diversas luentcs. se han lrJado los 
siguientes obJelrvos: 

a) las empres"s farmaccuticas. -Esl"s emprcs"s dcbcrán 
duplicar sus csfuerzos para exportar un S% de su produc· 

ción nacional. 

Las empresas (iuimico-farmacéu!icas.-Estas crnpr~s:1s 
deberiin ser pcrsislentes en la Otisouec:a de nuevos mcrc~· 
dos con el ob:etl\'0 d~ exoortar un 20% êe ta orcducc·ón 
nacronal de mater~as p11mas y poder rnsialar pt<Jn:as ae di· 
mensrones competrt1vas. 

1.3 Do la:; lmporlacioncs.-Para apoyar pten:Jmr.nl~ !11~ 
proqr;tmJs cJc salud cc:-1 la minim;J dr?p~n!lenc'a Q·:! t!."'.: •:r~~ .. 
ob;ctJVO prirn3rdi--11 de la potit1ca farmc1CCuiiC-1, r.s nr;t.r•r,;,~;n 
Q!JC las imp:;rt.1CIOnes C~ ·mec:camcntOS tcrm1naCcS Se ifL:tO· 
~e~gJn rnenore~. 21 3% ·d_~l cor. sumo na.cional. recurr1!!:1CO, 
s0.a ccr t:x:~oció:1 a las~::.:~~Ciones ma•~J~ns:~ 1es _:"'.:>:-~. 
:e:-:'J:vc:- ~rc::::cniJs c:: sZ:;~d. En e: sector o~;;;:tc' :t::rr'a::;r·u
ilc:!. es ncccsar1o SL!S:1:uir ccn orocucción n;'iclo'~~l •.::s 1:1) .. 
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:;.:;r!aoe:r:es de rr:a:enés :Jrrmas a~e sean econ~mtC?":l:.n:e 

!;;ct!G:c_s c!! proCuci:se vrmcl:;a·rr:ente las dei Cuadro ô?.sico 
de r:.cc,camcntos oe1 Sector Público. 

1.4 Oe lo:; Mercados y los ·Precios.-A fin ée dar un aoo· 
yo e:tcaz a los orcc:amas nacion~tes de salud es neces~rio 
orec1sar las tres. c:ises de mercacos a lcs aue se hará~ 1:e· 
Çarlcs medicamentos y sena!ar para cada uno de. los o!l;~~·· 
vos rctattvos a prectos. Los mercados que tendrà :a incustn:J 
larmacéutica en su se::cr de mcd1camentos son: a) i·l.~·c~· 
do Privado: o) Mercaoo dei Sector Público: y c) Mercaoo ce 
lnterés Social. · -· 

En el primcr mercado se com~rciàiizarán lodos los nr~du:
tos registrados. en el scg~noo los productos dei Cua(iro C<i· 
sico de i't.cdlc~m~n:os cel Sector Püb:ico y. en :I :r:rccro. 
un grupo se!cccionaco óe meo,camento~ ócl Cuod:o s;:;,:o. 

Por lo anterior nace la necesid~d de fijar los s!~w,~·~t~~ 
objetivos de prccios para mec,can1cntos terminõlêos: 

a) En materia de Necios los medic~rnentos auc :~no~n 
como cicstino el mcrcZdo rti\·~do. scrtn rcv:s~oo~ ·mrr.!1.~r::~? 
estudics de costo·prec:o ut:lidad a hn de contribuir ~I s~no 
crcc,mi~nto de los empresas de !a roma. 

b) Para m~d,cac'cntos ·del Cuadro [lásico de r,~~tlic;>m~n· 
tos dei Sccior Púb!:co. sus _ prec,os dc~er ?.n s~( c: r~c;·;i1.1~lo 
·de un csiuéio de ccsto-precro qu~ reconozcil ga!;tcs !lC ::.
bric<~ción y una util1dad rawnable. 

c) En el caso de los mzdicamentos s~l~ccion~dos r~r.• 
destin~:Hsc a IG pob:;,:!ón que no cv~n~(l con s~rv!-:los ilSi~'IJil· 
cia:cs. su prccio d~tcrâ ser de in1cr{!S SC1Cial. p~ra !:•J.c pur.!· 
dan ser adquirid6s por li'i mism;J a prccios. si'Jn:!;c::'i :~-:~c;~:c 
menores a los mcd1c>.mcrtos simiia·cs dei merc.1~o pr'v,,.l0. 

Dcb~ hu>carsc ou e tos l<lhomtoriQS c~tr!n rrc,cn·~~ en :~~. 
tres mcrc.1dos. a itn àc que haÇJc1n pc:;ib!e 'I r~~::-:~:ry c~.ia 
combint'!ción. a travtis ce lograr cor.~ist~ncia ~~ r~"l:tc;ün ló
gica entre los niveles de prcc1oS seiiJI;Jdos para C<lêa c.1s~. 

d 1.:, Do :a Participación Hacion~I.-Es nr~:~uio ~~~~ '" ;>O· 
u. i.,c. .,· ,\.,:,,1i Lt.. mc...:.ec;;:1tZélCión de la wóu ... to~~ se apilqvc 
;ou..tfuc.:i•h! a wvcl sectorial cn el scc\or ic,rmJccutlco. por lo 
<l•'C s~ pro1,o·ne cl ov;ct1vO de que la par::c:pac1ón ocl c;;~l· 
t;,; m~x,c,rno cn el coniunlo de las emprcóa:; que IQ formzn 
sca incrcmcni.;C:a susranc,almcnlo oel 23% ai 51%. utdl· 
z~nc.!o p.:Ha cuo iodos los mcC.Jn1smos· d-e ;;poyo cstdolcc,d_os. 
Asm1ismo. se buscará que las cmprc~as mcx1can;;s oe la '"' 
d~slria iarr,,;;ci:utíca. tens~n una po;ción rr.ayOT a~l mercaoo. 
mcrerr.cntando su parhcipac:ón dei 30% ai :.O%. 

1.6 Gel Ocs;;rra:la íccnológico.-A finde tener una menor 
ôcpendcnCJa ocl exterior. ser a ncces<íflú !;._1ue las empresas 
{dm;acCu\lus tengan (:Cceso a la tccn:~.ogta oa 1crm~.:·:acrón 
dis~omble ~n el munoo. sin gravar 1;, b~laflla oc Olv,sas y 
que s~ d;;siitrollcn. racio,r.;,lmente tcrmu,a;;1ones prcp1as y 
mejoras a ias ex1s1entes. 

En el caso dei sector quimico-larrr.acêutlco es nccesario 
Gue se õc!qu1cra y adJple a balo co::G 13 t::-::.:iChGGia J:éra :_ã 
prtduCCiún n;;cJOr:;,i c:.c: 1.;s maLer12s w:-;;r;:_s c:;~ s:11:1 e:~~o· 
rnicamcn~e f;;c:;y;:::s Gc ;::-:-:...ç:H:rrsc y r: .. [! :-=: c-:.:::-r.c~.c:i ~::::Gl· 
menle IJS rt..":.Titvas ;;, prc:::csos o:: lerm-:;nif.C_Jor. o e-xt:acc•ú:J 

1.7 De la C2;n:cid:d Fin3nct~ra.-Pê:~a c~.re la tildustri2 f2r· 
. -.~acéutíca rr:cxiCZíi::1 p~.;cca lOGíõí l~s oc;~-:ivvs marcc.co~. 
scrã nl3ccsa:ro que ia rr.:sma lQgrc y r1.zr.:enga· Dna s:h._~~icn 
fmancicra sallldáb:c. c;u~ le permita re3:1zar las actp:.-c:a:~s 
nc:ccsãrias para dar cui7l;>limJento a su fu:--.c:ón oãsJca en 

los programas de saluo y ootencr sus prop1os O~Jetívos 
·emprc5ariai~s. · 

1.8 De I~ r.;;cion.:l:zzción.-Para iograr el desarrollo dinà· 
m1co de !a !Odustna larmacêu:ica. cs n~cesa:-io que 1a misma 
:enga una astructura racio-nal, rcdu:iGa cn cani:Czd. pero 
r.aejoradG cn car;;ct;;nsticas y !ama!w oc [l:S em:ircs::s. c:ue 
pcrm1:Ci garantizar la catJoad de sus píoOuCt:)S, o:>tene.r íun· 
tíonamicn:~ y pioOucliv;c!~d efícaccs y aseçurar un prec:o 
reüucido de; medrCõmcmo sin mcrma de su so!lcez t.na:1~ie:a. 

i.!J Do:l Aõ;cstra;,;iento.- A fin de t.acer f<ctiblcs ics ob
je~ivos. qUe se_ pret~nc:en. cs nccesar;o cu e :a Ir•GllSlr•a ~ar
macéu;ica cucnte con perscna! c;~pãc.ittiCO paía ocs2~rollar 
las fur.cíones iécnicas y odmmistra!lv;;s que la misma ret;Uiera. 

CONOICIO:'\ES DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA APO'VAR 
A lAS H!,PRESAS FARi\íACEUTICAS Y OUIMICO FAni/JA· 
CEUTICI\5._ 

11.1 0,~.; las lns!;:!;icioncs.-l.as cm;')rcs~s- farmêícê~J!icas y 
qliimíco it1rmJcCuticas. dcbcran cump!1r cv~ los ít:~GuJsrtos 
M:nimos de lnsi.~l.lCIOnes y Sislun\ls d:) PrcJuwdn rlc 1.1 ln· 
ciuS\iia f2rmrtcCut1Cil. cmttiúos por IJ Sccrc~ai~1 de PJtumo· 
n.o y Fomen:o lndusrn,,l, asi como dar cump'li:::cnio a tocas 
l~s cüsposicJOncs sz.nrianas- r~umãnJs y vcier~nau~s que tas 
teycs d~ la matcna establccen. 

11.2 O~ la Loc<ti«.ciõn.-Las nucvas inst;,laciones de I<Js 
e:i1prcs.;s farmacêutJCJS, debcran rcJlrzarse prc:elt:rHcm-eni~ 
cn las ·1onas I y 11. c invariablcm~nt:.: fucra CC- !J zoila lii·A, 
c.,ta;l~L'Cid,ls en cl Dl.!crcto ele la rnt1tcna puc:~caco cr. el "01a· 
110 or,cí;,r· de la fo:dcrJción (ICI 2 de "'~ccco t.e 1979. 
Sul cmu.HçrJ, consi~n:r;~ndo que li1S empresas cc ct.pl\(;1 ma· 
ynrit::riam\.·ntc m~,;x-ic~lr.o de este sccior, son gcn!:ít:1men1e 
p=:q,wõas $C pndr.:;._ ~poy.1r a tíavCs de c~~ir~luiJ!) hsCZIICS y 
crcOJios prc:crcnc,;,lcs la localiZJCIOn GC IJs cm~rrsas en los 
parqccs 1ndustri;;ks ;elccc,onados cn la zona 111·8. 

li j li• hl l..o I" o I •''· 

Ca5 CY.I:.Wti:'::S que O'::~Ct:U IJIO•:tl • ,,;,, 

dcor.rf1n proycctar una ca,l.J,.:i[írl-1 úl! r·rM•u· .• ..... 
Ce su p.1r!JCLPJCiór. cn el merc.1[JU dei pro:Jut.lu. P''"':lt ..•. , •'h 
ra el ano oe arranque, asi tomo pre~e.ni;,r ~"':J' "''·• n11·· 
demuc5lfe que la mate(Ja pr1ma. tcr:orà prcCJO y c.,Ji,u.tU 
compct•l,va en el mercaoo mternaciOnãl en un piJLO no rna· 
yor de 3 anOS de la fecha de inicio de las nuevas opctaCIO· 
nes. 

Las nuevas empresas farmacêulicas que dcseen instalarse. 
debc:an cemos1rar que cuerita con ms:a:ac1ones y pcrsonal 
capacilaco ~ara realizar sus act1v1dades aoecuaúas a los 
prod"c;Js que deseen elaborar y que henen un prc;rama fã· 
cional ae cesarro:lo e inves:,gac1ón tecnológrca y b1oméd1ca. 

11.4 De ta fnlegración Uacionai.-La producción ce medi· 
camenios y sus matenas pnmas oe~eràn iener como regia 
ç~ncral ur:a iõlegíc::on r.aC!Cnal no menor ceJ SOo/o sobre su· 
c~sto Cíf~_c:o de proaucción. 

11.5 De ia Balanza Comerciai.-Las em~resas oe la indus· 
tria _fãri!"".a:t:.;t;:a. Ce~erân CC:ti;Jtmsar co:1 ex:1:íti:C1Cnes un 
mir.íii~'O G~ 25C..~ C:;l va!vr oe sus tmponactoíles. Ge' matcílas 
pnm=3s y medicõmentos. 

Esta ccmpensac,ón ·será. como minimo equiv<!ente a que 
las em;>res.;s far;-:1acéuttcas exponen el 5~~ ce los medica· 
ment0s y ias em~res<s quimico·farmacéut,cas e1 20% de 1as 
matenas primas que proouzcan • 

11.5 De la Aslstencia fecnica.-las em~resas que formu· 
len mcd:CJmenics no deaeTz·n pagar más Cel i% sobre sus 
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ventas ~~r con:c:J:o ce rega:ias. s2ivo sc~re vcni;;s a cxpoí· 
tz.ciôn êc!:ée pcdrc.n ser m.::ycres. Lés e:'7".t)rasas q;;ir.:ico·iar~ 
17l3:éut:ecs r,o deocrán põgar çor c-once;:;to Ga asist::::1cta itc
niCG y re;:;G!ías, to:a;es superinreS a· los JloCICãOOS en ta SIÇmen· 
te iab:a: 

Porceiltzjc C:c particij}.:-:iôn 
exlranj~ra en cl c;:piial dei 

licc:nciat::~rio 

1- 25 
26- 50 
51- 74 
75-100 

i'orcr.h1Jic: 
m.f.:..:JI\10 a 

põlgar 

3 
2 
1 
o_s 

Esios fimlles: podri<n ser_ flcxilllcs si la c:H;,rcs~. r:xpN.:l 
mnh!CI~:s prtm:Js o se cnmprornctc a_cor_npcns~r c: i OO"lo dt; 
las d;v1~:!S t_orrcs;-;onC:icmcs. o compruc::J'ir Gtt::! fC'(iUICíC clcc· 
tuar par,os supeí;orcs_-piJr no-tencr _vmc_u_!acroncs oc Ctlpil:ll 
o à e g:upo c e m:ercs con la empresa l.ccnc:amc. 

De conformidad con la Ley de la rnatcr:a. se buscará que 
la acmin:slración ée las~ em;Jresas. exceoc:oa r."cna de lú$ 
consc 1os de admin,strac:àn. esté totalmente en manos oc 
mexicJnJs. 

Asimismo. se buscará que el pcrsonal técn1r.o de las c:n
prcs:-~s sc:a mexicano o cxtranJcro que hut>lt;;j(; olllt:lllcltl c:L< 
las Jutoriaad~s com;:~eientcs la dcciGrdlVrla oc tnnll~Jr.:d.;, 
excepto tn !os cJ.sos. C:c -mvc_slifltJCión y cc_:;;mo!lo cn qw.: 
los cxtr~n;_cros no mrntGraoos poarian · pcrmar;cccr cn cl p~t::i 
cl ticmpo nccesar:o para ad:estrar ai pcrsonal mcx1cano cn 

••,udrJS de forncnto industrial cxislentcs. 
tn ~· ... •Je oiJhmer rcsull~dos exped:tos. 

Se buscar~ la socicdad de instiluciones crediticias dei Es
tado_ con empresas nac1onatcs y e'tranteras que qu:eran in
verlir en producciõn de ma:cna_s crimus. asi como dtvcrsos 
apoyos !inanc:cros que se rc~u:eran para la fus1ón o asoc:a
ción entre la~ empresas. 

11!_6 De las Polilicas de Nucvas lnstalacioncs.-Para darle 
vigcncia a! ob.tel:vo de incrementar t\ oan:c:oac,ón dB ;as 
empresas mextcanas en el CJOI!ZJI y lo:; r.r: .. -::-:·- .... ·:: : ·:· 
ticos nacionafcS. no se <:•J!':"<Y--:-~--;-~ (-· .. :• ..... : ...... ~:;. 1..:.:> SOiiCI· 

tudc;. Çr: f.·l-:. c:::1:'~· ·: ~~ ... ;·~.:.::--:.. .. i:;~ J: 

a) Formaciôn de nuevas empresas con capilal extranjero 
en ta industria farmaceut:ca. (sat·;o tas que se ong:nen oe 
fusiones). 

b) Oivisión de una empresa con c_apital exlranj~ro en 2 ó 
mJs. 

c) Locarizaciôn de_ nue·Jas in.sta:aciones Centro C e la Zona 
III-A o relocatizac:ón-cc las ex:s:e~n:cs e~ d1cha zona. 

d) Adquisiciôn parcial: o lotai de caoilal mexicar.o de un 
laboratorio de medicamentos pof parle. de empresas. soc:e
dadcs o personas exiran1eras. 

e) Producción de malerias primas farmacêuticas por em
presas coo capital mayoritario er.traJl)ero. 

Por otra parle e! Gobíeriló Federal anoyará l2s fusiones aue 
se óeseen !levar a e:ecto ent:e 2 ó m;is empresas n2cior.a<es 
o extrantcras. asi como la õdavisición de ca;Jl!<"ll_extranjcro 
de las empresas quimico-larn\;ftéu;,cas~ y labora tonos de me
dicamenlos. por empresas. sociedades o personas mexicanas. 

fff.7 Oe la Poli[ica de Adquisicioncs dei Sector Públ'cc.
En forma general las aC:QuiSJC.iO~é:S .Gel .Sú.G~O( ~Pütl~ico ccns· 
lituycn un eficaz instruftlCnto núa ·c:-rloiT'ent'J d'~ la incbsiíla. 
A traves de los ,dl_tcrcn.tQL4.sc;;ctns c.uJ:! ~-~r.:cor?n _e_l_ C!Jntr'JI 
y la vigilancia dei aasto ·qüb!JC.Õ e.n aêqu-is;~iOilCS. se persi~ 
guen dislintos objetivos en -cD~o:o a fornen:o c e irwcrs:ooes. 
'tlStitución· óC inlpo_rfaci"oncs. fom.cn~o~_d_e __ IJ_S cxportzCIOJ:lt;5. 
-•llegración nacional de produclos ""pcci!iccs. eJc. õsios Qb-
jetivos son aplica ores a la indus;ria :arm3céut,ca. ~ 

À través de- ta"orcigrarilacicin y de la coilso!idación dh l.as 
adquisicioncs de proCuctos lt:rmacCutiCO:> é:!l Sec~cr PUbliCO. 
asi como dei Tnf!jorami.cnto en !cs _SlS~CnJJ.s .do_ oal]cs. stJra 
factillle_ estimular .. cs:J Jr._dwstria y propcr_cl::tnade c:_or:ncn_to5 
para la adccuada programJc:0n de su prouuccllin. _ 

En csle senlido. cs neccsario en orimer termino. serec
tionJr pro·Jccdo:cs. ror t:!da mcdic2mcn:o dcl Cua~:o Gislco: 
manleniendo un rr11n:mo c c 4 ac::vos pOf clave y ~ hac:i!ndO 
adjudic<lcioncs_semestrales de acuerdo con su c"pac:dad-y 
conl:a\J:IiJaà. 

Oichos_proveedores ser <ln determinados cn ba.se a~ ~los 
rcgistrJJos c~n los~ P"proncs de: Provceé!orcs oci.~Gcb'e(iio .Fe
deral y ta lndustna larmacéu.tica. 

~ ·tcndràn preicrcncia ~ cn1a scleccíón comcr provc<Jdores dei 
Sector PutJiico las crnpresas me<~canas Que cump:an con tos 

.frt,llt ..: .• ·.~.t·•"l IIJ'JS ) •~\:.; I! 
fll'' ~jr-,.a:!Üi.t.lt.tÚU~ . 

111.8 De la Politica de t.1crcado~ y Prccio,,___:,. · ,,,.,,r.r 
que_ !o:;_latlorat?J1o$ con _cop1~l~! n;c;ç,cJno o -c:dPrh · ..... ·.:.'s';l
pcn conjuntamente cn los mcrc.Jdos t:;'JC se tvm dc.fl111rJo tcn 
an:cr:o"cad._estabtccicndo ta DJrl•c:nac•on de las taboratonos 
larmacéul:cos paraeslatales de ta s:~UJente. lorma; 

a) Mercado deiríterés si::cia!. funda:Per.:":r.cr.:c. 

t)i.:_:c2GO d<!l Seclor Público, en segundo término. 'I 

c) Mercado dd Sector Privaco. cuando la neccsidad de 
producción C:e un medicamen:o sea de in:erés :nàcionat. 
y los taboratorios dei Sector Pnndo no se encuentren m:e
resaéos cn su producc:ón. 

En mt:!!eria de precios. en una· orimera etaoa. se conti
nuará CD-il ~~ nrCccdim-1~n!O ·-:.:e r~·i1s·':in c:e O:"t~lbS cre asu'=r· 
do a h s;i:.;::c•6n CC'J:":~micJ m.:~ ; 1.!ê:-c~n :3s c;;·::-:t::-:s ~ :·.: 
proG~cl:r~. En c~:J cl;;o:J. !:i e !::·.;~:art:. u:-;a _rrt;·~·-:·:- c:r-;:-:.:~.:-:-;.:: 
entre :~:.; ;Jft'CÍOS e-e ·adr,tllS;-:·:;; ç~: S~C~2::_ Pút::;co y :::. 
prcc~cs r.\~Y.1mos a! públ1co. : .. s~-mLs;:o, se fr:;,!r;in :o_s prcc:~: 
de inicres socta! para los çrc:::u::::; que C:;urrJn ·el tcrcer 
mcrcaao·. y que sc_rân summfstrc:::os_ ln1Ci2Jrr.cnte por :.3 
Secre~ana Ce Salubr1dJd y ASISt~~CiZ caac:tcrnente o a lravês 
de Oe~endencias y OrganiiacJOnes de la AcmJnisiración Pu
blica FederaL -

En una secunda eiapa, cer.tro é~! orimer ano de aplicación 
de este proçf~rna. se instrumentar{ tota:rrente- el sist~ma c~ 
precios ~cor clave de medicaGer,:os oet CuJdro S;;sico C:!:l 
Scc!cr Público. apli"cándclo oara ;:ljos ~lltJs. Para!P.I?.rr;cn!e. 
b;IJO un s;:;;:;:na s1miiar. se estl..!d:a:c:-:'1 1 C:;~:;rmrnarán lcs prc· 
C!OS al p_~olico. por genéncos. ite~;:rCo !tn~,;r.cnte a c:;tao!ew 
cerlo per lór:nula · y p·rcsen~GC!:Sn. i~Çe:er:r:iicn~crncr.:e de 
la empresa productora. con el lin çe rac:onalizar ei mercaé~ 
de m~dicamcntos. 

_ La pcliti_ça de oreÇios se e:n~e-r:~e;.á Ce a~uerdo iJ las c~n· 
Cfc!a:i~S c-:orómicas y- sos1;:!~:;- C'=i-- :215 y a I~ rC'!ISit)n Ce 
ccsto-pr:;J:i~Futiiload Ge. la tndusir•; FJ~:.tc'!:éutlcã. con el prc· 
põsito de con~ribuir a su sano cr.e:.:r..iento. 
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TRANSITO?.! OS 

ARTlCUlO PRH .. ~ERO.-Er :)r~ser:te A~uerdo .entr~r{l r.m vl 8 

ao r ai sicu'~n;e dia de su pub:ic;>~ión cri el ··Diana Olicí<l" 
de la FcC~rzción. - =_=~ 

ARTICULO SEGUrWO.-E! S~cre:;>rio H:nico in51ruir~ il 

las S~bCCnliSi'Jne:; a rrn (.~ o:.:e e!aJcrr:n. _J la t)r~·Jt:r:ad 
posib;e. rns proç;ramas y proccG 1~:cqtcs (!éeo;:~Cos_ pêlr~ I~ 
instrum!!ntJción dei pres~ntc Acu~rc~. ccr ~.~rtc de la Comi· 
sión lnlrrsecrc::Hial de la lndt:sir!a Farmr.céutica. -

Ozéo ~~ !a .Ciudad de México. Oist:-111} F~Certil, rt los v'=:n· 
tiún dias dei mcs de Jbril c e r.: :I nT:ccícn:cs ociwr.lil. --~1 
Sccre:~rio Ce Patri~10n1o y Fom-~r:to tnd 1J5iri;!.l, Jo:·~ ,'.r.t.':~··:; 
Ot~JZ~.-2út:ríc:"J.-El Sccrf:i~r;o--cc H.:c~~n~., y SP}(hio Pú
blico. OJ•àJ I[JorrJ r~1uiroz.-RU~rrtã.-E;Sccr~t2rio c;c Cor.~~r
cio • ..!t'r~: é~ la Vc']a Domin;:~.:~z.-R·;~nc~.-EI_ Secrc!~ol) 
de Ag~icu!t~ra y Rccur::;os Hjt!r<!·J:;cos. (rJncis~ll ~.~l:'tu:'J 
R~h~~o.-Rubrica.-EI Sccrc:Jflo ~é~ S;;luorocaa y As1slcn· 
Cla. Émllio C\i~ctii1P.Z ManJu:cu.-nú:>r•ca. 

t ·• .• , •• -~. t,fJfllotrHC ti la:, auiOfl.ldCIOf1CS 00h:lnu,, 
la lcy de la 111ateria. 

11.7 De los Prccios.· E! aooyo a las empresas dei sector 
esrarA condoc1onado a la obs~rv.1c1ón de los crccoos ol•c•alcs 
se lcs s.cr'1.1~,1n y a su c_cr,::arí!c:on a la':i oo:.!JG!~ Gc J:iJSic· 
timlcnto ai Sector ruoiJco y a las CJmPJÕJS pcrman~nles oe 
suminislró de n>ccl1camcntos bàs1cos a grupos margmados. 

· 11.8 Oc los Productos.-Las ernqresas deb~ran manlener 
una cslruclura rac1onal en el regos!~ de rncc•camen:os. cu1· 
dar su calidad. dc;:JUrar y roc1onalizar la oubiiCidad~ y anoyar 
las polil<cas orien!Jdas a .rcoucor el número d~. rcgoslros y 
prescnlac10nes, de conlorm1dad a los imeam1entos legales 
ex•stenles cn rnalefla samtana. 

111. ACCIONES OEL EJECUTIVO FEDERAL 

111.1 De ta Pc!Hica de Rcçis:rc.s.-Es ori~rl:ado a~11:zar 

los tràmilcs de rcr.:s:ro ~c !:;s rPSjiCZrT·~ntcs rcc:.::;r,-ecs Da· 
ra la salud cn el n""a1s. asi cc:r.o cr:r fac::.c::i.J~s ;::r1ra et reQ~S· 
tro de los mcdiCDmcn:c~ inc!uidos en ei Cuadro Sás1CD ·dei 
Sector Público. 

Se integrará una Comisiôn de exoertos presidida óoi la 
Secretaria de Sai~Dridad y Asislencia. IJ aue es:uc!1arà la 
el~boración e imDiantJción de un formulaflo· o'lacJonal. que 
comprenóJ los mcOICJmenlos que scan 81dcs para la s::iud 
en México. Es:e Formülano- tcncn·a--CoiT'o b~Se-_Jcs rr.~c~ca
n,entos que cs~an tncluidcs- en cl Cuadro B,;s;_cc_ dei Sector 
Publico. asi como los que fJbflcan para su venta ai ou~l•co, 
las empresas regis!radas en el Padrén Nacional de la ir.dus· 
Iria Farmacéulica. 

las solicilu!!es de registro de nuevas prescnlaciones de 
_productos igua:cs a las mciUidas en cl ~ormu!ar-:o il.'acJOfial. 
se aulorizaran de manera rr.as ur.,icrme y exo3GIW. con las 
limilaciones que en su número procedan. 

No se lír;nilara a las empresas e! número de reçistros y 
presentaciones d~ oroduclos para venlas exclusivas ai Sec· 
tõr Salud o para cxportac1ón. 

Las solicitudes de registro con variaciones inlrasccncen
tes cn su fórm~J!a o prescntzción sobre su rea::;iro ·zntcrior. 
hCChaS po: Ullil misrna empresa. SÓIO Se JCCp!?.r~n SI CS 

cancelado e! prirncr registro. 

la solicitud de indusión ce nucvos nroducics no comoren· 
didos en e! Formu!Jrio Nacion<JI. d~berán esiJr SUJCios a cs· 
\udio por la Comis1ón de bperlos. un<J v2z que ha:-•,,n salis
lecho_los rcq-uisi!os impucslos por c! Código Sani:Jrio y SliS 
Reglamcntos. 

Similar proccdimicn-to será seguido para la politica de re· 
gislro en c! sector veterinJrlo. 

111.2 Oc la Politica de Estimules Fi~calcs.-Las ct.•prcsas 
tarmacéulic:1s que rcalic~n nucv~s invcn>icnc5 y cun1p!:m 
coil los rc~uis11os esiJuiccrdos. · podr;\n oenclicia.rsc r.c los 
eslimulos IISÇillcs inCicJUos.en cl Decreto que eslil~'ece los 
Eslimulos F1scalcs pJrJ c! Fomento ai Emp:co y IJ lnvcrsíón 
cn las Aclivldilo~s lncluslri;,lrs. publicado cn el "DIJfiO O:i· 
cial" de la Fcdcración de 6 de nwzo de 1979. 

;~··IHH'ItdO IJS CUI!t.:•L. 1!1!,;:, hh••ud •••• • • r 
lt;JICII .... primas y recomend.:3r11 a r.!S tlU:rwt •.u.· ' · .• ,. :, . I 

~ientcs que la crnpresa que rmp1eut1;1 el P•UY'"·'~. ·~J ,. 
ncf1ciada con todos los estirnulus prcv1s1os en thrho Ucç'::tn 
y en olras dospos1cioncs aplicables. 

111-.3 O~ la Politica é c Comercio E~lcrior. -Se rcccmryndo 
rá a la Coniisión d~ Arancelc_s y Conlrol~s ai Con:·~rC!O Ex:c· 
rior el rr.an:enmHcn~o Gel cerm:so prevío Cc im~ort?.Ción o.;rl3 
las materias or1mas tarmacêut,cas. asi Co:rio !;J c·rc.1c1en é_~ 

fr(ICCJOncs eso~cJiicas en ta Tarda de! lmpuesio Ger.t~r;jl •'r! 

lrr.portaclô-n. para -caGa una d~ !.;~ ~.-::·..,··-

en el Cuc.Gro P.~!StCO c~ ::: . ~- ·:"';""-':::~ · 
para regular vclurnen e rdt;niJ!JCar sus ccnu.:.lv;1:;!:. oc corncr· 
tialización intcrnacwnal. 

Con base cn las re::::mendaciones Ce la Corr.isión lnt~:s::o· 
creiarial de la_ __ lné_ustria. ;:-éií~ac'iutiCa. la Sc:re:;::ia C!: ':·,:;. 

m::rc10 rJ:::-jrã ;:;_üi:::t;:~~ ~:::;_ lr:~::crtaciG:1c:; c:·~ =:.. ·.:: ~r_; 

sab:es P.:::ía lJ c-roC.J:c:~n Ge rr.e01camc.r.ics Q _ _lG-S r::::_~-,;~, 
r:-ncnios CeL Se.c~or Sa:ud. 

Se dará un apoyo CeciCic!o a las cmores;;s prn~uc~cr.J.:. ~;:!' 
matenas primas en el :n:s. a fin de ncço:izr1 ~n la t\~.:.,:·,3-. 
ción La:inoamcficana c e Ubre ComerCio y O:ç~.nlsn;o3- ·s:;-:-·:· 
lares. la inclusión. a_ fa·:~r dei Orlis. de conces1Jnes 5'JC:":! 
las maierias pr1mas iac11bles oe cxoortar. 

tll.4 0:! !2 Potití:a de Desmrollo Tecno!ôr-ico.-Sc fc~r~r.· 
!zrá la creación de ccmros de mv_es_iiç;acló·n lcrno:oc!Cfl r;;; 
r ... 1êxico •. z. trav6s de me.canisrncs auc zpoyc;1 su O;JCr;;·:·.-: ... 
como_asociacioncs civiles. te;1G1entes a bcr.c~IC'Ilr fisc-,;~:"'"'"r;f'· 
te a las cmorcsas aee con•:ena::n con ei~c:>. G: :.:m:'Jr:o~ic.:s 
con las l~ycs ap;tc3bl~s de la fnateria. lçualrr.r.:li~ se :Ju~~.a
rãn beneficies p;;ra .las Que opcren con tccr.oic:q;a prcpia. 

Se 11poyarã la actuacién de! CentrO Mcxicz~'J d<J ln·tc:;:i~~=1-
ci3n Farn~3c6üti:::à a :m C c ·que la índus!ríJ caci:-:1.~: ::u·.~r·,: 
d::!sarrollu ie:cnc::cia orr;;:Fa çGra sus orc:r:sc:; i~~~~::!ri:.:_,·~: •. 
principr;.lmcnie cn · fo:--.r;.u!2ción. cx!rac.cHJn :1 1c:~;:n;,-:c:r·•-
Se d~1r2 tr<:io prcfcr~n;c ~ las emor~sas rrc:x:r.;~;1;;~ t::" ; ·!r:. 
cor.diciont-3 de sus colli.íatos Cc iecDorocia. pnnCií/~:n~cr~:·~ 
para producciancs oricnlt:daS a cxportació'n. 

- - -$e p_ro_moveí~ el _fomento a la Íf!vcstig;'lción Of!Cnlf1da ;;1 
uso_ de sus:Jnci~s pro·.·cr:~r.:cs é~ nues!r0:; rccur,::Js r.:~:IJL"· 
cs a tra\'ÓS" ·r. c las c.rnn~C$:15 P.1rt3~Stíl!~IC'S o {!:; !f'S ~;n. 
!ros de ínvcstigr!ción respectivos. 

1/LS De la rc:iti;;<J d::J. nr.~nci;uni:r!:o.-Se f'I(IIJ:)ri'r:in r::;' 
tud:cs lcndlcntC's a dcimir __ l~~- cmorcsas dc __ !,l 1r1~1;;,'r:; :.-:~
rrücéul;ca. --Ct1yo ~po}·O rmaOcicr'o. S~a nCce:;JriO y c~nv~nH:·r~;c. 

Se prcmovcr.i qu·c- t!2:::icnal Fin;;ncicra. 8:1nc.1 $')m~x '! 

otrus ·ins!ilucic-ncs crcdnic.iJs -c:c:;tincn un _!ando c!;í)c . ..:::l;.' 



2944 Sexta-feira I• DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Julho de 1983 

de crédito para descucnto de f~cturas a la ind1J:itrí:J larnL!· 
céutrca. 

Se promov~r;i un trato cspcci>l a los lin::~cbP<c~:'J.> ·:': 
capi:al d~ ri"!SCiO. a 1ravês- dei fiécicomiso ri;:_r.1 r.! r·n~J~C':':r. 

Hldu~tri;tl, a_ l~s cm;)rcs11s Que rcquicrc:n lfl'!Cr:JO~I':'~, ');;r-: 

_cum1 1'f las RcquiSI!05 r.~_inlmos de lns~Jl:!CÍOII~!S y $l~l~{ri::_: 
de Producciór; cmr:icos por la Sccrc\Jri<: óc r,,tllr·':l"i~ y r,,. 
mcn:o lr.ouslriJI. 

Se dcbcrán ~giliz<lr los trámitcs que l~s cm1ro~-1s n•oxíc.a· 

bAP.TOLOI/,E A FIORINI 
ISMAEL MATA 

I' 

·~ .. i 

SELECCIOl~ DEL CONTRATISTA ESTATAL 

ABELEDO- PERROT 

:!nlct:'ct.h:ntcs·y Iut!t;O, se contrat<Jn dircct~fn:cJ:tt: ..1<..:~ _t~!~!:8.ios 
t!~ \.:.l:lh.:nfo ÇO!l cl onJt:n fij~Uo. . 

l .. ? c7~dén CO:! crripreS~~- nndono.1~s cstá-1;1"-
cn b !~,;-i 12.D~S \: sc.~uro.:); -t!t (!l!'c:~·~to-l~y _l·l.l35 tr''' ($e!;
ro.~ "'~"t"C:2§:v.Jy (Úmbién por I;.: Jey ~-,n<: n;.:
c:iolwl). 

L"s exclu,;h•idac.les o mononolios están contenidos cn !:1 
lt:y 1 fi.7:>:~. que o!;lig::l rll Estntl~ nacional y n la :-.runicipo.lt-

. .:\dt.:Jn:ls de Ias rilzone::; que: sirvcn ele su~tento ::1 ia crc:t- ti:ílf(E~~~- Ch~d,ú'! de- nlu::nê)s Aii·e$ ;.1 cuiltrat~r· sl_1.s ~-scgla·Os 
(·tún de 1<;5, rc~i:::itros, la Htnit;u:_iói1 ___ clc l:t t'0;·1:.:un~endu de- t:_on la C\tj:l N•tcio:wl _tJ~ __ Aho~ro Postol; cn <:!_~_h.:<;:r~!c!:l~y 

~~: ~.~ ~:;~;~a~~ ~E~'~:~' 1 t ~;~~ ;':;:~~i 1 ''t};,~; Ç ·~~:,:',·"" / ~ '~~ ~;~;,~'/-F'7,1:1:~ :~" c,;·~~,::i..,~',;~~~"~;: ~~L 1~,;,',':1 ~,;;~~~~: •1~0 ,,',\~',;·,'~':'1~~ 
t~t!_Io ]l:ll'.J :ot,.:ri.lr __ t:.:::-.1 iJi;~J:~L:td- d_e .fl;ll\t::tio r;·.:'-=·:e c:;ilitr- l:~.st;a!u :1:_;c!on;ll, a L.lS L:n~pt·c~·;,ts :nixt~~~- c:1 q'.lt! C:-; te .::it:a p:trt~ 
dbtint.:.t.=i tê:::I~k-.;l~ -cn·st:.~ ccntr:ttydc_,:;_c_s: ~;:::--- -~:.:.- · :y 11 l:ts p!'i':é~<.las-quc l'l:db::tl~ st.:L\1 enci0l~l..'S c~t:1taks (\trt. :~'l, 

) I--~~ -- --·~ . _ ___.-
1
--. -·- -- 'ine. u'J. :;c.:gún ~1 lt.:xtu est;,IIJ[t.:t:ido pur I~ ·l~y l]~l;j~JJ;_t:ll cl 

·"> ~ a' (!tliílr (:XC u~Ivamt.:IJtt: __ Jlcnes c/c p:·oth::::ción n~- dt~C'I'l'io~!t.:y lÜJUS/G·j c~ut.: co:lfiL:n! :t "~ll!;::> A;·J·:~ntinaS" 
\."IUilLJl; 

~i '('t-:t:1:-i[JU~'tt: ;:a.:rcJ::{nHico _orighl;tdo en <.:rn-itr;,rÚ>s cclehrath):i 
~.:un L'! L·:~:t:;t;o; en e! t!t:cn.:to :!J7t.ij(iG qttt! ilnpÚ:5tJ a la J\dwi

. 1 ti :ilt·;lc:~jtt :1adu;;~: i-ía~~·r(it:·i~Íêiú_I_i ··~ÍJÚg:tturía d~ 1 ~ast rojL·ro~ 
c) confêi'ir cXclusi\·it.Ia.dcs u lllOIJ_UiJUlio:; cn su::; aclqtu- l1k:-iel prcdt:cidv:.; por /).1.1\'.l•'.I.A.: t:tt.:~ll'l'<t. 

$idcz:c:;: o 

> d) cst::L<..:ccr prefc1·enci~s c.:n favo1· de l;ts c1~~presas 
Jl~I·Sull~l:) II~C:i~:l~lcs. 

La prefl.:rcnr.iJ. o el u·atu 111~·1$ favur~tlJlc dl! l<tS }ll:l'StJnas. 

o- o cn'tpre.-;a::: lWdon~llc:;, la enconu·an;u:; cn tas v1~:jas lt:ycs tle 
i:1q ttll::.to.:.; i :~tern·o~;; 1 ' t:n b lt:y J :!,ti:.W de culoui~~H:it)ll, qw.:· 
u:or1;;1 pn~rt~l't..::LC~\L a h;s- ~iq;~nlitH1:-; o exlr~tnjt:r,,s <.::ul'l n·:ii· 

La$ tl'l!.S r::- i meras t:CJnfig"lll"\111 tttl"ri"!gií-:H.:!l ·.!:.!__c_ol"!.dlciones 
th: i.n.!nti.s:bilil::.d t!c !as oferta::;, qut: imp:~h.:ll ~; ~:r.:cc.::-:o a la--- 11 J.., lt:~·r~n:n~:iu_ ". ,ct lllltCJ .:n•h fuvu,tl.lltlc rlc 1~-:t l~u~i_.,_~·~~:!~-~~:';:d~l· 

··- .. --- ··.-----,----- r· --- --- ··1 .·· -J . .. I J lllt:~ltc t'll l!t.,(~tlJI lJI!Jfv~l:t...-.t.-ft:..: Jtnpu:._;llut.u 1<111..: l.t J\f):u:to• put' .;vn)h·•·t.•r· 
,.IIJU:U~l'C.:I!t..:l=.a, JlliH!llC S:.! Olt'~'l:;.JII ;:t;UO,:S t..' ll~(;jt:l' (;(;~;~ ê.H Y :.•·lu vi,,J,,ttHill ~1~~ 1.t r;••nonti,, ,:\!' i•;u.,t,J,t,luzak !11 ky que .:uuh·ntJ•i•t d ~f~ .. 
J•l"ct'iu tJUC h,s favorccitl~- En c:~nlhio, t:U~:::,r') ~i.! Sil'ttt! el 16 .lc :u C·w~!Ítln'i,'ut :-~ .. ...:íuihtl. E~t d fal],, !li~,t.ttlu ca !u to\\1"),1 ••Jh·~lilt.ritl 
• . . . ") , 1 . • "- r Ft'o~t:t·u Aq~t·tllinu", d ttl 1!\!' tn.::uLt..: t!>! l:l.!tl, },, C<llt!! !:)u;m.·m.a t!..: !.1 N .. .u:i.ltl 
uhunu C:l"lll:l'lO, soo se C!it:tbh.:<"cn l:OI\1~\.t,t.:S {[r~ t:·~t.o I·'~'t!•t!- .I .. ·titli."l cru..: '"::i lll"!~. :)V t!\!' l.t l~.;y !:!i7·1 y 7V tl..: '" ~tijti -lttlll.,l ... !..: ÍlilpH.:,tt.tS. 

rt.:nc~~tl ull...: no i:IÍno:;iUiJitlin la Jlitrtkipi.H...:ió'n <ie c:nit.:Ih.!S 110 il~tt:t·ll·)~-_. '1''1." n~~>l,l..:d •• u tn.,yuto.:S: íutpuo..·)t,~ :.ul11-..: lu, u::tí.t."l.·s. y t!tvi,!..:n· 
_. . ; • • -,- f · • tlu:o ti..: l.t::. :,,_,, io.:du,l•:::i llwillilll.l) 1.:11)'•' tlito..'l ..;j,'qt )' Coqn!,.] Ílll'-l iJot.J) 1••1 t:llll• 

t."llt"\!~Jdl'õlll cn I;::) dii:Otl:!it:i de pn:~·~~~- . - - \'Ít:J'.Ht ,,,,Ji •. wl<J) ,·u cl j!HÍ·., ll•J \,'I IIII iuoUII)titmiflllul.::. (t:.s N_. FrrU~t. t. 
l.a ~ulqt:i..,:dôn d~ lJicth.:-S d ( pru~!1L<:~:l:1 naciun::l t:~t[l IJ.!, p."t~. l!ll). Eu lu n<~h•l "(~_u .• ,~li."' A·:.turw..:•:", ! .. Curto: Sui'H·fuu n.tifi"J 

: ~·. !··I· ..... I J .•• •( -1· r ··,·s-10 'li'~ J'IU. iusi.itU)'Ó cl ~~')ti ·cl ..... -;,in.r itl ruu~id.·J.11" tt/Cf)lltUI':I~IIIotl d hrt, 11·11,' ·'·· l.·y !t.~;:.! i(illll>IIO.:)tos. 
(UI~l\;.lo(J .1, a ! .,..J C ( l:C\t.; 0 ~>. ' _ l. ';)-'• (.! ' •JIIli:IHI•~J _Cjlll' j;cu~·.rl,n tuU lh•l}'\11' llllj•lu",!ll U ],h !UIIIIth ,],: !Ot l.~l111otlU11 J!l 
•. ,~t·iua~l\ ll:zl!lõhi~ ··coJíijJi·C-:~r:-~...:1_1_1 n, ••.• ···-!' la l~y 1\i,í'l-1~) qtte )l'j~UI .. :. ,~o;!.:IH·mf ..... !":·· ~1/IIIJ:IIili.~ll o•Jolll~ll:t:tnli {C.S N .• 1-'u// .. ~· •. t.i I!:ILI, , •• i.;. 
·--~.-,i·: :-:-1-:--; ; .. ,-:'~l .~~ 1· :I"'}'-=-:-- :·1~~-·~(or-nYl~!iC~) ·de CO\Il.ji·I'~Ú:. II!!], ~·nlt•t•z.:r~tlu lu )\l:ur .• ·••t:~: "'(,lufu '-=~< •t•h:.h,s,lus l<~li l•lo..'tlu1:uti\"U" "'''lt"l',rll 
c:;:,t ... J.\,;(.:~,; ,1 (.r,J •ocJ Ollt.:t õ.lu 1 \JI~t I.: .l: I t,,,nl'''-'" 11 1.:> l''-'1)1"'" .. Jll!hh~·.r), L'll t:u •• I•JIIh't' Ctnm.t fluo.:, ... IHI.•t:uh:u, cl\ 

;.uh,J:i:j\'ik:s ,:c (;.J\.It:icadô:l na'"·ion;al cua:1du ~;·.! dL":>lín:tn i.!l ru .. 1.ru t·:. pu)il,lr· y pzt·\·j,, .• J,,, f,.,·ru •• h.l.~o!.·. l•·r:·•l •. .-,;, lwfu c~r.., lt., .t~ L"lll..:u• 

- l-\ lcy }:i.~7:j tlchtlf'Uil\;;:-~dt:l ''(.;olÚ.-I~ ll~- J,·t'w, ),,,ju ·'"~ JIIÍ~lllol-. (uw.lh iu_fl\")- IJ11t.' ot.l,o~o l't!hulhl-. ri,io'h>, '-'"• ,l,·t.it'1 .~,·mJt!~ 
~~h"hJ; Y Jmr ------·---~· _ lltu: :...: ,,.,lh[th~ll t'll t:l , .. ,c •. lia·t,r aJ,. o.:l ruul.1 h., b••l.,lllltlu 1 •• C.un,IIIUt:hd'-
l'lun:,l:•. U !to:; ~l.llorllicro,- IIi \"to.ft lol lr.ti•..:IJu ln.:\.hlJ 1""-'~· f,,h.s llt.' juri,,flu \.,u''. 



r.. ~ 
::. 
~-!C: 

- c 
-=~ 
~ ~ g 
:; t.: s 
~ ;::. '7 
c 
c 

n
[.,: .... 
u: '< 

~ ~ t1 
~· ...__ .:... ,. ~ ~ 
~!~ 
2 cr. Y· 

~:~ ~ c v. r. 
~ õ ~ 
fr v. -
'E'"'~ 

i·~ i 
o c::;::. 
7 ~ u 

r. ::. 

c cf=o-t? -...,...r.n('.}C 

~ ~% t ~ ~ ~ §· ~ ~- ~- ~- ~ 
v. ci I ;:o~ r. ·-: u ";:' o-= ,_ tr. t! ~ 

HriH! HiJH 
r:õ::;t:~u:~§. a1c.~ õ~ 

:ili!H iH ·-
v.::..r.:::;S'í ft~õ 

g~ 
t: êi 

-E~ 
-· f.) o, I 

,, 
:.: c: 

.__ 
~~ 
~ .... ,. ' 
~?' 

~ :J. -

r.- -~ ::· 3 5. 
r. -=· ;t ~:.: :i. 

·~· • I·: .:"". ~ ::.·· ~; :": ;: 

anuHt! r. s fi 
V. -:: 

~!~~ 

':':. .. ;;. 

:! ii IH !! ~ lllH, 
} ~:: :::_ ::: 

" {~ .. 
:: ~- ;:. 
g· ~ ·~ 
~-6 ~ 

u. 

~~~~~~ª I I V. "'(; oJ ;:; c; tr. 

'--2!~~f 

~~~,.~~:~· 
._,nnn-C 
~ ;~ (5: f-' lori p, 

~-~~jJ~ 
f-:. ~ § F~ ~ :1 

:J ro o ,... M' - ~ (~ -·· 
~:;,~;;,.e· 

§. ;, ;:« ; 
. ·1 

~-~ i; ~ B ~ 

'~W '< 

r. s é.' :~. :.: 
;.· :i• ;; . ~~: ~ 

~~~·~ti 
~t~; f; 
ço n.~_ .~ (; ! 

:.~ 

:;, ~-
,.. :: u. 

r: =.... 

~ 
() 
c z 
() 

~ 

:.-
o< 

'= v. 

·-
t; 

:;, 

- ;::; 

~- :: ~· ª· 

.;j 
' . 
.:.. o\ -
~ "! " 

11~~ 
i"~;; 
~:;1 ~ 

ri; 
;.-~:i: 
c-·:.. 

r r~ 
rn-::.., .... = .; . .:... 
O# :. i 
!:.':"'"' 

[f 
~ f_~ 

fH 
~ ~ =: 

s 

~ :::: 
2 ~ 
c~· 

~ ª" '?.c. ..:..s_ 

~- = r.(p- ;~'b l(· 

\.! 

" 

nHHE 

c..!:!. ~ (; =· :: 
; ::: G:: 
;:.;: 
§.~ 
J:-' ~: 

{;"(; 
-"· 

1..: C
.:.J ~ 

~- ~· 

.. --: ~ 
"": ~ 
;] c ... 
::: r.. 
C.!;. 
~: g 
-· o ,._ 

::1 
r; fi! 
-~ r. r..· 
~ ~ 

~:J 
'f. v. 

c:-! g 
.... :; 

3 -~ 
;: ;: 
~; ii. 

;~· ,: 
--~ 

Q. t. 
§ ~ 
cÇ 

.?· 

;.. 
~ 
~ 
;> 

~ 
-: 

~-ªi· ~§ ~G~·ir9V:!=-v.'"':; UJG 

.... 
5: 
r·~ 
1~ 
..., 

~ 
ã 
g 
.8 
~ 
:;o 
rn 
~ 

I ,,... 

~ 
s 

I•~ 

ii .no 
'ª" 

o 

~ 



2946 Sexta-feira }9 UlARIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Julho de 1983 

L!CI'l'AC!ON l'IJill.lc;A 

t:ioncs :;lmllures, condiciones c.lc nnanclamlcnto, prccio y 
cquip~micnto. Dcntl'o tle limites r:tzomtbl<::l. la~ cmpl"<!S:lS 

•:r;.;-entin<.IS Ctcbcn coutar inclut.lihh:nlcnle CQ.t"t condiciones tlc 
tJt·ivih.!gitl f1·c1:le a lus cxtriu1jcrits-·•. 

Los-plicgos ôc cundiciurtcs p:tra la ~-anstrocción til! las 
ulwas civilcs dei l'royccto l·'utalcufú y p:-.•·., ta segunda !ici· 
t:.n·h\n di...' I Corn))lejo Z;,ír:tl<!-HI'azo L;,u·go induyeron t.:l~lu!lulas 
c.h: pn.::fl:rt:nda cn fi._tvi.H' de l•~:l cntprcs;.,:; y ttt~th:riah!::i· ;,n·· 

y t:vuludón de.! ~~~:i invcr!:iiunr..:!'i de la t:IlljH·~::-;~l (~n Ldenes de 

<:ap;tal, duro.ntc.: !:·.:i dos aii.CJ!:i ~tn:c..:rlun . .:s <: b t·c'nlr\lt.n::tm. 

EI \.kt:rt.:tu rc;lamc.:ntJdn t:ll ;-;\: ;.trtit:ul!J~·: 11 p~·c.;::.cri~H! qttt! 
~~ Uoudci!!·.'l t:oi\ !.!! p~1is Oc las IJL'I"!'l\Hl:t:.; fi:.:·,:~'s s:: \I"Cl't:dilarú 
êon l:t. J:t:ucba tL.:! dOtnit!iliu r<..:,JI, de ~H:llt~J t~u al ~tdiculc; S~) 
<.kl Cc3.iigo Civil, y una cédula th: idt;nti..!.!d o dut:UII\t:lllO 

n:u.:iun~l ,h: jJc:~UJat1'1'iuc lcn!;a por lo Dl...::tto.S dn:; aflos de 

~ntigü~da<.l. 
La:; ctnpr~:s.IS que nu t:ltnqdt.:ll con lt!s n::quisitos_ cnu

·nlc.:ratlu.;; stJn c:l:::i~a<hJS cotnt> •·cllllJrcsas dc.:l cxterim·". 

t;l!nt i nus. L~~.:; t.:tnpr~s::::; ltJc;.1ks ''c.It: c::.~pit;.d int~:nw" ~on aquc:llas 
No ob::>tante, t~1ll!S iniciotivas rcs.uttahan ll_l! tltlllusa t:ons-- ~que. illlctn(ts d~ lh.:n~r }i1s t:XÍ!)cndas dlad~:s, Ht:t:L!Ii '·ta di

titn(·ionr..llhbd y~ ,lltlt.! los ''privilegius" ~~"Stin;ui~,.s i.1l dc!::ian:o·, J•t..·,·~·j(;H '-=lccli\·;1n 1,_- 1nc l':'ulh-:1da cu cl p~ds, cunrr;nrn.!' ut prin
llo u :.ti fun:.t:nto .sonde c:un1JH!tcnda tkl lt:t;.bl~HJu:· lttrt::L 07 f ciplO th: la rcahd...:;J ccun'0uüt:o.t, !.tin qttc ~~~~·dicn vitH.:lth.>s ,·lc 
inc. W, y 107 dl! la C.N.). ···--...._ 

llt.:d~ntemcnt<!, c:on e! pmptis!to tl!! odcnt:n·, ê,n, formà' 
colwn:nt<.: y ut·gónic:< c! puder dl! compra dd 1~,l;t\lo.J en b~
nt.:fi<:it> de b__indt:sn·i'!_ n:tcio:wl, se s:t. tldo:t;: la l~,y l H.S75.· 
-denon1~1:~la dr.:l .. nn1'tratc oacionnl"- y se h.1 rq;l~~. 
pm· <.:1 \lécrrjw :!u:m;7u. Elmtcvo rég.inwn fue pt·cccdido put· 
un:• r"~o!u~ón de! lliinistcrio de Obras y St!n•idus l'úulicos, 
\11•1 ·l7/7ll, püJ" til'cu~~I -~t •. /impu:·tían iústrucdont.:s a todos sus 
·ot·g~ld.snw.:i t~i"tTI~~lL:s p~ira--<(ltt! fa\;Oi·t.:-di.!r:tn -cn-l~~s- <..:dn· 
tr:ll\ll:ioncs a l~t indu:-,tria, l;:ts cn1lll;t:ci~s constntctoras y la~ 
(.:011~tlltul'Ías JtaciUII:IkS, 

La lcy Jl).o7G c,;tulJlccc (!\1\! cl ,;cc!<n· púiJlico tcndrá Jus 
:;iguit:ntcs olJlig~tdoaa:s~ 1~) ;u .. htttil'it' lH'Uvi:iioncs \li! ul'igc:) 
nadon~tl; 20) t.:ontratm· cun cmprc:s.:ts lot:~tlcs; y 3'.1) c0ntrutur 

con consultorl!:i Joc;dt!ô. E,;t;ts limiwcioncs rig~n p:n·01 la 
ndtuiui~u·acitjo l'C11ll'•di:t:~tdi.l, lrt:i cutidmlcs t.t\llt\rquil':t:i y tlcs
ccnlt·alizadas, las ctupn:sas ~tatalcs, las c.:onccsion:tri~ts c.h: 
:it:r\'idu:; JlltbH<.:os y lits ~uc:ictladcs cttülttnÍcl"~l ~C~l stt nalUI'<.t• 

lc:t.a, <'li 1;.,; que d J•:,aatlu ,;ca _c! titular ti<! !:1 nwyorSa dd 
t~illdt"l, lneluso l~1:i th: ct:onuu1ia nlix.tn. 1• 

l!!n c1 tc1na tlc h1 ~uh 1uisil:ia~n d..: :;tuHinl::;;trus n:.u.:lon;llc.i 

•til ).1111 ulh. lt:J}' I!J lullti\!llt:ll tluUflll• lt.' 1 :1.mu:Utl.lrit.~l tl.: Ja .~:,ivhlu.J COI\• 
"'hun• IJUt: -cu 1 it!'•r-·· til li uj\!lllh o11 'ltt h:m~lictt 1l!! 14 l.:y. 

' lw .\ J~a.tf 1!~ 111 !l.":'lltiJthltJ~i.- iu•t•l.:l.hot tJU\!: t:Ut!•k·• 1.1. !'!Y -'-'1nU\".ct;ll~~ 
,,.,. ,t.: ul.: ... y .~au~iv• lou,o;~l..:•" l••ll. 1'1, iu.;, lo) U "i''"'''hlul\ ,1.: 'ooCI"VItl•n. 

{,.;t. ~")- I"""C'a.oUIVa 'i''.: aut Jlf~\Í:.i•IIICl •c ltJt1itolll U tou.lua l"' \.o.tlllt' .. tV• t.dl!• 
Lr • .!- 1..,r .:-l ..._-c::tur J·~~ti,~. 

LlClTAClON l'Uill.!CA 

dcpcndencla directa o lndi:·ccta r~spcc(o a cnt!tladc~ púull
~a~ o privados dcl ~xlcrior" (art. 11). Si se tr:ita d~ sudc· 
datlcs :.n6~iinas <:stc requisito -raclicnción ele la tlil·ccción
IHtt:d!.! sct: sustinlitlo p0~· un limite ~ti nlotltt> de las rczucsas 
,;] cxll."rior · cn conet:pto dl! ttividcntfus, lit.·cut'Í:t.s~ t:tc. Con.sc
l'lh.nltL·tn~:nte, la emprt:sa lm·al qttr..: no m·t·etlitc- Ja r;.ulkacitln 
de li! diL'CCci{nl en cl pais SI.! cunsidct·a ''lnc;,l de cap!titl 
t:Xlt.:rnu". 

!.:t l~y pcnnitt! -y alli ntt!ico;, la causa 11<! esta último. 
,dh;tiuc:itjno.:- CJltC c! l'odcr Ejl.'.t:utivo i:nttoricc '' que.: cn lu!:t. 
lJ!it:t~!~- tle Iidlm:i_6n !>C int:Iuy;,,n <:lü.usulas dc_)H'l!fcn.!nci;l cn 
faVCJl', dt..!' las c.:niJH'r.:sa:-; !ocalcs d~.: c.;<1pita1 interno, con cl fin 
de "t·uu1pcns:tt"li.ls JW1' cl nwym· <'o:ito di.! ·fin:un·h,dóu th:ri., 
vadtl dr.: su ,lllellur ~tcc:esU a los \tV:ilt!:i y i.l !u::;; cn.'•lih;::i cXtct·· 
ll 1>S, L!l\ c.:ump<.:rac:irln ;.d que tiCIICll l:1s cntprcs;•s dei exterior 
y !;,,; J"c:;tle.-; de! capit:tl cxlcmo" (:trt. 1:!). 

• L.\ t:u:-;CU!Illl!:>:<.:I.-\ '{ !.(JS III·:C:.l~Tl<C!S J~:t ;:trlículo 71
.' dt:l tlec.:n:to n:glanJt:tltariu l1'õ.tla ·de Cijar 

p:ntta!l para dctennin:,t· la l'i:Hiieaeión cfcctiv;.t de.! la tlirccci6n 
la Icy CCJ11tj~.:nc ~rtict:Ios zt.' a G1!- p~ut;;z; p::t.:t;_ .. ~s y de- de l;1~ c:nprc~a-s, mauque po1· la r.:noriUI.! tlifíetlll;.al de t·cs;ular 
UJtayvr rtc;u1· que Jus c:itilblccill~:s po1· cl t1r.:cn.:to~lt.:y :-:)-10/U3. Y dt.! conl1·ola1' ·cn c:la 1natcria, ca~i· t:ir.:gununc.:ntl.! l:\ thll'nla 

Cc.n !:: finalid~<l tl<J lJrindar un Lr<t~n pr~:crc:::c a la sc,·ú it\\lj)~t'<t\lle. 
}Jl"lh1ttt:ci0n n~ciO!fal, la lcy di'licll! a Ius t:ntp:·e!:;t~ L..'ll ··:ol,;alc.s'' Si !ucra ,·tl.'l'L'Sut"io r~.:currh· H ttnll licitaciôn inll.:rú:sciouol 
y ··dei cxtt!riur". A :;u vez, las "lot:dc:s" ,;e ~ttiJdidtlcn cn -l:•s en>rn·es;~s de! ext~rior que cn.nt\IITil\1 l!cÍlell la ol.ligacltía 
lut::th:s "'d'.! capHal interno" ~, ''dt.: c~pit;.tl t::-\tel'llt1'._ I.a h:y dl! a:;m.:i:JI'!'il: <:un t:lllprcs~l:i localcs y, de !:ic1"·llusihlc. con .. lo-

1'\!St.:r\·a t:::-:clu!:loi\•amcntc cll f~.Plul' c.~r.: _}~tS C.:lrlfH'L'!,:.d loi.:Ulc.::i lus l'idt:~ de C~1piUtl inlt:rtlC)" . 
. cuntr~tosC;o:t~s ,. ·que rêo.Iit.:c c.;l ~:.:t;lu:· pú!Jl:n"J (~:t·~·'· lY, inc. He\:blc grau ilnportanc:ia cl m·tit:ulo 10 qth! aspil·a n 
IJ. y bl, sah·o cn Ca$O:i c>:t:cpt:ion;,llt:S d~:çi::ri;~ks t~th:S por C<Jhu:tu• cn il{u~dd:u.l de condidunc!i a lu::; pruvcctlua·cs h.>calcs 
un ... r~~o!t:ción pr~viu de! ~liubtcrit> C:onlpcil!itlt:, t.:.:t los CJUt! cem lo~ cxtr<1njcms, ~n punto a financi:tción, cn cl ctwl los 
St: dc~n~~:;trc la J~cccsid,H.I de uu ct.Jillndo i:tlt.:nJ:tt:;onal.· cnqu·Csnrio$ 1m.::tles ~;.1si nunca cslfnl cn silUitCión dt! con\• 

Par;.; CfU:! un~ c:npl·c.;s;.! Sl:a- t·orl~ích:ri.ttf;, .. ~,~..:::11" debe pt-til· po1· Jus dcfic:ic~1\das (]Ut.! ofi·cl:l! lHrc=atru sislctna hanca
·l"c\.l!lh· lus .siguh:nlc$ 1;cqubitos: 1f.') h;.t!JI.::· ~ido trt:~n!a, o t·iu cu <:I l'C!:lop:!ldo i.l provccdorc."i y t:ontratistas dei h:staüo. 
:ttthJ:·i:.::~h!:t a O!l'!.!fJr, tft! ~tcucnlu r.un la ll:;~i:d::c·:,~):~ ;:~·H~ntina;: J ·'' nontta llH:rcc·c ~e r ll'.:tntitTip[a: ••t-:u h1s Jicit:u.:iuucs y cl\ 

20J tcncr dÓn~it:::ib lcfial cu Ia Hl:púldk,I; :~· 1 ) • ~a:rt.:ditar que Jus lll:clidos de tolií~itci6n lJUt; ;ulmit;ul la (:unctuTc:Jtda th: 
t:l oda..-ula pu1• dr.:nto tlc .su:; dircctc,:·r.::;, pcl :;;1n~d dirr..:c.:tivo y IJit~llt:.s iutptH'Iiulus o flt: elllf11't':ííl:i dcl cxh:ripr, M~ ptn.lt·ú \."XiJ;il• 

pn.1!t:shHoa!cs th.:1:e dcüticiliu rc~d cu cl p;::!>; y -~t·1 ) i.tt.:l'cditar t1_lus JH'uvccclun::t ltJ«."i.tlc!i dt! bh:ucs. ul,r;•s o Scl'\'idus. pl:•~c>s 
-col:hJ (o.Jctor t!:.::....i!:ii\'0 para la Cõ.liHkadrin- la C.:(J!bi::itcnda de rinanCÍ\Icitiil JJl.ayurcs tlc l:h~utu uchcnta (lHO). c.lü1:i, ~uta• 
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]_.\ co:-;CUJ\HE;>;(;t,\ \' I.CJ~ HECI~'I'I\OS 

Z!1cntc c-u~nd_c, 'se cJnlptu una tk l:t~ ,sigtdt:uic:-i t.:m!.dielon~s: 

élJ cxbt:tn linc~s c!C! crétHlo!i IJ:tnc:aritJs intt·t·nus p:tra finnn
cl;u· ~~~s upcrctCio;~cs cn cuc::;tié,u; b) -la- dot-'\IIHL'tll:teic'JII qt.tC! 
:.~.: cxtu.;ncla r.:ll )'d;;o :;t:a tt·;ntsfl'l·iiJlc, (';::,l..S ,,,·~d~td:t pol' un 

1.J;,zn~,:, cfid:rl y Cugtt:nga c:If~u:-;ui;IS, u :;e :t~'\JIIt{l;tln.! de dispo· 
s:~..iut~\.:.s que rc.::i~;t;;:r-,rt::-t af !,1-.Ú\'-c~:clu:· !<ll.:<d ( t1t1~r:t !tJ.--; rit.::-;gt>S 
d .. :d\';,ulus de una evcntu~l dL·\·odu;.n·itJn Jtl(ttH·~.nl;i cú'Lre et 
u:outt.:r.lo di.! la ~:ntrcg~ de la pruvi:;ít)Jt, uiJ!'.I 11 11: t.::-.',~a·it)n de 
~t·rvh.:iu. y cl dcl l;.J(jU de ln!i dtH:Htth:nttJ:\. l i!l.;h, r(·~.;;;ttilrdo 

cfda:r..i ~t.:r t.·quiv:d..:ntt.! t1l tlUt.: l.llll[l~ll·c..:·•k hct·l:o ;1l p:·t,\'t.:L.'_dot' 
c!d cxtt:rhn·, cn I.J tllt:ditla que.: (a:':i IJIJ~it~<.H.:inlll:.::i de pt1go ti. 

~t:untr.~~r:-:t.: cun l:l sr.: c.:xtiend~nt 1(-,t~LC o pard.dlnt:lltl! t.:.ll ntu· 

ucd:.a · t.:Xt.runjc:r~t". 
Lth.';.;u tlc _an~lilar las dis]H~~icioúe-::; 1>~·~~-H·;::-J dt..! lu lcy 

1!-i.!:>i:l t;;1b1.! pn.:gunt~r:;c si sus tlt11;nw:; ul CI~J;_,·n~ü :i t:~dific.:~· 

c.:h;n de ~:mprcs~s y ill trato <p.tt.: Cl>!l:-:i!..."t'Ut:ll:~,.;;,~; • ..:lltl!_ 5U les. 
lJtind~'• ::u"n ;.plil"~bks-&.d t:Utlt:L';-,inl•;.&rll) tl1: ~~ln·;t púiJ\ic:t cuyo 

1''-:!..:;m\!n ~sl~dJ!L·t.:iõ l_..! lc:y 17.J~ll. I .a clii~\~ll;d! ~urgl! c.lcl 
Jn:~,.·}uJ d...: (!tlC };t_s S:.:cit:di.:dt.: .. :.,; __ tunt·c:.ir,l\;H lõt:-i :---.1.: l"(Jl1"~~-litli)'L:tl 

··.nl h~H.:·• p:u·~, I•rl!~L'";~ti.li"SL!_a_lo~ ,.,_,IIL'\1\Tl"llt:Ji,_, -d~·~· J:1;1_:1~~~(jtlt! 

:--ll.~..:.:;,t:!(;J!t '"l;utlu:~.:~1ri;.1s cln\·~;ud11 d~.: Lt t'll;l,·~.::.i0il ~~t.:_~_l:i.ill· 

Udlt.: :q,;o·t~:dc) dei I L':::'lO d:.; }:t.::; i.tt:lÍVJtl;tdt.:S qltt .. : JHII.-!ll~dJ11~11tC. 

licllc llllil sot:icdad_ v:t ftJl'lll;.H!;.I, r.n:i!il:"tlldtl~\,; l:(JJJ t..:i\u t:l CUI1-

trü1 'i\10.: dciJc cjcr:·:.:r t:l Est;.ulc,. l'11r utl:t Jl;t:·!c, t:olnu cl 
t•alllt"II,.":)Íun:l1·iu ufrctc iH1"1!"t:ip~dnu.:ttit:. uua sulliellÍll fl:ltl_ncicr.::t, 

n.:stlll.• l·un\'\."ilh..:ntc dcjarlc: õtlllplia Jill~;rtad p.~r;,L (!~IL' l:o~J.~iga · 
:,!.I~ l"\."1."UI':-it1S _ t:ll '1~::; ft.lt:tllc::i c:Odt!l"l\ôiS dL' (i_r:;tlld~:d,jn, f .a 
cu;e:.litla :-;:,·::;ún tl;lL·:::.tn.> critl.:t'Ío se t;l!$l1t.:h·e ~t:.;ig1_1.~1ndú nl 
c.;nn::.lnu;.a hJ ).ts nli:\!1\il!:i rcspnll:-,:dlilid~ult:s qtH..: !;1 ll:y l.:~u:nrt. 
Jn~l~c a l';ul!., dei:-.~~..·~ tur }JÚlJhn• •. Y•t qllt..: t:_:,ta k-y IHt :;~~ t1t:tl('tl 

•• ,. n·;;ul;,t• r~l!"' ··,·bl'iollL'S l!11tn; t:1 E:.llllln y c.:l C"lll\t:c:--.lnu:lriiJ,. 

J•çlu t·n l"i•lnhiu, ê . .;tL- t:úwplc un :-\l:f\'ICÍo ptri,!Jt'l( 

c.wl-rut_o vt 

LAS m·t~ltTAS PAHA CONTHA'l'Alt 

'], - Pni·:S!:N'l'ACIÓN DE LAS OFl::n'AS, 

El tróm!tl! de _la pt'L'scnt:Jt:!ón ti~ ofcrl:~~ h:1 cst~Hh.> tlU• 

rant~ m.uc.:-ho tiell1po- uo:n.f:1Ú-do }H)l~ t.~n fot·nwli:'n~o trr:tzo ... 
n~llast:d,;~- el lnc~Jilil Ít!·;;1!~·l~t,;· ti e ~1n:_1 n~cr~1 fw·n::dtt!:~d 
~~ pn;võc::r ~~_l'lt~tZU.::tU-it1Iliõ''(l'efi}ll="õõi"t-~·S"l71~ 
( 1:~"71Tii\fl- tte·-t?l" ·~-~~ r;:::J n;;ÇióÚ- h a --~··l:t!t}rk:t~l~;~- t.';1.,...1o p:trll!, una 
pr,,,:[il-a tint inju:~!a. Los etTOI"L::j n u~ni:::dones [H:t.:dL'n rcpa
l'~tl':.õe Jl1iL':1t:·i.:-:--; nü se viole.: la_g.tr:ll1tf;\ dei ll'~t!~lllliL'nto,.lgua

l_i! ~~~:iu; !;~ ~u! JS:Itwcitlu e::> t1 n l"l~L;lJ l'!:lll pnH:L':,~t] d ít: l.!du pu r c I 
prindpiu dei <:u:npoJ·t~unit~nto t:OI'l'Ct'tu. 

Las or.,nas tlc!Jen s~r pt·e$ent;ul~s por escrito y g~ncrul-
~.mculc por litq>litadn. 1\lgun~s leyes pruvincialc~ cxigen cs· 
·criluJ'a 1.1 Jnttquiua. J)t!bcn lll·g~r _en subrcs c:cn·;:~du:-.i dil'iJ:idos 
aJ cíq;;u]o·cptc clllit:ll<ll.! cn el p:·uce;o de S!!lccdón, cun ill!li· 
t::tdôn e.~pt·csa dei lb1n:tdu a C[\! e se rcficrc. Los ducunll:ntus 
(Jtlt.! NHnpout:n la ofL:rta dc:!Jcn c.::;l~n· finn:alos cn tutla::; su:J 
p;tJ{ill&IS. Algttnu~ I'L·;~Íillcnl.!s olJJig;lll'Jl dt:d:~t•;tt' al ufc:n.:ntc, 
11.:11 fdl"lll:t t:X)II'L':iil, <i-til' lla t.:owpn::ndidu tnd;1s );,,.:::; <:uudidunc::s 

que !--iil·vcn dt.! hõ~~:t; ;.d pcdidu de l\l lnlntini:-ill";tdún. Esll.! 

l't:_,~auda n..:_~;nlta t:x_t:.: .... fv_o y pnu·livc ~~1 o 'thuso Inh·rprctalivo 
puc.:; l.'st~·, iwplidt,;, c:n .t:ualqnicr cl;.tsc -dl.! Jh.:gu"·iu jurh.licu 

·t.jllt: 11alt~ pruputtctltt· ,;ntlol"l! el rct.)lll.'rilllicnlu de la ntr:t p;u·h: 
L ill'l.ô. :J lli, U 17 y !!li>, prinl<:l'il parte, <fel C0d. C ii• i))-

DRUGSAND 
PHAE.I1,~h.CEUT3CALS 

Thc drug indw .. try in ir.dia is wc!l cstahli~hc:d. 
ln fact, ;tmong lhe tk.vt.:k•plnr cn'-1:-:tr:cs. lni~i:t 

is having chc l::q.'cst ~nd m~st modem 
pharnt2.cauii:"..:.l indus.uy. 

ln 1hc las.t 33 )'>!~rs. sí!lte ind::pCnCcncc. xhc 
industry ht:~s c..:x~-:~~nJt!d co:-ts-,~:::r~.b~~: :lild h:-ts to· 

day widc rnnD:nt-:. C:ipaOilti)' of flHJ0:uc:H1n i!l 
basic àrugs ~;.d t'orm,;la!tu,l"S. FJ\):-il ~ prcC;.Jc-

tion of neariv Hs. lCV r:lt)l!cn. ln l_CJ-t7, an c~
tirnatcd pr0d.ucticn of !G. :::c:.> r:;.:mo;1 Cf ht!lk. 
drugs and Rs. 115G0 mi!!i<>n of fc,mul::.lion; 
waS anaincd ia l979-SO. 

Only sue h csscntio.l dr~1gs as ar\:. nnt pr;_,-dnccd 

in the country or whosc rrct~uction íoe; nPt ade
qu()lC tO InCC! !h!! c!~fl"!~~~t! :l!"C ii:1F.ÇOitCd. 1ile 
valúc o[ drugs imp0rtcd in 1979-EO ,·,as ;;round 
Rs_ 1500 miiiíon. 
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Essc!ltial Dtugs 

Jr.dir.,r:nous produrti0n 0f cs~c:1!:í."'l dru;·~ is 
bcinr._ me! :.:•~:.cu_ v;;~T- :ti:•_·r yt~;:r-. _ J >_·.:~-= .:(:·· .. ~:~s_ 
inchid~ AntibiJtt:s p\.:1~::!~ ·T-:::-:.ç:·ctin~. 
OXyfctr2cydwi anJ -Ati1.pl.:.:ílii-:J):sU-:p~tz bf.1i;s 
(Sufph~miJin~. Su!r·hnr..c~mn!dc,· =~'-!!J'h:'í·hen
azui:.: ;!nd Sl!iph:t.\LJ~r.:Jit-:c}. Vü;.:t.:in~. (\'~\~:-n:r. 
I31 2nd ilZ)~ Ar~Jl~;in. /\mç..,.:LH;P:n. ·\n~i· 
Dys.:.. .. l!:r)' Dru~ (~.i:~;.:qf..!~~()l::,! L!;l ~~n.:t:c:J_ 

g,~~;~i~~~;i~t:~~}~:i~~~~~~;~· !~~~;-~~:~~~· ?~l';r 
C!oti::-s htc 'D:J:çy~·-y::-1:~::· ;!.!'~d ·,:~-..::u:~:ayc;n-· 

wcre produ:::d far l}ic f!r..:~ !bi.: !a th:.." Ct.1l•:~!i-y 

o-- hy publi\.- scc:or clr.1;.; u:-:its at Hyú:..·:-?.b~·.d :!nJ 
Rí$hi!;c~1J in l'i1\I-<:O. 

Thc voluc of dn•g.< cxpo:-tcd in !97<;>-bll "·~• 
Rs. 711 million. 
Public Sector 

ii) e indtan Drt!f·~ and Ph3.m~z:-t~":.1t!•:.:;!s -Ud. 
(!Dl'L) and Hi~:iust2n An:i-ll!~a;:; L!:l. 
(I-IA L). ~r c :wo pu~!i-c s.~ctnl dr~~ t:-.:l.!".u!'.:-:lUr·· 
ing units h;;vin;. th~~ir p!.:.n:s ~~ r.:st;:J;c~~ .. 

_ Hyql!r~b:id, l\1~drus :1;1cl P~t71pri. l~. !S'iY-!-::0 l:t~ 
ID PL prcdu~d b'.:i:-.;: dn.:~:s worth F' .. s. ~.JS t:lil

lion ~r.d :-I.~>...L R5~ 1-:~~ wi~i.ion rc;;>:.!~ti·. cly. 1r.c 
pú":~:.htc!ion 12p2ri~y o~ b{1!h thc: ·unt.~c:~<~kiot; is 
b--.:;ing cxp:mded c:on:-.kh.·n1bly. 

FOREIGN TRADE 

Indi:ul r,oods r;'ln~~it!ewidc!:t frorn ~m:1tl ~.~k. 
h:mdloo;n :tn:.! h;r.~:.::;~~t ~r!:·::t;•, to ir:-J:..:-,~:1.1l 

goods of snphi:-.tic.:H('J nJtl!rc :uc. h:comin~ ... ln· 
CrC;!'>ÍDL,iy r"');)Lii~!! in \~ur!d ;-n:\t ~:t:t Ú..'r Üh:ir 
qua..Iity and pricL:. 11~-= tot~d ~x~o:L tr:.!de éeri:-:z 
1978~?9- waS õ_i thc arder of Rs. 57:r&3 mi:!ton 
and'exports are expectcd to cross Rs. 6:U..'O 
mi:Iion in 1979-80_ 11lm1,r.h thc.tr::!~ .. iltional c~~ 
ports, viz. tC'a. coffc.:c. or:e_s~- cOuoh and ju:c 
nla.nufacturcs. stilllwlJ imt"lrta!~l rosition. lhe 
growth of cxpons hos bcrn S![.r.ifro2.nt in the 
scctors Jikc engir.ccring r:ood~ •. lt::nhcr_ and 
leather m~nubc:ures, p.amocnts. fí~h :!nd fish 
'prcparntioils. gems :lnd j.;\\'~1lcry. handicr2fis. 
chcmical products etc. 

Enginecring Gooâs 

ln lhe las! one dccade fwm 1 %5-<59 to 1978· 
79, cxpons of cn;inccring roous hJve incre-:Jsed 
from Rs. 674 mi!iion to Rs. ôY<J4 mi!Hon; 
leather nnc.llc3thcr m:u1uiocturcs f.rom Rs. S71 
mHlion- to Rs.' 3538 mi!tion; g~rr.1cnts iro:n 
Rs. 33million to l~s. 3-155 million; fish a:-:d tlsh 
prcp;1r;~rions hom Hs. 22~ 1.t!lbon tu Rs. '2:S3 
million; r.cm< nnd jcwclkry from Rs. 4-\S mil
lion to lts. 7265 million; h"ndicrofts Irem 
Rs. 2·13 million to Its. ~25'l !liiiTion; éhcrioic"l 
products from lts. 175 miiliun to Rs. 1~3 
million. 

Enr;inccrinz r.oods con>titutc thc most 
drnamic st:ctor of cxp<."~rt'i. ln<ii.i. H Sê-iltng. Jb~ 
road Cnf:Ínccri:1g good~ not ~n!y ·o r COn-;umcr 
durablcs or iron/slt::d bJ:,..::d ÍiL'mS hut ai-.o a 
nutnhc:r o! c;Jpit:d goods. viz.. indu::>tríal pb.nts. 

and m~c~ine.ry, ekc~ri.::J1 ;.,,.~er rn~chinc-ry. 
rr:!r.;,m:~o;:on ur.•.: ~o..:.:-['('. !'-~rc! '~tcc-t:..:rc...;, ,..,::r.:s 
an:.J C.:!.bics. \\'2!:Cõ1'S =.:.i1-J ((1J-cnc\. COffi;"!t.. te \'Chi· 

cL:::s~ m~chi::t! t1.1ols ct.: _ 

Joint Vcr:turcs 

lndian exponers rr.-e now C0:1lpctent to 
-particip:lte irt t-..:l'n·;.cy proj:.:ct~ \\ n:rh mvol\·c 
rcndcring of ~c::rYir:.:::~ lik~ d'.!s.,~n- crt;cti0~ cmd 
commission!~g. t:t~. in ~Cdi~!o:1 H.' <;.upr,fy o: 
equipmcnt. Indi~n Úi':':"!.S h~\'(" lzn::c:u a nurr.t::r 
of civil cons~r.Jt:tlOil co:1az.c:s :1:1d tu:-!1-lcy pro
jccts in dcvclo?_in!~ ccun;:-i~:; mA si? :!nd Africa 
in thc last fcw ycars. 

Estal.Jlishmcnt of joinl \"CnlM~s in othcr 
cocntri~s ls onc- of thc ir:-;?0rL1;":t :::~metit~ in 
stratcgy o! cxpu:t. At ~e ~nd or !\1~~rch lY!::-0. 
thc tot:.!l numl-er of ic!~\: \~e1ifurt: pocros:1ls for 
which arp:oval h2.d b:_·~ôi ;::rrorC~J ty thc Gov· 
ernml!nt to v:!rious ir::!i:::.n ::::::r=p::::::~rs stood 
at 378. lndi.:m invcst::~cnt ~l\' \,\·~·.-aí cuuitv !-h:!:-c 
c3pit~ll in thc: 116 j(,i:l: Yt:niurf!; ::.:r~.::.dy in pro· 
duction/opcr~tion 2J~ountcd iO Rs. 3-L5 
creres. 

Frcc Tradc Zoncs 

Thcrc are two frc~ tradc zoncs. in thc 
country-Kandb 211d S:Jnta Cruz, 
which havc bc::n m<lkinf: stc:!dy prog· 
ress ovcr thc ycars. r\t thc cnd of !'.)7'.), 
45 units wcrc ,,·orking 011 K;1nJ!a Frce 
Tr:1tlc Zonc ;md aboUI ~(l mürc units are 
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<:~:pcctcd to bc commissionc.:J tl!crc in 
I 9.30~81. 1\t San ta Cru L Exr·oit -Proccs
sing Zcrú;, nbo~1-~ 3~ ~~:;:_h '.'. cr2! ir) í~ro
du;;tion ::t thc cr:J of l~l7'J. ·nt<.: zonc 
.!:,port.:J <.:!cctronic r.ood'i worth 
R;. 111 mi!!ion in FJI<J-:::fJ, a:)out 15 per 
ccnt of li1di~1's clcctronic c.-:rons: 111c 
aggrcg~\~e _in1 ç-orts d~t rirlh -1979-80 \vere 
arounc! !~s .. S5,CCO rnii!ior1 <Ig::'.ins( a 
valuc of Rs. 68,111 million in 1973-79 

Counci~s. ti·•c Ct.1mnl0tlit)' n~J:H'<;~ :!::·! . r;·.-:,;,:~ 
oth~r <!lih'lnc:nou'> t·., t~--. :-·. · · .:_.:_. TrJt.!ing 
,,.,,-,,, •. ;,;(> 01:<1 t-!ct3ls 
Tr.!J:n:~ CtH i;,1:-::1!ua t)( lr:.di.1 Ltú., Tr.Jc..k. Oc
vc!~.,;~::~::::t At:~hori~y. lnU!::-o.n 1:-t:-..tiiu!c of 
fo:r.:!;:!1 ·.rr·::J:.:. ~cdcr:~tion of In< .. E:!n Export 
Orr.~n!I::';.~(o;ts, E:q:~Ht lnsp.:;ctioa Council, 
(\.l:lrinc Prol!uct~ E,;pon Dl.!'vc;lofJmcnt Authoc .. 
ity ~t'.J TrJ.:.!c F:1ir J\uthcritJ: cif [nt..!.i-J whkh are 
cnsJzcd in ~sisting l~t.: c-;:port promotion eC· 
fort.s <'f the country. 

"Irnport Policy 

'Rc:tSon;:;l;lc r~strictions have bcen inopo'<:J 
in the lm;;-."n !0'-'licy br 19&.1-S 1 soas to :cducc 
d(.':p~rjd~n~c O ;'"'i t;1:fcr"~- to ü·:ê--C:o:tc:_n-t poss!ble. ·
thcrcby rrovidin~ thc dc!>ircd p;otccticn to ~hc 
indigcnou~ inúustrJ. In tJ:lc __ c:tse oí 
nla~uf~::~urcr-c;xponcr; F:l-rttcuf.H~y. nrc3tcr
t1cx;t:iiit(h:ts b.-::;n givcn in thc utiils<!t!on o_f 
iir.porL reó!e~ishr:1.:~t iio..:n:i::-5 So that the ex
p-urti:-.z u~~·i~ a1crtbk tC? ztrr;':nf!C thcir imports ia 
S!.l:h :; ·••<.'J lhot they rt,~-:>r.d to thc ch:!ngin3 
;>~th::m:;. iu thc ovcr~c:t5 m;ukct. 

Eff<irts to pron!ote Ínt!Í3's ·ir2.c!c and 
eConomic rcl.Jtians with othcr countrit:s includc 
tradc L.ürs í:!.?:d e:chibitic..~!15, engotia~!Oi15 of tr~de 
_agrccm~nts, ~ponsonúg . V1SitS of saks·cum.: 
study tco.:m. mukct surveys by spcdali.s..:d 

Expo•t Promotion 

bvdics __ ar.d joint \'CnturCs.. -

Tnc shorcs of differcnt regions in Ir:di:l's total 
export a"J im~rt.sdurinsl973-79wer.:: 

Rcgioo 

WcstEuri>Fc 
Ea~t Europc 
Ame1ica 

Pcrccatage 
-;n expor! 

30:2 
11.0 
14.6 
37.3 

Pcrcentagc 
inimFo•t 

1$4.0 
9.8 

IS.9 
38.0 

11-:.:r:: are :tt prcse!J! 17 E.'JX>rt Promotion 
Asi3 ~~ti Occ2nice 
Africa 5.9 2.2. 

i)'ã'W~Õ
_____ll!.Q __ 

O dtrctor·r,t:rat do On.tt - Ar.ort:!o 
Ocrol dt~ Tlll;:t.O-. c <.:rJtnérc:o -. 1\rti.L:r 
Dunicrl. r .. rtmHJu vn:.C!''1. n? mo. CNt· o 
coml:rdo llll~;r:"!r-c:,u:~.l r•.t.J r.uu-:.'\ :0:1· 
tU:lt;!to de dl,.·:.·-·n.,.o!\':mC"t\t.O nu:cl c f\'\ 
r..~"t;ócs cco,:Omlc::~'\ l.1t<·rnnc:lor:.:;o;:, 
l.l.Hl,..,.:.::::tm uma te.."' c b;•3t.u:'l:~ c:r!u..:a, 
ltr.do_ u•.'~t•.i :·:r.•,~;::-....":<U~ Q'Jt' to•!O\ 01 
pit!.sc-s tX ~vu· . ..: . r ... :-:- :rJo:l.!l~"!Tl !.o;uc;·,..J::1 
coop::.rnU\'01~ p·.r.1 n.: ..... s~r c,; p;o::,c· 

rna:s Õ~~:;~{~·~~~-~~ r.c:o n~o :i c:>:- ':.-.~o 
C:e DrK.~.:u~~. oc.c~. Gt~'..t.m n·c .. ::~o. : .. :· 
C:oc CVI~ttto:; cr.:11 c.!! ·:r:;:.;~:; H:.l tcr:;:;~:":r3 
bra~:.tz~r:1::; t.J.:o tJ.rc. :"...!> cc::::r.!"::~r-.1 c ccc::-.:.>
m!cn. tendo <:::1 \':!~:..c j.;:~x;;-:;; r:."..:::-..!.'.:> 
rn.ln!st.c:!ul c.:~ UJ~o:.. a :.c:.rci'.:..:ir.:a .. a.· 
trc o;; <!lLi :.!.::! r. :·3 C.: c_ ;'l:!';c:::l.;:;::~~.rr:: 
Ou.~bon.l:!~ rt·ro:-_":-::-:fu G'..!C o 1:-:.·.:~i:::.:J 
está-se U."..r.:.~o:-;-1"r.~:) _c c;.:::- ··e.!:~ 
trs.r..s!or.::l"<;ú:::o (.·.::-:o :.:~>::~~'.!.o tf·~~ 
bC:m mcti:l~t::.r;:!.:.: :-.n :.:;:)::,) t:.,~ r.::::-.· 
çôcs rr.:.~c_ ('J r:·:;:.:::-;;_!_;.-;_:::::-;·~ f">- :__;_. :!. 
L~:-:1 c.-;:-:~o s::; i:,:::.·~·.:.:;.:..::..:.;-. •: • .. _:~.~ <1 
C(oC;.·;~ .. ·:tro c:::~.: (';:::;z..:; u<:t,S f,:>.::c: CO 
nwn::::)". 

''!.,"o_~·p G'J r.~:~·:-.1 (,_:'(;-:'UI C':"':'~(.':"~'.:;_.l 
int!rr.;~ct<J:":>! :..=t~-:.~-.:.:.:..:.-::;; -:-:~!::"'::--: :.: ~~:;. 
tlt:!..s. :;t.o í;c::.o ~:--.. :.:.::o c~ c.::-.:..;.~:.:!' ·.~:::a· 
bt.:!:..r:o. E, v-::~ C:::t. !:('::'. ::':."·:-:.~-:.--:·~!J:- :-.! 
po~.s..:~tH:.!~:r~<:: <~.: =-~= c:-.::::::'1.. t:·:::.:·..:. :-.::r~·<! 
orde:a c-cc.~(~;-'-'C?., ~~ !~==-~!105 L"_:;;._ r.:'...~.:· 
le!n entre n ~:~·..:.~c:.;o ç;J. c::-=;~-;-Jo 
ir.~tm~c!cnsl êi.: i:~ c~: o'J 15 r.:::rs -c- 2 
.51tuaçdo- a:\r~l. l::::·.::::i:-;.."'::t::·.:c r;...:-c· 
cc:1dru cr.:nC:(·:; a.i.::e:;·,_.;~~ P-J:::~:::~. t. 
crd!.!::l r~!:1·.'l-t' r:-::..::~~:.::::~::-::c. c:::1 r.-::::s 
ci!9, :rr.ts r. nó';. :-r.!·s·•- o:J:;avcu o c:.: e· 
tor·r.e:rJ do G r.::. 

Sol:Jr.~ n tcn\r.U·:a r.ort..c-ni:-;criC':-!!1'! 
c!e 1Hclu~:-. n;-t r C'::.:;. Lo do c.~;:n!::.:::~. 
·uo-r:l~ q~;c J~!::c.h~r;:o p::t·;~·r:rc:-.c;-o.. t~··•~•ct· 
p~ç:lo dos p::;~ :s ~~:1- o::.-::-:.·~wol\·::::.;:~:o 
n.'l :::.rca de- ~~r: i~~ .. ,. i~:::::o!.;.~::: c J::;·ts:
timo::ont('ls 11::.:'::1".r.: :•:-::-!~. A:::l~r -:)·.:;'!· 
l\cl ({l.<;,:;c QI'C é\:.:.':': (.~~.·i:.') !-!...:)_~r .. ~~o CC' 

- ctu:.i(!li.C.r rr:~n-.~::0 (.O G:.Lt. ~p:.·~::-::-:,~.>: 
vropo!.içõ::os: ··D,•pc::s d:s~o. ~:1._ u:r:_ ::;ro
CC'~\o t'll\ Qlu~ sr c:~:-mln:'l n rnnpo::lc:\n e 
.i.(' dd('r!Hlll,'l ~.~ l'J;1 (· !H'r\l.'li;d -Oll 11.10 
O:t.'i. CC'Ihrllt(o«·."', C' ln -f'l\H" icJI npu·:.t·ntad~& 
O•..l· .em outr.'l.'\ rnnr!tç(\,·:-;··. 

Llt.• (.!I~..., !;;Jb(:r qm.· t1:t crHtr::t~ tl:u 
>ftito~Ht.:n.lro; b:-.J:.t:c~r.:l:; n r:.· .. n lntz:n('1:o 
l~-:2;t.t:•HT:IrCIC.JfW., llt.::; . .:JCTIL"~r"l,'HlOtl C"'UC' 
~u.tcn1 t...lr..!..>.:m outru:.;H"1nto·; ele \'1..'i.t.n 

C, cm Gl..r,f.t>:-:1, tcnt:ul <"C'n!.t·;.:ulr uzn 
ç .. m~cn~o cm torno tio Lü!>UniO. 

SUCSÍOIOS 

Arth~r Dunk'='l o-chn nonn:tl flUe o 
r?\'C:-r.c;> bfJ~~~~L'? ~:y;:-r:-._!nt:~ t~6~ únu
l!::'l f!!''~~"·~n ce l:-:~:.·:nc-.;\·jn 1\ Cr;tnJ:r.!··. 
.~.:!~l" j.~-~:·:}~!":"...!C':l ~~:G:":.•;Ht ct:l~f:l p;-::-n 

--·r.·.:- ~~;:.!:fi::~ O \'rJlu,-:1::".6 :>-..:u':'.ICHO QUC' 
c-:t.1 cr:::~-c·c!c:-:co ao:-. t::=.tittVliC~ euro· 
r. c-~ C c r-:Ç:.J:::.J.: c-: ::::-~·::-~l~.l.::.!.t:Jj:<;-u;_n· 
!c -cm t..-:;::-5- 6~ t::-:.~-.;~: r:.Jr t-or.c!:td:t, 
!:'r;._q•..::l::-::o o .-:c<:o c.:> p:c-:.::.;.:o no r:lr:-c:t· 
L'J t~~·:':T.T:~c.r.~ (';,~.'l o:r1 • .J::ld0 r·~~··:· 
r;:> C:: t:.::::;:. I.::J. ~-:-:..."l.Li":o t!o:-.: ·; 
::.=~7=-~~ c.c- cc:::~·::--."1- ·- t 

·,,_::: :; ; :---.- •• -t.:c- t:c ~:,;.:..._.~:,er 
o c~:.>:J- r o c=--~~!:.:.'>::::.J. 

"''.:\!o:·::>' :~o c.~,-:-·:-:';:-:·:- r.~::c:~oc-

~ ~~~~~~:-;~ ~ ::: ~ \'~~ :-.. ~·.:: /;:r~l~~t~~.~ ~.~~ 

;;,...:;;,~ex ·a e- c~:) . .:;-:-..:;~:;J c:!' :.--:;.;-::.::.:~ r:~ 

-~;:~~~~~~;:~~:~~:~~:f~~~~~~~t::~: 
-·ccs. L..:::2s C:.;ê..:; q-:~::;#.'i c:.t:!o- .:~:1c';) 
CX1:~:l::·::::::-..:. c z._ ;;:-:.:::~::.1. q:.:c C:.o.::: r~~~. 
::-::o-.:::--c=-z:, ;i Lr"J_ i·.:~:-..r r-. r:"!.;Jl~o 

t:~::~i...'-:a r:o t.:;:~;:.:~ c..:J C::;~t. B :.~C'~!.!· 
\'C~-.!:C' ~C:'.!l ~--.::. r!';"i~.:-~:::::-~:-.to:! ti-2 C3.E. 
c:e c.E.:::! c;,'.!-e c!:L jt.:. m:>=.:!1cou a su.a 
p:lli~!;:.a." 

n:.:~nt!o n!~ $:.JXr :;c c::-s.."t t:. n "Pi· 
r..!.! o Cc:: c:!!:-c:;:;:c-~:::c.:;: c!o G:;:t, Dl.!n· 
!;cl : . .!2..:-:-::-'YJ c;_·.:-:: ~! :-:-~:;.:!c vir•.;,~~;e ri~ 
mr ... 1. ll:!:t:::.~~.:::~-:l cc;:-;c <: c;u~ C..:ci;;c ~ 
c::-r~cr.:r a ;:::o:!::::.:..:::.':"~~. ::os-r.!::-:1.::: ;:-.r<:n~ 
t:cs.tic- c~..:·:-~::.:, c:-:2.-.o;::;~:-: c: !:r;.::-:\T..!c-r 
~!·'..1_ j~';.I!~o te -.:.~•-"!. :.:.:.:.::t.::•·~··:o ::.1i.!H.i· 
};• tc::!J. "[!',:~ & C.!:1 :;; ~V:" C~1:Ti'~ ~;L l!:1pOr· 
t::r.c!:1 p:-,;:~, 1..:.!~1 i::'!:.> CL:::"---0 O E.!":'!.:.J. CjUC 
oct:PJ: ~tt::l.!.r..cr.!.<:- 1-..~.::l. r·::·:.J\:•o c.i~ ocs4 

t:'Hltl('> t-ntrr "'~ :!0 pr1ndpn1.1 JI:\ÍSU ~O· 
Jtlt'rc1:mt.c~ ·da mtmc~n ... 

- RETI\UAÇAO 
tnd.:~~:tndo ·'~ f'Xt~.t,. umn muuf"tr:w 

c~!t':l.Z dC" r.urü.r ou('\ r~:tt QLIC urn :tlr-nn ... 
f".:-lo viCJlc o nc-o:-do fJn c...ntt. 1\.rllour· 
Du:-t:~rl C"X:')UC:ou 'lU<: o 110;1rto uron..!o 
do_ c_~;::H~l~-::'1.0 con~~~Jn ttf:opu~tçÓC":s Cnte 
o:.ito:-:::L.'"n um p;~.l~ u tom:~r r:~ct.1aJ;1:; ele 
rCt.a.U.:~ç:\o. ··~\ !!~cu ver. nn:~'rn - t:::~·;e 
-~ t prefcr1\'C"I ('\'l~:tr :1 lH't:l.."...,"'l<f:tcl ... tl~ 

- Tftti:':'tr ,q:ít"i. rücto.::. tlp<:":..::tr ce o ct:~tt, 
c':!:r:n ~uttc..s ru::or:to-; il~trm:-tc!cu~ ~~. 

~";"C:'::::::!{"f ô:t \'Oin~Oe noii:IC3 dt• :t·:'JS 
r:-.c-.r:b~o-. t·:-TI. uccltür ~~ s~tucó~·~ (lw~ 
S'õlJ ';'l:·•:;:a::lS Cl:l Ca.$-ú!i de diVt.::'J;CUCiol 
dz G-"'lr.;!o:· 

.:.t\ \·~:-C::t~e- ~-n_ro:.~.C"":"'.Jhl . 
Ç>;r.:!::-;.':1'! CS ti!! i~"':::":":--
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~1::.:::::.:--:~"'C''_:~::~-:-:··:-·•"- ~; : :.:~~ 
C:\ ,; .- • '.:"; ;-:.-;:':: :.1. \..-~n C:::-,')S CC 
•• -- • --~ :::.:; .:"ó c!~ .. ·~~~ :l t:~lt:t c1Co nm~ 

· ~ _ :-.:.JC:l r.ns. n::;.::~·r:1, :1 ti i ~o c;;:'!:l\· 
ç·.;:. c:-: :..:~:~·::-:-:-:-~:o:(~s C'Cl~:1 :-~.·;;;-._·,~o ~10:0 
c;!-:-i:!!-::;. c o:Jt::·:r.co'!S. t.: o ob;Nt•:t) nJ. 
r C'·~..:~~ ::;·~:..s.:c:::\1 :-.:~:> C.· _:--.,i:.:ctç::~:".: 
(":"..:.~!: ;::::-::.•:.!~=...:!.S.-1-'".l:":,;::.• t~.:..) !:" ~;-~ .•. :
oes-:::·.· .. ··b:: C::! 1..a:1 t!:::; r::-"!::1. t;u::-o,-:::.:-~ 
ç ... ~~~:;-;;,:: .. "..:-::...:; !;:::!;.::;~'; ... ..-::.-::c_(·~:-. ..;: .• --~~-.;-

0.1 fVCl1n!'ll.do 
r>i.t,SÍLIA 

O Dras!..l \'R.! C.~! c:::!::.::~ co:1!~:~:1.~ 
ciD. (lO 1:!\'d c.!.!:: ::-:-.!.:-~!...:..-';.t;-:CI C:o J,c:::-.:..0 
Ge:rl..:;_Q:.:.:e C:C•!':'.'.;-;:!o c'::.':>:·:~:~- ç, .. a: 
-. n .H'!' rt":>.:~:·,(:c c.-: :2. r :5" C..! :-.ü·•c:· .. 
b:o p~~:!rr.::-.. c;-;1 Cc::!j:-a.. t!.:.í. :..-r.~:J.-
lr:C"nto ê:.i::;:t>::':.!:'.':!.O r:-.~:: C~ ~~:-.:'":":~!: C-:'":l
C~!.C'~~vv:'>::::t:::.::-. <'::< !-~:.:. __ :r-!;:;:-·~·.::~~-c,::... 

~o~;,~g;~-oc:~:~~;~J;;~~~~~~~~~;=;~~; 
~~u6~~1;~~;~; r:~;:};\~~- cs J;:.:;::;cr.~r.s 

11.1~.!o::.7 ...... 17: . .J ic"-~ c::~_,:~_,- c:-.~c::'l. ':'~!o 
mf:útt.:o cl.o l':r.::~-,~~~:-..::.::::::';..::1. 1:'.:-:.::::;:-, ::;::.~ 
to. r.u:~~ .. ·r;:c c~-:c:;::-o J~~:1~:>:..::1 c:::r:1 ü 
àili"ttJr·!:err-J elo G:-.::.. /~.":"'_"'.·.;-; -:~~::~~:':'1. 
o-:-a c:n vh-i:.H o~:r.~:J "-Cd::::.--:.l._.:::.._.:u:.:.:::::-
Co C.=!r:l o n.~':.·:-::::·:~!.~~_c.:-- .Jv~-~ Lt,: •1::::-::~ 
OC·:J~r:.h·~~. ch::-o'·.! <:1 /~o:.:·.·-~sc-:"~:1. .:: ... :-:~.:i· 
r.nc!o:-trJ <:J :.-!.1.::!.5:.::!::> C:: o .i:-'::..'"':::~~~.1..<.:-.:::l· 
to, o p::-:::o C!\·:-:;~ :-r:-..:~:::::·o ::.'I:J -.:::·;e 
col!d!r cCI:n r. t-:.~:- c. o;- I:t:·::-~::::.:.:_c-~:;;.~r
ct~,l tNt•l c'.~·: ... ::.::::i:'l r::l::'-:.: ~,.::~::.::: t-.d\:..,. 
t.r:ni.!..·F.~cs. ú !t:n'-~ c ... : !.:s:;,:-.:::"':'~ l;;:!t:os, 
p::::s o llr;.~:i c~~!,:::.:.~ r:~t: ~1 t:~o:cr C'O· 
Jntrc~o íl~s p.1t: .... •.": c:n er..:..:-:-.~·n;-.1:r:e:-.~o 
rrsuH~-!'1 c.:1 n:.::·!::::- p:-e~·l·::o r:·:-.t r-s 
JnC!t.,~::n.!L·:~{\("1~. clt'a::('l C:o t'L'::;: ... ';.:J,I CC 
int~t dr:-•;c:l:!~-~~:~l. s~·.::L':~L~::o 1:1•,o_ i~:~'
&ldtn:.!...~ l-·;~ ..... t'~tt(!,") t':~l :>t:tl ~.; .• n:~:-o I'~· 
rnnt.:- n A~~t·:1~~!,':n Gaill \.t.:. o.~ e.-

D.:-Ulm L'"l.;n:..·~\:tt C"C'!:~u~t!cn~t n 1 hJ:l· 
.kc-1 que o l~~:''ll \·:·.1 ro!;:.:..-.,~c:· r: t~".::. 
]~r0\'1,\"t'!tr::J;t~~ p:1:..: c::-~;~.~-~~:1 :~~.·:0o:. J. -.~ '\· 
dO:i L'l~h!,1S, ').." hl:lj'lL.I('.'.:J (l;l\ t:{~J!~~!J· 
çC'It'S chJ (i:1tL p.·.:.t r.!.:.u~ .. :.1:- r. ~r.:;:t!.t· 
n~cnt~t:lo c!,) rt::~~-'rc-:o e~~ :-.:-r>lc:c·< .. ~·C':
cnl(.ou,k•t fill~ t:., r~·:-U:\1.":> (~.:_ l~ut:'l::
urt":t'nL"t:l. r,•.:c- <!~t.•:t·m umn. ~.,u:~·:," (:(' 
cu.rt!..,~~:::o p~:-t: ,"1~ t~-s cn:.1ts. ':~··oc1:1 ~··• 
npa·C'I!Hl.:'l; l:t..'::l v:tr.rJc;:h:r: pcl.tll:!;.a\1· 
Z:tt!IO. 

Sn~und~\ c1 c~.:l 1 :"11'\.1r.or J~nttt!C'.:•l 
0.1n,uh l'~. Hh'-1:1 (h o I .r.t;-;:l '- .lrltt, ü~t'.hl;. 
p!lf.:'t':HUI'I!I/Illl i ~;r.) \..~11~:. t:~.·t~::-.f\T' hl· 
1:\H\' tn:~tt.'ill,:t: .. -..;,,,,, ''-'t-•l' t.,;,,-.,~:,·n. 
1t•:o; t~t• qta· :1 f;l:. ,,J.,ll (l.t r.·.::Ji..•;.-.., u,1 

C'~':nih't~l th.·: .1.'" ~;v:. p ... ,:~· _: :r p.l .. l ~·r ,.::.1· 
d:1. r,\r f,~.\J,\.';,\1, 1\ ''';l.'l'l:';!l-.-,1 I'LI I• 
h'l!,\ .,\ q1:1.." :1 t'•':.kll\111':., tn\1~1 ·lt'r:.lll~<l 
Ju:.stnu ''i'll'\'' t:!~l.t u1.~1:~t~.'.n t~'': ::l· 
(!(\,\ t!\' IIII\ l' ·;,:1:'1 l!l.o'.'l ,q·,,,;,.n.[.,,i~\ 

zla Jl\~,,.-,u. \'.:J.t: 1'r ~-tzl•:n.·:~d 1 ·' ,,,,~~·· 
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As diretrizes de ação para o setor foram estabelecidas 
no Decreto n<? 72.552, -de 30-7-73 e iochiíam_c;lentre ou
tros, a adoção das seguintes medidas de apoio à indústria 
químico-farmacêutica genuiriarilente brasileira, median
'.e: 

a) estabelecimento de controle governamental dos in· 
restimentos estrangeiros substitutivoS do nacional; 

b) definição da relação de medicamentos pouco refi· 
1ada, visando a identificar áreas eSpeciais -de crescimento 
ta pequena e média empresas; 

c) desenvolvimento de estudos visando _à elimina_Ção 
de prãticas olí_gopollsticas na afeita de matêrias~primas, 
exercidas com b_a.s.!! !lOS instrumentosofici_l:liS disponíveis 
de proteção tributária; 

d) estabelecimento de_mecal].ismos de preferenciabili
dade na concessão de créditos públicos e na execução das 
políticas de incentivo à modernização e desenvolvimento 
mdustrial; 

e) estabelecimento de meciriisino de apoio ao desen· 
volvimento de sistema integrado -.o indústria química e 
de transformação farmacêutica - associando recursos 
públicos e privados, visando: 

-ao aproveitamento industrial do desenvolvimento 
de pesquisas de obtenção de matéria_s-primas_e princfpios 
ativos farmacológicos; _ 
-à substituição de importação de matêfiãs-Primas 

para atendimento à RENAMC; 
-à transferência de tecnolOgia adequada ao desen· 

volvimento nacional; 
f) aquisição de matéria:s-primas· qutmic-o

farmacêuticas à elaboração de produtos da RENAME. 

Previa ainda o Plano Diretor a in,stituição de'órgão co
legiado normativo - de coordenação setorial e a nacio
nalização jurídico·i_nstitucional da CEME como Orgão 
da Administração Indireta. 

Outro dos instrUmentos estratégicos~ e talvez, o de 
maior importância do Plano Pfret<Jr foi o estabelecimen
to e oficialização da Relação Nacional de Medicamentos 
EssenciaiS- RENAME, que além de permitir concen
trar a incidênda do uso de mc:dicameQtos essenciais (im
portante fato_r de orientação do desenvolvimento indus
trial), possibilitaria também racionali:~_at: ª~demanda go
vernamental, de modo que o seu crescimento pudesse 
trazer comprometimentos ao balanço de pagamentos. 
Do conjunto de medicamentos essenciais brotaria o con
junto das matérias-primas prioritãríéis, cuja produção 
deveria ser estimulada. 

Isso ficou expresso na Resolução CDJ nl' 36, de 19-12-
74, que estabelecia a polítíca de incentivos a ser adotada 
para o selar químico-farmacêutico, que embora do pon
to de vista quantitativo permanecessem os mesmos pre
vistos no Decreto-lei n.,.. l .137/70, expJjdtaVa critérios 
qualitativos, bem como inseria a relação de matérüt.s~ 
primas farmacêuticas prioritârias extraídas da RENA
ME. Essa relação foi pOsterior-mente revista e publicada 
através da Portaria CDI nl' 408, de 4-9-75. 

Também a concentração da incídência do uso da de
manda governamental, sobretudo a Previdência Social, 
permitiria a adoação de incentivo de garantia de Inerca~ 
do na primeira fase de desenvolvimento das unidades 
produtoras de matérias-primas prioritárias. 

Entretanto, a RENAME deixou de ser nacional e pas
sou a ser apenas do MPAS e mesmo assim, não se tornOu 
obrigatório; ·na Prática; õ-'SéU USO pelos órgãos de assis
tência médica daquele Ministério. 

DIÁ_RlQPO CONGRESSO NACIONAL (Seção JD 

CEME entre as muitas tarefas, foi-lhe confiado _o abas
tecimento das Redes ~e atendimento da Previdência So
cial, de todos os medicamentos para os termos dado a 
mesma os meios mínimos para o desempenho de tal tare-

-~~- fa vimos colher recentemente com a quase insolvência da 
Previdêncía Social. 
~Mestp.o com a sua aç.ão limitadajurfdico e fin_ançeira

mente, bastaria as pesquisas farmacológicas que vem pa
trocinando, através de convênios em dive_rsa~ áreas, es~ 
péCTalmente com as nossas univerSidades para justificar a 

~-~-sua criação. 
Dos frutos alcançados, que passamos a relatar, pode· 

remos avaliar o quanto jâ teríamos avançado na cri~ção 
de tecnologia própria e ao mesmo tempo nos permitirã 
uma avaliação da capacidade dos nossos pesquisadores e 
a riqueza dos nossos recursos naturais, aqui estão: 

Ocltocina 

--A -CEM E também apoiou financeiramente grupo 
de pesquisadores da_ Escola Paulista de Medicina, em 
projeto que resultou nQ d~envolviri1ento de processo de 

-~ obtenÇão da Ocltocina, fármaco de extensa utilização na 
clínica obstêtÍiça; está em entendimentos atu-a}mente a 
transfe-rência do processo produtivo para empresa nacio
nal, visando à futura produção em escala industriãí, de 

-~ modn_a permitir a produção a nível suficiente para o 
atendimento da demanda nacional por esse fármaco. 

Clucandme 

~ Ê a única droga efica:z; no tratamento da Lelshma
ni~Se, co_nh!!cida também como "'Úlcera de Bauru", que 
provoca desde lesões deformantes,- principalmente no 
rosto, ate- conseqüências mais graves que podem levar à 

_incapacitação do doente. Atê 1982, o glucantime era to-
tiíniente importado; através de pesquisa financiada em 
corijunto pela CEM E; e pela -STijMIC, e executada pelo 
Instituto de P.esquisa da_Marinha - fPqM (RJ), jâ te~ 

__ mos,~ partir desse ano, a produção no País, por empresa 
nacional (Indústria Qulmicas Taubaté), de_ todo o- glu
cantime necessário, o que representa, em termos da 
quantidade absorvida pela CEME, 252 kg a um valor de 
7 milhões de cruzeiros. 

Insulina 

-A CEME teve um papel-fundamental na implan· 
tação de uma unidade produtora de insu_tina no Brasil, 
pela empresa nacional BI.OBRAS- Bioquímica doBra~ 
sil S.A. (MG); com efeito, foi a CEME que financiou à 
pesquisa de mapeamento em_ todo o País para verificação 
do teor de insulina presente no rebanho bovino e suíno 
brasileiros, dado indispensável à verifiCaÇão da viabilida
de econômica do emprendimento; posteriormente, a em. 
presa foi apoiada através de convênio _entre a CEME, 
BNDES e-·STI, recebendo financiameritCf cjue possibili
tou a implantação da unidade industrial produtora de in
sulina e o atingirile"ritQi10 presente da auto-suficiência do 
País na produção desse medicamento, o que representa 
uma !!CQnomi.a.._ d.a _ordem de 3_milhões de dólare:;;jano, 
além de garantir o suprimento interno à população dia
bética. 

Antígeno T12E 

Especi"ficamente, no hormôifio do crescimento h uma- -Outra descoberta obtida atravês de {iesqüisa patro-
no, que mesmo com a sua produção pratiCaiifc!ille, ainda cinada pela CEME fÕi o Antfgeno Tl2E, utilizadQ para 
a nível de pesquisa, o que vale dizer não entrou ãinda em diagnóstico da Doença de Chagas. Até então, dispunha-
escala industrial, prova, mais uma vez, o quão importan- se somente de testes imunológicos complicados e caríssi-
te é, para o Brasil, a implantação .do Programã. Nacional mos realiZ,ados em laboratórios, de resultados de relativa 
da Indústria Químico·fannacêtitica; visto_ que. é bom eficiência-~ Este reagente possibilita o diagnóstico através 
que se enfatize bem, produzido nos níveis -de pesquisa de reação na pele com total segUi=ança e eficácia, e possi-
custa para a CEME Cr$ 4.975,43. Quando no m_erc_ado, bilitará o levantamento epidemiológico da d_oença em 
sob o nome comercial Crescoril1on;e-náfii.ralmente, pro- _todo o País. Qualquer pessoa com um pouco de treina-
duzido em escala industrial custa Cr$ 38.240,00. Vale di- mento pode aPlicá-lo. Para a sua produção utiliza-se so~ 
zer 469% mais caro~ - -- mer:tte matéila_,-prima nacional não ocorrendo dispêndio 

Temos, então, St: Presidente, que, a partir da Portaria de divisaS na 'importação, como acontece com seus simi-
CDI n"' 408, de 4-9-75, passou-se a responsabilidade da lares. 

Sexta-feira I• 2951 

Hormônio do Cretcimento Humano 

-A técnolog[a de produção do Hormônio de Cresci
mento Humano foi desenvolvida na Universidade de 
Brasília. A produção mundial deste hormônio é mínima. 
Os Estados Unidos produzem somente 10% de suas ne
cessidades. Hoje, através de esforços desenvolvidos por 
este órgão, Já estamos produzindo uma parcela para 
atender a nossa demanda e brevemente atenderemos to
dos os pacientes que necessitam desse hormônio. A eco
nomia de divisas serâ da ordem de 1 milhão de dóla
resjano e a produção do hormônio permitirá a expor
tação de pequeno excedenh!-. 

Senhor Presidente, por tudo o que vimos examinando 
até aqui e pelo que iremos ver a seguir é que, os que 
acompanham à distância, de longe, o patriótico trabalho 
que· vem Sefido realizado pelo Ministro Hélio Beltrão e 
Sua ~equiPe- à- frerilê~dã. f.-fevidência Social irão se inteirar 
das razões e o porquê dos grotescos e grosseiros protes-
tos das Câmaras de Comércio American-a, Inglesa, Ale
mã e quantas mais que, assistindo o nosso despertar e 
reagir objetivamente em defesa dos nossos interesses 
maiores, não se conformam e partem para ameaças vela
das nos subentendidos dos seus comunicados, 

Mas; Senhor Presidente, _estou convencido que, não 
haverâ mais recuos- ou tergiversações na área do Executi
vo, até mesmo porque não teríamos conio nos justificar 
diante da história e das futuras gerações. 

Mesmo Porque, sr. Presidente, como vimos no imo 
passado, não fossem as medidas emergencíais tomadas a 
tempo e a hora, teríamos assistido o esboroar da nossa 
PrCvidêiida Social, não só em função da arrecadação 
ainda defeituosa ou das fraudes que vem sendo detecta
das e coibidas nas contas- pagas pela Previdência, mas 
sobretudo pelos absurdos custos dos medicamentos pa
gos nas internações hospitalares. 

A este respeito, sr. Presidente, elaboramos um estudo 
que retrata o quanto de recursos teríamos poupado em 

-'gaStos do INAMPS em 1982, como também uma pro
jeção do que ecoflomiSaríamos ern 1983 com as"1hter
nações hospitalares, isto naturalmente, tivéssemos obser
vado a legislação que criou e reestruturou a CEM E ou se 
fosse o caso, tivéssemos laboratórios farmacêuticos que 
buscassem lucros honestOs e nestas coOdiçõCs fOrneces
sem Os medicã.mentos. Vejamos: 

Em 1982, as contas hospitalares referentes a inter
nações, exclusivamente na rede credenciada, atingiram 
CrS 241 bHhões e 400 milhões, e o orçaffiento para 1983, 
em execução, prevê gastos na ordem de Cr$ 555 bilhões, 
35 milhões e 220 mil, com internações hospitalares com a 
rede privada. -
~ Tomando-se em conta que, excluindo os chamados 

materiais cirúrgicos Ou gastos nas salas de cirurgia, o 
gasto com medicamentos com as üiternações em 1982 fo
ram entre 43 e 45% doS totã-is das conias de internações 
nos hospitais credenciados. No entanto, uma amostra
gem que fii:eiri.Os PeSSOalmente, em faturas de um hospi
tal que sabemos honesto, referentes ao corrente mês, os 
medicamentos já atingiram 51,54% sobre o valor das 

--ContaS de fntCrnaÇàQ hospitalar. Logo, temos o que se
gue: 

DiSpêndios com contas hospitalares com rede credencia~ 
da: 

Assistência Hospitalar .......... .-.Total internações 

Clí-nica Médi~a (Rural e Urbana . . . . . . . . 6.605.565 
Clínica Cirúrgica . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 1.624.854 
Clínica Obstétrica ........... -.......... 2.702.651 
Clínica Fisiológica ............... , . .. . 5~082 
Clínica Psiquiátrica ...... _ ..... ~.... . . . 399.238 
Total-das internações- Rede credenciada 11.337.390 

(milhões CrS) 

Total dispendido (pa:go) 1982- internações Cr$ 241 bi· 
lhões e 400 milhões. 

Gastos com medicam.entÕs nas internações 43% = CrS 
103 bilhões e 802_milhões. 
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N.K Não se incluindo aqui os gastos com 1.496.891 in
ternações através de convênios que-consum-iram 
por certo, medicamentos na mesma proporção e 
ainda não foram consideradas as 236.60 f inter
nações realizadas nos hospitais próprios do 
JNAMPS. 

No entanto_ se tomarmos a previsão de dispên
dios para 1983, que jã vem sendo realiZada, tere
mos: 

Gastos com internações (i-ede privada) creden
ciada CrS 555.035.200.000,00 e gastando-se com 
medicamentos 51 ,54S%, teremos a bagatela de CrS 
286.065.142.100,00 gastos exclusivainente com me
dicamentos aplicados nos segurados internados na 
Rede Hospitalar credenciada, não se relevando 
que, 2 milhões de internações hospitalares vem 
sendo realizados em hospitais conveniados que 
também consomem medicamentos não fornecidos 
pela CEME. 

O SR. PRESIDJ;:NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra 'ao nobre' Senador Humberto Lucena, como 
Líder de Partido. 

O SR. HUMBERTO LUCJ!NA (PMDB- PB. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Mais uma vez vejo-me no dever de ocupar esta-'tiibU
na, na condição de Líder da bancada do PMD B, para fa
zer uma reflexão - ainda que sumária - sobre a si
tuação brasileira, ao término de mais um período de fun
cionamento do Congresso Nacional. 

É a terceira vez, Sr. Presidente, Srs Senadores, em 
pouco menos de um ano e meio, que ocupo esta Tribuna 
na mesma função e com o mesmo objetivo. E, apesar de 
me conside;rar um realista, amadurecido ao longo de 
mais de trinta anos de vida parlamentar, seja a nível esta
dual ou federal, constato para minha profunda tristeza 
que jamais vivi, -conlO homem público, dias de tamanha 
gravidade. 

Ao rejeitar Veementemente a injusta e descabida acu:. 
sação que fez i'eceritemintC: aos partidos da Oposição o 
eminente líder do Governo nesta Casa, de sof!erem de 
.. Síndrome de SinistrosC", vi::jo-me na obrigação de 
constatar que jã não nos encontramos mais numa si
tuação de crise, como, aliás, denunciei desta mesma Tri
buna ao assumir formalmente a liderança do PMDB em 
março de 1981. Já não estamos mais nem mesmo numa 
situação de crise crôoica. Atingimos agora-- e não te
nho mais dúvidas disso _:_ a uma situação de gravíssimo 
impasse: impasse econômico-financeiro, Impasse 
político-instituciOnal e impasse social. Há mesmo al&uns 
analistas que afirmam já estarmOs -à -bcira de uma "rup
tura no tecido social". 

E esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a primeira cons
tatação que me vejo forçado a fazer ao final deste Primei
ro semestre de 1983. Repito: Dão a faço como provoca
dor irresponsável que prefere ver ''o circo pegar fogo" 
ou como vítima de alguma "Sinistrose"! Faço-a como 
homem público, preocupado como tantos outros, com 
os destinos do País, que realisticamente olha e vê o que se 
passa à nossa volta. 

Agora jã não ~mais, Senhor Presidente e Senhores Sc>
nadores, nem mesmo somente a Oposição que acusa o 
Govenio de falta de credibilidade. Noticia-se que o pró
prio Senhor Ministro do Planejamento admite não ter 
credibilidade suficiente para promover uma ampla nego
ciação com os segmentos que seriam afetados por uma 
.. desiridexação" total da economia, especialmCn-te, os 
líderes empresariais e os sindicatos de trabalhadoi=ei 

Quem iria confiar na palavra deste membro dO Gover
no, quando até mesmo uffi economista e banqueiro com 
a responsabilidade de vice-presidente do quarto maior 
banco· francês_e sétimo do murido, afirma publicariiente 
que existe "o Brasil real e o Brasil estatísticaS", que "os 
brasileiros são sérios na falta de seriedade", e que as au:
toridades brasileiras da área financeira "contam balelas 
há anos"? 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. HUMBERTO LUCJ!NA - Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira- Sei qUe V. Ex•! como ho
-mem ,sério, estaria trazendo a colação do seu diScUrso e 
Sef cjue (JUet- retratar a situação naciÕnai, pela ótica- que 

_J/. Ex• enxerga, mas V. Ex• não traria, como homem 
sério, as palavras desse cidãdão que, pass-.indo-se por 
vice-presidente do quarto banco francês, não é nada 

-~ rnais do que um assessorzinho d~ quarta ou quinta cate~ 
goria desse banco e que aqui chega no Brasil, neste País 
do modismo, em que tudo que é estrangeiro é ·bom e por 
ser estrangeiro ê o dono da verdade. Entretanto, esse ci
dadão nunca foi vice-presídente desse banco. Aci.ui ele foi 
~ornado pela revista Veja, por inadvertência, natural~ 
~91ente do seu corpo de redação e de reportagem, como 
vice-presidente e ele passou a ser o dono da verdade, daf 
aquela entrevista injuriosa e di:srCspeitosa, que qualquer 
estrangeiro que chega falando enrolado é aqui considera~ 
do bom. Mas esse mal não é novo. Sabe V. Ex' que a 
nossa colonização foi vítima disso. Quando -ViCrain. para 
aquí os-italiãllo.S PUxadores de enxada na Itália, para aju .. 
dar a fonnar café em São Paulo, porque sabiam usar a 
marreta e a pá eles viraram todos mecânicos aqui no 
Brasil. Logo, nós temo~ es~ vício terrível de Considerar 
qUe sendo estrangeiro é bom, é dono da ".:erdade. Era 
esta_ correção, a qual_a_c:ho_ que V, Ex•_ deveria fazer logo 
no preâmbulo da sua fala, do seu discurso, porque eu sei 
ê um discurso sêrio. 

O SR. HUMBERTO LUCJ!NA -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, começaria por dizer que o nobre Senador Be
nedito Ferreira estâ usando expressões que um parla
mentar de longa data não pode se utilizar. Assim não se 
deve desconsiderar quem quer que seja, quanto mais 
uma personalid'ade estrangeira que faz parte da direção 
de um banco· internacional, com esses termos. Acho que 
S. Ex•, em primeiro lugar, deveria se conter na sua lin
guagem, para depois dar o seu aparte. 

Sr. Presidente, Srs. Sen~dores, de que adiantam, no 
caso, as desculpas profissionais do Presidente do Société 
Generale, se o Senhor Yves Laulan continua vice-
presidente e não retirou uma palavra sequer de suas afir-

- mações'? 
E o Governo brasileiro até hoje, diante âe -suã.s decla

rações, não veio a público fazer qualquer comentário ou 
trazer qualquer desmentido à opinião pública. Portanto, 
em última hipótese, vale a palavra do vice~presidente do 
banco francês que deu um testemunho eloqUente, do des
crêdito das nossas autoridades da ãrea econômica, no 

-mercado financeiro internaciOnal. -
O Sr. Benedito Ferreira - Permite-me V. Ex• um 

aparte? 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA - Vou conceder o 
~parte ao nobre Senador José Lins. Em seguida o darei a 
V, Ex~. 

O -~r. J~é L~n~ ~ Nob.re_ Líder, creio que V. __ Ex~ sabe 
Cjuê o-·bâllco~ do- ciual o Sr. Yves- se díz viCe-presidente, 
pratic~J:Een~e_ ~gou esta condição desse Senhor. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas ele continua 
Vice-PreSidente do Banco. 

O Sr. José Lins - Disse à imprensa brasileira que o 
Sr. Yves falava no seu nome, D;ão do banco ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas é Více
Presidente. 

O Sr. José Lins- ... e disse que era assessor do banco, 
e não se referiu em momento nenhum à condição de 
Vire-Presidente. Eis aí uma coisa qu"e é precíso anotar. 
Porque o nobre Senador Benedito Ferreira disse uma 
coisa niuíto séria: qualquer pessoã que Venha a este País, 
falando mal deste Governo e do Governo dele- por_que 
ele não poupou nem o Governo da França e ele é um 
funcioilário federal francês --é bem OUvido e é- cit3do 
pela imprensa, e até pela Liderança da Oposição. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - O que é grare, 
nobre Senador, é qu_e, vice.presidente ou assessor dapi
retoria, o Sr. Yves Laulan continua tendo uma pos~ão 
de destaque no Banco e a sua entrevista não foi conttSta
d~ _ _peio Governo brasileiro, até hoje, nem ~los 
membros do PDS nesta Casa, nem na Câmara dos.De
putados. 

O Sr •. José Lins -Acontece que se, realmente, ~e se 
--diz Vice-preSídente e não é, e Pelo menos não foi essa 
condição citada na informação do Banco, V. Ex• jâ terá 
urila i:nédidã do homem que" deu essa entrevista aqO.i no 
Brasil. V, Ex• deveria observar que ele, inclusive, Catou 
mal do Governo da França, do qual ele é funcionârio. 
Quer dizer, um homem que anda atirando pedra~ em 
todo mundo. 

O SR •. HUMBERTO LUCENA- Mas na França hã 
uma democracia plena, nobre Senador, qualquer cida
dão ... 

O Sr. José Lins- Mas V. Ex• vê que aqui também há, 
tanto há que este senhor estrangeiro chega no Brasil, fa
la, diz o que quer e a Oposição ainda aplaude. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - E V. Ex• queria 
que ele fosse preso? 

O Sr. Jo!ié Llns - Não, absolutamente. 

O SR. HUMBERTO LUCJ!NA - Na França, qual· 
quer cidadão francês pode criticar o seu GovernO dentro 
ou fora do País. Não vejo nenhum mal nisso. 

O Sr. José Lias- Se ele tivesse sido preso, V. Ex• te
ria i'azão de dizer que aqui não há democracia, mas se 
fosse um brasileiro para lã e dissesse a mesma coisa, cer· 
tamente no dia seguinte estaria preso. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Onde, na França? 

O Sr. José Lins - Certamente estaria preso. 

O SR. HUMBERTO LUCJ!NA- Isso é uma injúria 
que V~ Ex• faz à França, com toda a sua tradição milenar 
democrática e liberal, nobre Senador. 

O Sr. José Lins- Não sei, sei que rios Estados Uni
dos ele 'não o faria. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Inclusive a entre
vista nãO foi dada no Brasil, mas em Paris à reportagem 
da Veja. O dirigente do Banco Francês se encontrava na 
sua próPria terra, veja V. Ex• Agora, nenhum de V. Ex•s, 
nem no Senado nem na Câmara, nem o Governo brasi
leiro fez qualquer desmentido às declarações desse ban
queiro francês. 

O Sr. José Lins- Desmentido de que? O que V. Ex• 
queria que o Brasil desmentisse? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex~ não acha 
grave o que houve nas declarações? 

O Sr. José Lins --Dizer que o Brasil não é um País 
sério? V. Ex• vai desmeritir: não, é sério. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não é ~ó iSsO não, 
V. Ex~ Jd3 a entrevista na íntegra rias pâginas amarelas 
da_ Veja e vai verificar que o Sr. Yves Laulan é gente im
portante no mercado financeiro internacional. o- que ele 
disse, em poucas palavras, é que não hâ credibilidade, 
absgl!J.l_amente, ... 

O Sr. José fins- Eu li as páginas amarelas da Veja, 
mas C$t~ é uma opinião dele, como é a de V. Ex• Diz V. 
Ex' tani.bém a mesma coisa aqui. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - .. -.mais dos minis-
tros da ãrea econômica no estrangeiro. Isso é demais, 
nobre Senador, Na hora em que o Brasil tenta renegociar 
a sua dívida externa vem um banqueirão internacional, e 
através de uma entrevista a uma revista especiãlizada, da 
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mais alta repercussão dentro do território naciorial, pres
ta essas declarações que nos deixam, a todos nós, atóni
tos, perplexos e, mais do que isso, indignados com odes
crêdito dos ministros -da área económica. 

O Sr. José Lins- Se V. Ex• me permite, não houve 
qualquer informação, ele repetiu coiSas que a Oposição 
diz aqui todo dia, que não acredita, mas V. Ex.• acredita 
nele. B uma opinião que V. Ex• encampa porque ê agra
dável a V. Ex• · 

O Si'. Benedito Ferreira- V. Ex• vai me permitir um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador, 
quando ~ a Oposição quem diz, quando é o PMDB ou 
outros partidos na oposição quem denunçia e quem acu
sa, V. Ex•s ainda poderão levantar uma suspeita, por ser~ 
mos adversãrios, mas, no casO, trata~se de uma pessoa 
inteiramente isenta. 

O Sr. José Lins- V. Ext- considera que o Líder da 
Oposição tem menos credibilidade do que esse estrangei~ 
ro? 

O SR. HUMBERTO LUCENA~= Não!_ 

O Sr .. José Lins- Parece que sim. 

O SR. HUMBERTO LUCE.NA~ E" como Llder da 
Oposição tenho que me valer dos depoimentos -que eu 
conheço interna e externamente a respeito do Brasil, 
para debater os problemas do nosso País. 

O Sr. Benedito Ferreira - Senador Humberto Luce
na, V. Ex• vai me fazer juSHçã. -

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira- Eu, no calor, no arroubo do 
sertanejo, do grosseiro sertanejo, que não tem, realmen
te, quando estã magoado, o verbo rebuscado de V. Ex•, 
para cortejar estrangeiros, não posso conceber é que um 
Líder da Oposição, brasileiro, responsável, possa vir va
lorizar injúrias de um estrangeiro que_ falsifica até a sua 
condição profiSsiOnal e a:s suas funções. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Isso é o q"e V. 'Ex• 
diz. 

O Sr. Benedito Ferreira- E V. Ex• vem ocupar a tri
buna do Senado para verberar um seu patrfcio, porque, 
realmente, não usa da linguagem rebuscada, quando se 
trata de repetir insultos à nossa soberania, à dignidade 
da nossa Pátria, para continuar insistindo, atribuindo a 
um mero assessor a condição de autoridade. E eu Per
guntaria a V. Ex•: onde um assessor pode. ser chamado 
de autoridade? Qual é autoridade que ele tem? V_, Ex• é 
um jurista, no entanto V. Ex~ insiste em dar a este ho
mem condiçãO de autoridade francesa. Que autoridade 
assessor tem, Exf.? É autoridade para injuriar o Brasil. 
Perdoe-me V. Ex•, e eu peÇo à Mesa que me permita are~ 
visão do meu aparte, para rebuscar o verbO; rilas deiXar 
ali o meu acendrado repúdio às injúfias desse cidadão, 
dessa autoridade entre aspas, a que -v, Ex• quer empres
tar autoridade para injuriar a nossa Pátria e injuriar os 
nossos Ministros-de EstaaO. Com iSso·é qUe eu não me 
conformo. Fiz a advertênciã na melhor boa-fé para que 
V. Ex• não dê essa repercussão que o GoVernO e as -nos
sas autoridades inteligentemente não quiseram dar, re
percussão a conversas levianas e irresponsáveis, que ir
responsáveis lá do exterior intentam contra a nossa dig
nidade. Nós estamos com-dificuldades, sim, mas vamos 
superá-Ias, porque este País tem dignidade, este Pais tem 
gente que trabalha, tem homens do interior, nobre Sena
dor, sem o verbo rebuscado, mas que estão lá trabalhan
do, produzindo, para que este Pafs pague a sua dívida. 
Nós não somos caloteiros e vamos pagar as dívidas, mas 
sem permitir que atrevidos dessa espécie venham aqui 
nos insultar, através dos nossos meios de c_omunicação, 
e, sobretudo, que tenham eles o aval de homens como V. 
Ex~ 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sol.icitoa V. 
Ex•, nobre Senador Humberto Lucena que não conceda 
mais apartes, porque o tempo de V. Ex• está a se esgotar 
POr três minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Apenas lembraria 
a V. Ex•~ nobre Presidente, que estou hoje no exercício 
da liderança, numa sessão de encerramento do semestre 
no Senado Federal, e pediria a V. Ex• a devida vênia 
para que V. Ex• tivesSe: para com eSse-Líder que aqui se 
encontra, a condescendência que sempre demonstrou 
para com outros oradores que ocupam essa tribuna p·or 
uma" ou -duas horas e que não são líderes, como V, Ex• 
sabe. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores em primeiro lugar, 
quanto à repercussão, quem divulgou a entrevista do Sr. 
Yves Laulan - que para todos os efeitos, pelo menos 
para mim até prova em contrário, continua vice
presidente do Société" Génerale de France -, foi a im~ 
prensa brasileira. Foi a revista Veja. uma das mais coo~ 
ceituadas e importantes deste nosso País. 

Quanto a linguagem rebuscada a que se referiu o 
nobre Senador Benedito Ferreira, eu não estou pedindo 
S. Ex• que a utilize; o que desejo, o que insisto, o que 
quero~ e-que aqui todos nós usemos Uinguagem parla
mentar· que está devidamente disciplinada no Regimen
to, e que V. Ex•, em boa hora, mantém através de sua in
tervenção no meu pronunciamento. 

-Quanto a dizer~se que esse cidadão tentou afrontar a 
soberania nacíótlal, isso provocaria uma risada geral do 
nosso povo. Quem realmente tem atentado contra a so
berania nacional é o Governo, como aqui demonstrei em 
discurso até hoje não respondido, através de_ assinaturas 
de contratos de_financiamentos em Nova Iorque, ao ar
repio da ConStitUição Fedeyal, renunciando o fórum 
brasileiro, e inclusive a impenhorabilidade dos beiis. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com prazer. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre líder Humberto Luce
na, deixemos o francês de lado, vamos a uma autoridade 

-acatada pelo Governo, pelo PDS, ao Sr. Eduardo Wies
ner, colombiano, diretor do FMI para o hemisfério oci· 
dental. Vejam V. Ex•s que declara essa autoridade que 
-n~:nYtrâilsito livre em todos os setores do Govern_o Fede
ral:-Que o FMI está verificando que as -razões apresenta
das pelas autoridades brasileiras são sufícieiúes para a 
concessão"-pará ·o FMI de um waiver, isto é, de um pedi
do de perdão por parte do Brasil, como forma de receber 
a segunda parcela do empréstimo, a qual, aliás, nem en
trará no País, pois de lá mesmo serã transferida para o 
Banco de Compensação Internacionais, a fim de cobrir o 
empréstimo de emergência cujo vencimento se deu no fi~ 

- nafdo mês passado. O~serve, nobre líder, não ê mais re~ 
negociação, o Brasil está pedindo perdão ao FMI, segun
do o diretor do FMI para o hemisfério ocidental. E_u,não 
concordo que este não seja um país sério. Este é um país 
sério, Quem não é sério é o Governo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a 
V. Ex•, nobre Senador Fábio Lucena. V. Ex• tem toda a 
razão em ilustrar com o seu aparte o meu pronunciamen
to, sobretudo quando nós sabemos, por falar em estran~ 

-geiros, aos quais nós estamos dando muito valor, que o 
nosso País está invadido por estrangeiros. Estão af os di~ 
rigentes do Fundo Monetário e uma comissão de ban
queiros internacionais credores do Brasil que vieram 
aqui fiscatizar a nossa sitUação económico-finanCeira, 
ver se as no-ssas contas estão fechando, para decidirem se 
poderão ou não -Continuar a renegociar com o Brasil a 
sua dívida externa. 

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre 
Senador. 
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O Sr. _Hélio Cueiros- Eminente Lrder, eu me sinto na 
-obrigação de me solidarizar com V. Ex.' não só pelo dis
curso mas também porque foi estranhável a indignação, 
de efeito retardado, do nobre Senador Benedito Ferreira, 
e numa direção errada. Não se viu aqui no Senado a ma
nifestação de indignação do nobre representante por 
Goiás qUando essa entrevista já foi dada hã algum tem
po, e nesse caso a indignação deveria ser dirigida à revis~ 
ta Veja, uma revista acreditada, idónea, que tem muito 
mais condições de saber quem é o seu entrevistado do 
que qualquer um de nós. E não se pode admitir que uma 
revista desse porte seja uma revista irresponsâvel,leviana 
para comer gato por lebre e não saber quem são seus en
trevistados. De modo que, além de solidariedade a V, 
Ex•, qUero dizer que, afinal de contas, o FMI tem o mes
mo conceito do Brasil que tem o entrevistado da Veja. 
Porque é simplesmente deprimente, eminente Líder, 
assistir-se pela televisão àquele grupo de estrangeiros a 
investir, a passear, a se intrometer nas repartições brasi
leiras atrás de informações verdadeiras, porque não acre~ 
ditamos, evidentemente, nas informações oficiais que lhe 
forarit transmitidas. De modo que não é só esse francês, 
não é só a revista Veja, mas o próprio Fundo Monetãrio 
Internacional que não acredita e nlarida 3.qui um pelotão 
de policiais deles para saber se, realmente, os Ministros 
da área económica do Brasil, estão falando a verdade. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Grato, nobre Se
nador. A partir de setembro do ano passado, o Brasil es
tá sob permanente inspeção internacional. 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente. 

O Sr. José Lins- Senador Humberto Lucena, V. Ex• 
tem reclamado.--desde ontem, uma resposta ao seu dis~ 
curso, no qual comentou a suposta abdicação da sobera~ 
nia do País nos atas que praticou nesses entendimentos 
com o Fundo Monetário Internacional. Quero dizer que 
analisei o discurso de V. Ex• com todo o cuidado e tenho 
dados para responder. V. Ex~ não tem absoluta razão. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Vou esperar ares~ 
posta de V. Ex•. 

O Sr. José lins -V. Ex~ merece a resposta. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Aliás pelo tempo 
já devia ter sido dada, estamos encerrando hoje o semes~ 
tre, perante o silêncio do PDS a respeito do assunto. 

O Sr. José lins- V. Ex• não perde por esperar, era o 
que queria dizer a V. Ex• E quanto ao mais, nobre Sena
dor; nínguém duvida da revista Veja. Qualquer homem 
público que a revista entrevistar poderá, evidentemente, 
expender a sua opinião e a revista não vai modificar, ela 
é séria. O que se está dizendo é que a Oposição colhe es
sas coisas com um agrado. A Oposição, talvez até sem 
outros argumentos, procura se_ basear ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nos depoimentos. 

O Sr. José Lins- ... naqueles que deturpam -que 
pretendem fazer uma má imagem do País. Se V. Ex• de
sejar, V. Ex• poderá acolher a mancheias nos jornais opi~ 
niões favoráveis, opliliões completamente diferentes, de 
autoridades muito maiores do que essas ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Cada dia menos! 

O Sr. José Lins- O Presidente dos Estados Unidos o
pinOu sobre nós, o Presidente do Fundo Monetário, o 
Secretário de Estado Americano, as autoridades mone
tárias da Europa, todas el.as se manifestaram, Senador 
Humberto Lucena, mas ninguém leva em conta isso. 
Mas, se alguém que se diz vice-presidente, sem que nin~ 
guém o confirme, nem o seu- próprio patrão, então a o~ 
posição exulta. São dois pesos e duas medidas. A Opo
sição vibra quando encontra alguém que na sua fúria 
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joga pedra no País. Parece até que está esperando que re
pitam, mas rião leva em conta a opinião de outras pes
soas, talvez mais justas, cuja impressão é completamente 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

diferente. - - -

O SR. HUMBERTO LUCENA --V. Ex• se engana, 
nobre Senador. O que nós queremos é outra coisa: que o 
Governo ãdmita que atê agora toda a política econômica 
Que está sendo executada, inclusive em relação ao endivi
damento externo, não deu o resultado esperado, e con
fesse os seus erros e marche para aceitar outras colo
caçõeS,- outraS alternativas que lhe_ sãO-pOstas nãO só pelo 
-PMDB e pelos demais Partidos de OposiÇão, mas por 
toda a soCiedade civil brasileira. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• çstá ~en.do 
profundamente injusto com a Oposição, nobre Sena
dor ... 

O Sr. José Lins - Não, eu nunca vi a OpoSição vir 
aqlii -e-elogiar. Estou apenas fazendo uma observação 
que ê verdadeira ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• diz que o 
Presidente do Fundo Monetário _Internacional tem elo
giado o Brasil, o desempenho da economia brasileira ... 

O Sr. José Lins - Não falei, V. Ex• não exagere. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Se elogia o Brasil, 
elogia o desempenho da economia, em face dos acordos 
celebrados ... 

O Sr. José Lins- Essas pess-oa-s todas foram acordes 
em que o Pafs têm dificuldades, mas vai superá-las e há 
boa vontade. ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com o Fundo Mo· 
netãrio Oós teritOs um acordo. Entrt:tanto, o Fundo Mo
netário mesmo não aceitou- o -resultado da inspeção do 
primeiro trimestre, porQue ãS- metas não foram cumpri
das e fez novas exigências que redundaram no pacote e
conômico terrível que aí saiu, e neste último pacOte so
cial que vai levar a uma situa_ção de cada va. maior de
sespero a grande massa dos assalariados brasileiros. E, 
atê hoje o FMI não liberou a_2• pareei~ do acord~_com o 
Governo brasileiro. E não somente o Fundo Monetário 
Internacional, os banqueiros também, os banqueiros 
mandaram para aqui uma ComlsS:ã_o qi.Ie se encontra na 
Capital Federal, tomando conhecimento da real situação 
econômico-financelra brasileira. Então, se tudo isso o
corre com _Q Fundo Monetário, que ê a entidade máxi
ma, com quem nós fizemos um acordo para enxugar o 
nosso endividamento externo, e se isso -corre tambêm 
com os banqueiros internacioriaiS, o que ê que se pode 
esperar que diga o vice-presidente de um banco francês, 
como o Sr. Yves Laulan? 

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

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. 

O Sr. José Lins - V. Ex• ê um homem bem
informado e deve ter lido hoje na imprensa que a consul
ta feita pelos têcnicos que aqui estavam Seniana passada 
e que foram a Washington foi respondida exatamente a
travês da demonstração do acordo do Fundo Monetário-, 
da maneira como o País estava avaliando a sua_ própria 
situação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Vamos esperar a 
terceira Carta de Intenção. 

O Sr. José Lins- V. Ex• não perde por esperar, como 
jã disse hã pouco. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nós já tivemos a 
primeira· Carta de Intenção que não for cumprida e um 
Aditivo que não foi cumprido. Vamos esperar agora a 
terceira Ca:rta de Intenção ... 

O Sr. José Lins - O grande mal.. .. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - ... atê que o gover
no se convença de que tem que apelar para a moratória 
como única saída. 

O Sr. José Lins- ... da Oposição, nobre Senador, é 
esse desejo imenso de que o País fracasse, que haja a mo
ratória, o fracasso, tudo de ruim. É um desejo inconti
da ... 

O Sr. José Lins- Se V. Ex• realmente deseja isso, po
deria demonstrá-lo. Atê hoje não o demonstrou. 

O_ SR. HUMBERTO LUCENA- É o que V. Ex• diz. 
_ E_~o aí as nossas proposições díariamente. Mas não te
mo~ nenhuma culpa de que V. Ex•, o PDS e o seu Gover
no, não aceitem as nossas alternativas, que são as melho
res para a solução dos problemas econômicos, sociais e 
políticos deste País. 

Prossigo: 
Quem iria confiar neste Governo, St. Pr~idente, Srs. 

Senadores? 
Já não se consegue engan~~ cõmtant_a facilidade a opi

nião pública nacional. Vejo, finalmente, que a frase fa
mosa d"e Abraham Lincoln, que _tenho repetido aqui hâ 
quase dois anos-- "Pode-se enganar a alguns o tempo 
todo e_a todQs_ durante algum tempo; mas não se pode 
enganar a todos o iempo todo"- vai se transformando 
em dura rJ!:alidade. Campanhas publicitárias como aque
la a que assistimos há menos de um ano atrás - custea
da pelos cofres públicos -contando-nos "a incrível his
tória do país que acreditou; o Brasil encontrou a saída; 
vamos todos crescerjunto_s", constit!lem hoje tristes e la
mentáveis exemplos de ridículo nacional. Chegamos, Sr. 
Pr~_si~ente, Srs. senadores, não há dúvida, ao fundo! 

Enfrentamos um impasse económico-financeiro para o 
qual o PMDB cansou de aLertar os donos do poder. Isso, 
vários anos atrás. Denunciamos· inúmeras vezes o erro 
da adoção de um modelo econômiCo que deliberadamen
te provoca a recessão e o desempregO. Sugerimos a rene
gociação da dívida externa, enquanto ainda era tempo. 
Advertimos sobre a inutilidade de uma nova maxidesva
lorização cambial. E o que aconteceu? Sequer fomos le
vados a sêrio, pois tudo que obtivemos como resposta 
foram as ironias de sempre. Hoje, encontramo-nos dian
te de uma inflação de 130%;juros estratosfêrios;desem
prego em massa; contenção absurda dos salários. Em re
sumo, um pafs insolvente que abdicou atê mesmo de sua 
-soberania nacional perante o FMI e os banqueiros inter~ 
nacionais. 

Sr. Presidente e Senadores: 
Quisera eU ter o poder dos alquimistas da Idade Mêdia 

e da Renascença, que procuravam descobrir a pedra filo
sofal. Infelizmente, esses poderes foram transmitidos, a
travês dos tempos, aos contadores da Petrobrás, que 
tra.r;tsformaram um prejuízo de Cr$ 564 bilhões em lucro 
de CrS 10 bilhões de cruzeiros. Justamente na Petrobrás, 
empresa que ê fruto de lutas memoráveis de que tanto 
nos orgulhamos. 

Não bastassem as comoções intestinais Por que passou 
a Petrobrâs neste semestre, vem a público esse balanço 
escamoteado, que nada mais é que o retrato falado da e
conomia brasileira nesse mesmo período. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Os desmandos administrativos não ficaram nessa es

pagíria dos "têcnicos" da maior empresa estatal brasilei
ra. Os estouros vieram a j:lúblico um a Um: 

Primeiro, o famoso Grupo Delfin aplica ao BNH um 
prejuíZO que a essa altura deve andar pela casa dos Cr$ 
150 bilhões de cruzeiros. Onde estão o;; responsáveis por 
essa aplicação desastrosa de recursos oriundos exclusiva
mente do bolso do povo? Houve ou não houve má apli
cação de recursos do FGTS e do Sistema Financeiro da 
Habitação? 

A seguir, veio a Agropecuária Capemi. Desenterrou 
morto_s, alastrou crise de responsabilidades pelos gabine
tes do Palaácio do Planalto e bateu no Ministério da A-

Julho de 1983 

gricultura. Afinal, quem avalizou essa empresa, em em
préstimo de 100 milhões de dólares foi_ o BNCC- Ban
co- Nacional de Crédito Cooperativo. Quem autorizou 
esse aval? Agora, pelo menos se sabe que foi o Ministro 
Amaury Stabile quem exigiu uma caução da empresa, 
para garantia do aval. No dizer do General Adem ar Ara
gão, em depoimento na CPI da Câmara dos Deputados, 
o Ministro havia garantido a ele, o general, '"que a 
caução não era para valer". 

Onde estão os responsáveis pela obriS;ação-iinpOsta a 
essa empresa CAPEM I de pagar publicidade governa
mental na revista O Cruzeiro, de propriedade do jorna
lista Alexandre Baumgarten, cujo assassinato permanece 
com a_ tarjeta de "não resolvido''? 

Mal refeitoS desses escándalos, vem a público mais um 
estOuro financeiro na praça. O do Grupo Coroa-Brastel 
alCança- segundo dados OficioSos do BancO central
ã cifra de Cr$ -100 bilhões. Otlde andavam as inspetorias 
do Banco Central que não agiram a tempo de evitar ma_is 
esse prejuízo qUe; mais uma v~, cairá sobre os _ombros 
da sociedade? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Os escândalos se sucedem e não sai ninguém. São to· 

dos órfãos de pais que estão e continuam no poder. 
CrioU-se o hábito de nada ser mudadq. 

Aí está inflação, a esta altura, incontrolável. Quem é 
ou quem são os responsáveis por ela? Serã a sociedade 
responsável pelos gastos púhHcos desenfreados? Ou se
rão Os têcnicos que comandam_ a política econômica? 

A causa da inflação está no bojo de uma política eco
nômica desorientada. Mas, impõe-se, preliminarmente, 
uma indagação de suma importância: 

Antes do final do ano passado, o FMI alegava que o 
mais grave problema brasileirO era o défiCit das-empresã.s 
governamentais. A SEST - Secretaria de Controle das 
Estatais, órgão da SEPLAN, sabia que para reduzir esse 
dé-ficit seria preciso controlai- os orçamentos das estatais. 
Então, gOstaria de saber, e peço que me explique o Go
verno, como a SEST, em pleno meio de ano, vai conse
guir, -atê o fihal do mesmo ano, cortar 2 trilhões de cru
zeiros dOs diSpêndios das companhias federais, pira que 
o peso do seu défidt no PIB caia de 3, I para 2% no e
xercício corrente? 

A verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que nin
guém sabe a quantas anda o dêficit público. Não sabe
mos nós, não sabe o Governo e não sabe o FMI. Quem 
sabe? 

O que sabemos, de fato, a esta altura das negociações 
da dívida externa, ê que a situação será mais &rave, ain
da, em 1986, quando se extingue o prazo trienal de ca
rência dos emprêstimos ora renegociados. 

Se por um lado procura-se inculpar os gastos das esta
tais pela espiral inflacionária, por outro, oculta-se um 
componente inevitável da curva ascendente: as taxas de 
juros._ Essas permaneceram intocáveis. Como num passe 
de mágica, somem das considerações dos pacotes econô
micos. Por que será? Haverá coincidência em que o FMI 
é,çomposto por banq~eiros? Ou por que o Brasil deve a 

-b-ancos estrangeiros com filiais no Brasil? Ou serão os 
bancos intocáveis? 

Ainda esta semana, o Deputado Federal pelo PDS 
paulista, banqueiro Herbert Levy, interpelando o Minis
tro Delfim Netto, na Câmara dos Deputados, afirmou, 
com ve:emência, que era insuportável para a sociedade 
conviver com taxas de juros superiores a 50%, em média, 
sobre a inflação. 

Conclui-se, sem maior esforço mental, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que, malgrado a crise, malgrado a in
flação, malgrado o desemprego, os bancos continuam 
ganhando mais. Onde está o sacrifício exigido a todos? 
Não adianta falar ou reconhecer que osjul-os estão altos. 
Enquanto não houver limitação, eles continuarão extor
sivos. E de nada adiantará o Presidente desabafar: "Mi
nistro, como podemos suportar isso?" Menor esforço 
mental ainda é necessâriO para Concluir qUe a Pouco prO~
vável contenção dos gastos públicos, no corrente exerci-
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cio, não irâ, por si só, conter a lriflaÇão, en.quãlito Os ju
ros internos estiverem na média de 200% ao ano. 

Por que não se aumentam as alíqll'otas do Imposto de 
Renda sobre os ganhos de capital, diferenciando-se das 
aplicadas sobre os ganhos ·de produção, reduzindo-as 
para os que apresentam lucros menores? 

.. Expurgo", "desindexação", "desdolarização"; são 
palavras surgidas neste semestre para definir a iildecisão 
do Governo em assumir posições. IriSisto em que o' Pafs 
estã sem rumo. Não_há o _m_Ji_IS_leve esboço de um plano 
de governo. A jnqedulidade geral é provocada pela in
certeza constante do que vai acontecer amanhã. Seria d_e
mais pedir um plano anual? No Brasil de hoje_Qão se 
projeta nada que seja para durar_6 mc;:s_es. As._medidas 
são improvisadas e as decisões ~rtle_rgem das gavetas pa~ 
lacianas, precipitadas pelo sabor da inspiração ou do hu~ 
mar do mom_ento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crise formou~se hâ a
nos. As decis.ões -repito -são tomadas a portas fecha
das. Quando menos se espera, desaba mais um "embru
lho" sobre a sociedade. 

Tenho ouviéio dizerem, com freqUência, que- a Culpa é 
da sociedade._Que sociedade? A do çolégici de lfderes do 
PDS? Não! Essa representação não é a maioria da socie
dade. Os votos estão recém~_contados para dizer o Con
trário. Nós, na oposição fomos chamadoS; para quê? Fo
mos ouvidos em quê? Ao menos, nos deram conhecimen
to prévio de quê? De nada e para nada. Tudo_ quanto sa
bemos deve-se à imprensa, que vai à luta incansável, nos 
bastidores dos gabinetes- é o caso da revista Veja a que 
há pouco_ me_referi. Não fosse_iS:SO, nã_o Saberíamos de 
nada. Não fosse um amigo meu entregar-me uma cópia 
do Projeto 2, acordo que comentei neste Plenário e que 
até hoje não tive a resposta prometida pelo ilustre Sena
dor Virgílio Távora quanto à legalidade dos seus aspec
tos jurídico~constítucionais, ou Ilãõ fosse o Senl!dor Ita
mar Franco J::obrar, insistentemente, cópia desseS ·acor~ 
dos, não teríamos conhec;imentQ_deles. Só os conhece
mos quase 6 meses depois de assinados. E somos, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Congresso Nacional, o Po
der Legislativo deste País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a dívidas externa foi ne
gociada tardiamente. Foi t;. está sendo mal renegociada. 
O propalado superávit da Balança Comercial, este ano, 
de 6 bilhões de dólares- mesmo assim, em detrimento 
das importações - daria para pagar apenas metade do 
serviço da dívida, que ê de 12 bilhões de dólares. 

O GOverno terá que dedicar mais tempo em coi1.ver.Sár 
com o FMI, ao _invés de estar dedicado_ ao estudo e à so
lução dos_ graves problemas do País, como é o caso do 
Nordeste. 

Que tempo, meu Deus, tem sobrado para pensar um 
pouco nessa sofrida Região? Aqui, falo muito mais como 
brasileiro do que como nordestino, que vê sua terra rele
gada a menos planos emergenciais. Ainda há poucos dias 
- e aqui comentei este fatO - o Presidente Figueiredo 
conclamava a Nação a se unir em torno do N ardeste -
depois da greve de silêncio dos governadores pedessistas 
no Recife- mas, indagado se possuía algum plano espe
cial para materializar esse pi'opósito, respondeu, para 
milhões de brasileiros que o viam na televisão~ .. Não! 
Por enqu~nto não". 

E não tem mesmO, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Os 
planos, antes projetados, foram efêmer-os. QUanto_ ao fu
turo, não hã tempo para pensar neles. 

A SUDENEjâ ·advertiu que não haverá água no Nor
deste no próximo ano. perguntO eu: o Governo, sabendo 
que não tem condições de obrar milagre, já traçou um 
plano para estabelecer o flagelado da seca em outros lu
gares? Ou vai assistir;impavid3.inente, qUe o nordestino 
venha, em êxodo de proporções jamais vistas, juntar-se à 
população marginal dos grandes centros urbanos? Au
mentarão o desemprego, a fome, a violência e a crimina
lidade. E de quem será a culpa? De Deus, que não fez 
chover no N ardeste? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, enfrentamos, t8inbém, 
um impasse político-institUcional, cuja gravidade o 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11). 

-PMDB- 'cansou de deiuJnciÚ. Viveffios sob- a égide de 
._uma Emenda Constitucional outó'rgada pela Junta Mili

tar de 1969. Sobrevive na nossa legislação uma série de 
diplomas autoritários, para não dizer de exceção. Af es- . 
tão a Lei__d_e greve, a Lei Falcão, a Lei de Imprensa, o Es
tatuto dos Estrangeírcis, a lei n"' 6.733 das Fundações e a 
famigerada Lei de Segurança Nacional. O poder legisla-

~ tivo -continua CastradO eril Su_?s_prer~g_g_ativas e impedido 
de exercer, na sua pfentti.iâe,O-seu dever· rõaior, qúe é o de 
livre e soberanamente legislar. Chegamos a tal p~nto 
neste País que a falta de legitimidade daqueles q_ue con
trolam o poder provoca crises ã.bsurdas. A simples exis
tênCia d~ uma chapa dissidente para a disputa do Dire
tório Nacional do PDS e a pré-candidatura de um depu
tado federal do Partido do Governo à Presidência daRe
púOJíci, são caPaZes de colocar O PaíS- na.& palavras de 
í.nfluente e bem inforitiãdo político da situação- às bei-

-ras de um novo- golpe militar! 
Mais grave que tudo isso",~Sr. Presidente, Srs. Senado

res, enfr.entamos um impasse social incontrOlável e im~ 
previsível. Como pensam os detentores do poder em con~ 
ter as reações· desesperadas daqueles que são os eternos 
sacrificados pelos desmandos do Governo? Como pen
saiii eles será cOntido o desespero de milhares-e inilhares 
de desempregados ou dos milhões - mais de 50% da 
força de trabalho deste Pals -, cujos rendimeotos não 
são sufidintes para cobrir as despesas mensais? Será que 
terão como continuar alegando "tibieza" dos governos 
estaduais de oposição ou será que contin~arão a insistir 
em que as questÕ!!S sociais sejam tratadas como ·~casos 
de po!icía? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante desse IMPASSE 
mtiltifa~etado, o Governo insiste em ignorar, como aliás 
vem fazendo há anos, as inúmeras propoStas alternativas 
que o PMDB apresenta à Nação. Ainda há poucos dias 
oUvimos o nobre líder do PDS desta Casa cobrar dos 
Partidos Õ.a Oposição um posicionamento sobre as 
-várias medidas que estão sendo tomadas para conter o 
caos económico-financeiro, e que, aliás, não são subme~ 
tidas à aprec-iação do Congresso Nacional. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, comete o nobre 
Lídei Aloysio Chaves mais unia ínjustça e Um deliberado 
equivoCo. 

Em primeiro lugar, há de se notar que, pelo menos 
teoricamente, quem controla o Poder Executivo neste 
País é o PDS. Não é o PMDB ou qualquer outro Partido 
na o-posição. Nos 9 Estados em_ que o PMDB chegou ao 
Executivo por forÇà dó voto popular- apesar de encon
trar uma Federação totalmente desfigurada e os Estados 
m3.nietados em sUa áütonomia após quaSe vinte anos de 
autoritarismo centralizador - nosso Partido vem ten-

.- "tàiido enfrentar a situação herdada, aplicando as diretri
zes de nosso Programa e dos inúmeros documentos que 
o PMDB produziu sobre diferentes aspectos de nossa 
reana:ade,-ao longo dos anos de resistênCia democrática. 
Essas diretrizes, sabe Qnobre Líder do Govern_o, não são 
as ·mesmãS- do PDS, nem poderia, devidamente ser. Em 
segundO Iügar, ao cobrar agora um posiciOnamento da 
OposíçãO, o PDS se assemelha à situação de um caseiro 
que, apesar de centenas de vezes advertido pelo vizinho 
sobre o perigo de incêndio em sua casa, sistematicamente 
não só ignorou como ironizou a advertência. Todavia, 
quando o incêndio atinge o teta de sua casa, corre ao vi~ 
zinho, pedindo ajuda para debelar o fogo. 

Em terceiro lugar- e mais importante, Sr. Presidente, 
SrS.:Senadores- como a casa que se incerideia é oBra
sil, o PMDB não se furta a, patrioticamente, lutar para 
apagara fogo. A esta alturajâ não seria tarde demais? O 
fogo já nãci tCria provocado danos irreparáveis? O 
PMDB disCordou, desde o princípio, cotn a forma como 
a Casa vinha sendo administrada. Além disso, acredita
mos que, preliminarmente, se deve permitír aos donos da 
Casa, aqueles que pagam sua manutenção - ísto _é, ão 
povo brasileiro - substituir o caseiro que deixou que o 
fogo se alastrasse e ainda ignorou as advertências_. O 
PMDB quer reconstruir a Casa. Nosso projeto é outro 
para o Brasil. Nosso modelo é o_utro para o Brasil. Ad-
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vertimos seguidamente- ao Governo que o atual modelo 
político, económico e social provocaria o incêndio que aí 
está. Não fomos ouvidos. De que nos cobram agora? 

.Sr .. Pr_esidente, Srs. Senadores, o PMDBjá Ofereóeu e 
continua oferecendo à Nação alternativas concreia.s e 
viáVeis para os gra-ves problemas nacionais. Em gosto de 
1982.ent~~gamos ao de~ate público um documento
Esperan~a e Mudanç:a - contendo uma proposta alter-

-nãtTVa-ae-GOVerrl0-j)8ri:l-o País. Essa proposta foi refe
rendada nas urnas durant~ as eleições de l5 de novembro 
p<i.ssado e deu ao PMDB qUase 8 milhões de votos e mãis 
do que ao PDS em todo o território brasileirO. -

Ainda agora o bravo Senador Teotônio Vilela, paladi
no da liberdade e da democracia, percorr_e todo o _País a
presentando e discutindo, sob o peso- de uma doença 
gravíssima, o seu Projeto Emergência que contém uma 
sêríe· de prOpostaS concretas e viáveiS para a saída do im
passe a que fomos levados pelo regime autoritário. 

Mas o que faz_ o Governo? Prefere ignorar tudo isso e 
rCtór!Carheh[e cob;ar das- Op6síÇõeS posicionamentos 
circunstanciais sobre medidas casuísticas, cuja denúncia, 
aliás, o PMDB já fez em nota oficial distribuída à im
prensa e Jid~ n_~ta C_asa, 

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PMDB acaba--de 
lançar em Goíânia a campanha nacional pela eleição di~ 
reta para a Presidência da República. Estamos convenci
dos de que a raiz do atulll impasse é de ordem político
institucional e s.omente, insiSto~ somente- um Gove_rM 
fiO legitimado pela vontade popular será capaz de recon
duzir o País_ aqs seus verdadeiros caminhos. As eleições 

-- diretas em todos os n(veis são o primeiro passo para a 
convocação de uma assembléia Nacional Constituinte. 

Senhor Presidente, 

SenhoreS Senadores: 
O País chegou a essa situação de IMPASSE por que 

não há rotatividade no poder. Precisamos substituir a
queles que puseram fogo na Casa do povo, há 20 anos 
ouvimos falar que o Senhor Delfim N_etto obra milagres, 
que a· Senhor Galvêas entende de finanças, que o Senhor 
Andreazza, além de construir a Ponte Rio-Niterói, é o 
salv3dor dó NÔ.rdeste e dos mut.uários do BNH, que o 
Seniior Costa Cavalcante é presidenciável, p-orque soube 
construir ltaipu, que o_ Senhor Leitão de Abreu é o me
lhor coordenad_or polftico que a República produziu, 
que o Senhor Golbery, embora passando por períodos 
de afastamentos provisórios, está conspirando e se dis
põe ã. voltai, ·enfhil, há 20 anos ouvimos falar sobre os 
mesmos de sempre. 

O PMDB não quer a alternância do poder por meios 
de democracia híbrida. Quer a democracia do povo, não 
a dos casuísmos do Palácio do Planalto. Quer que o 
povo eleja o Presidente da República, antes que seja tar
de demais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Em recente pronunciamento, o presidente nacional do 

PMDB, Deputado Ulysses Guimarães afirmou com pro
priedade: 

uA gravidade da hora impõe um amplo diálogo 
com a sociedade para a salvação nacional. 

O PMDB respeita a autonomia da sociedade civil 
organizada e dos movimentos sociais e deseja ser 
um canal para este entendimento básico. O processo 
social é heterogêneo e muitas vezes conflitivo, mas 
cabe aos partidos politicas a missão de auscultar e 
medfar esteS interesses específicos: articulando-oS e 
dando-lhes coerência para traçar e levar adiante 
projetas globais de_ organização da sociedade e al
ternativas de_desenvolvimeti.tO político, social e eco-
nômico. ( ... ) · 

O entendimento nacional, amplo e urgente, fun
damentado nas necessidades da sociedade e sua e
mancipação do autoritarismo, ê o caminho imedia~ 
to para deter o descarrilamento econômico e a rup~ 
tura social. Não significa abrir mão de princípios, 
nem tampouco um consenso de elites - é a busca 
justa e legítima de "União do povo em torno de pon-
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tos comuns, para evitar a trgédia da inviabilidade 
nacional". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Por que não começar aqui mesmo no Congresso Na

cional como propôs hã poucos dias no seu discurso o 
nobre Senador Itamar Franco, esse amplo debate para o 
entendimento nacional que o Presidente do PMDB pro
põe? Que se convoqUe extraordinariamente o Congresso 
Nacional para este mês de julho e que comecemos aqui, 
Senhor Presidente, Senhores Senadores, o entendimento 
necessário para que se evite "a tragédia da inviabilidade 
nacional". 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco - Senador Humberto Lucena. 
estou ouvindo V. Exf com a maior atenção. Diríamos 
que na segunda parte de seu pronunciamento, após o tu
multo de alguns apartes, V. Ex• traçou, com firmeza, o 
que estamos assistindo neste Pais: a grave crise econômi
ca e social. V. Ex• em uma de su"as frases disse: "O Go
verno ignorou". Pior, Senador Humberto Lucena, FOfo 
Congresso Nacional, através Cia Liderança do PDS, nes
ta Casa particularmente, que ignorou o apelo que fize
mos_. Veja V. ex• que hoje, quando ainda discutíamos a 
Hcença do Senhor" Presidente da República, forinUJava 
um apelo, secundahdo V. Ex•, para que o Congresso Na
cional fosse convocado. Eu tive a oportunidade de obser
var, e comentava há pouco com o Sr. Senador Fábio Lu
cena, alguns ris_os, sobretudo de um Senador do Rio 
Grande do Sul, cujO "nome não me vem à memória:-neste 
instante, quando nós, aqui, mostrávamos a impOi'tã:nCiii
do Congresso Nacional nesta hora difícil. Recordei-me 
agora, nobre Senador Humberto Lucena, que uma vez, 
na nossa campanha em 1972, encontrei um cidadão 
numa pequena cidade mineira, que me disse: "Mas, Ita
mar, você quer voltar para aquela Casa dos vivos
mortos?" Eu ainda brinquei: "Mas não e a C8.S"a dos 
mortos-vivos?" E ele disse: "Não, é a Casa dos vivos
mortos." E-é Verdade, Excelência. A instituição está vi
va, mas alguns de nós, nobre Senador Humberto Luce
na, estamos mortos e nem enterro de primeira classe te
remos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Obrigado a V. Ex•, 
nobre Senador Itamar Franco, que tem sido um baluar
te, sobretudo na defesa da retomada das prerrogativas e 
atribuições do Congresso Nacional. V. Ex~ está coberto 
de razrío quando diz que o PDS se negou a colaborar co
nosco neste final de semestre, no que tange à possibilida
de de convocação extraornãria do CongreSso Na:clomil. 

Apresentei, nesta Casa, assinado por mim como Líder 
do PMDB, pelo Sr. Senador Roberto Saturnino, como 
Líder do PDT, e pelo Senador Nelson Carneiro, cofio 
Líder do PTB, um requerimento convocando o Congres
so Nacional, para que, durante o mês de julho nós pu
déssemos sobretudo nos dedicar ao exame mais aprofun
dado da grave crise econômica-sociã.l que af está e dar 
soluções adequadas para solucioná-la. Só faltou alí, por
que a não consegui, apesar dOS meus rogos e dOs meus a
pelos, a assinatura final do nobre líder do PDS, Senador 
Aloysio ChivCs, o que rioS -lm:pedill, infelizmente, de 
convocar extraordinariamente o Congresso, porque a a
tua! Carta outorgada: só dâ direito a que essa reui1ião se 
faÇã. se for solicíiaaa- pO-i 2/3 de Parlamentares das duas 
Casas do COng-ressO -Nacional. -

Concluo: Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Todos sabemos que o momento é grave, nossa apreen

são torna-se maior com o afasta-meiiiõ-; 8.ind"ii que- tempo-:. 
rârio, das suas funções e do País do Senhor Presidente da 
República. O momento é grave e exige de todos, espe
cialmente de nós, homens públicos, grandeza, patriotis
mo e dignidade. ~ isso q-ue o --PMDB e o povo esperam 
do Governo. -

Era o que tinha a dizêr. (Muito bem! Palm3s.) 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me-
sa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 174, DE 1983 

Modifica disposição da Lei n94,737,de lSdejulho 
de 1965 (Código Eleitoral). 

O ~ongresso Nacional d~reta: 

Art. J9 Os artigos 255 e 334 da Lei n"' 4.737, de 15 de 
jUlho de _1965 (Código Eleitoral), passam a vigorar, res
pectivamente, com a seguinte redação: 

"Art. 255. Nos 6 (seis) meses anteriores ao 
pleito, seja direto ou indíreto, é proibida a divul
gação, por qualquer forma, de resultados de prévias 
ou testes pré-eleitorais. • 

Art. 334. _Utilizar organização comercial de 
vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sor
teios. para propaganda ou aliciamento de eleitores, 
bem como divulgar, por qualquer rorma, resultados 
de prévias ou testes eleitorais dentro dos seis meses 
anteriores aO pleito direto- ou indireto: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, a
preensão da publicação ilegal e cassaçãO do registro, 
se o responsável for candidato." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justifica~ào 

A recente campanha eleitoral de 1982 demonstrou que 
a revelação pública dos resultados de pretensas pesquisas 
de opinião pública se constitui em tipo injusto de propa
ganda, além de ser fácil e impunemente manipulável. 

Ela é injusta porque só é acessível a candidatos de for
te poderio econômico e manipulável porque não há qual
quer fiscalização oficial ou séria na sua realização, e aí é 
que reside_ a s_ua pior incouveniência. Os órgãos sUposta
mente encarregados da pesquisa não ficam, afinal, des
moralizados ·porque têm sempre a cautela de reservar 
umá margem razoável dos chamados indecisos, o que 
lhes dá cobertura técnica na comparação posterior com 
os resultados oficiais do pleito. 

Vale notar que o projeto não proíbe a realização de 
pesquisas, mas apenas impede que elas sejam usadas 
como forma injusta de pressão junto ao eleitorado. Com 
a sua transformação em lei, o projeto redimirá a pesqui
sa, tornando-a mais insuspeita para aQueles que real
mente desejam, em determinado momento, aferir a pre
ferência do eleitorado. Aliás, o dispositivo vigente, que 
proíbe a divulgação nos quinze dias antes do -pleito, já é 
bem uma suspeita do legislador de que a amostragem é 
manipulável e pode exerce_rinfluência i_njtiSúi sobre o e
leitorado. Mas o prazo tem de s_er alargado para tornar o 
dispositivo eficaz. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983. -Hélio Guel
ros. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

CÓDIGO ELEITORAL 

.... .-............ ~ .... ~ ............... -. ;:.-; ~ .. -.. . 
Art. 255. Nos 15 (quinze) dias anteriores ao pleito é 

proibida a divulgação, por qualqu_er forma, de resulta
dos de p_~~~ia~ ~_ut~stes p~~~eleitorais. 

Art. 334. Utilizar organização comercial de vendas, 
distribuição de mercadorias, prêmios e so-rteios para pro
paganda ou aliciamento de eleitores: 
- Pena - detenção de seis meses a um ano e cassação do 
registro, se o responsável for candidato. 

(À Comissão de Constituição e JustiçiJ) 

Julho de 1983 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 175, DE 1983 

Acrescenta paúgrafo ao art. :ZO da Le.IIJ9 5.869, lle 
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Clril). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Ao artigo 20 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 (Código de Processo Civil), fica acrescentado 
mais um parãgrafo: 

••§ 59 Ao Advogado, que atuar com vínculo 
empregaticio para qualquer pessoa--dC direito públi· 
co ou privado, caberá no mfnimõ 50% (cinqUenta 
por cento) dos honorários pagOs pelo vencido nos 
termos deste artigo." 

ArL 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

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

Justificação 

O projeto tem o objetivo de dar ao dono pelo menos 
cinqUenta por cento do que ê seu: 

Honorário advocatício é remuneração que deve ser 
pa'ga aOs advogados .:.... o qUe parece óbvio. Na prática, 
poiém, nenl sempre isso acontece e várias ou muitas em· 
preSãs e estabelecimentos bancários e fin-anceiros, que 
contratam advogados em regime de vínculo empregatf
cio, se aproPriiuTI.íntegralmente dos honoiãrios dCvMos 
pelo vencido, pelo princípio da sucumbência. 

--A propoSIÇã-o ainda é complacente quando apenas re
parte os honorários entre os advogados e seus patrões. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983.- Hélio Guei· 
ros. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

............. .-................................. . 
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou e os honorários ad
vocatfcios. 

§ }9 O juiz; ao decidir qualquer incidente ou recurso, 
condenará nas despesas o vencido. 

§ 29 As despesas abrangem não só as custas dos atos 
do processo, como também a indenização de viagem, 
diária de testemunha e remuneração do assistente técni-
c o. 

§ 39 Os honorários serão fixados entre o minimo de 
dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) 
sobre o valor da condenação, atendidos: 

a) o grau de zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho reali

zado pelo advogado e o tempo exigido para o seu ser
viço. 

§ 49 Nas a:ções de vãlor inestimável ou pequeno, 
bem como naquelas em que for vencida a Fazenda Públi
ca, os honorários serão fixados consoante apreciação e
qiiitativa do juiz, atendidas as normas das letras .. a" a 
"c" do parágrafo anterior. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Le
gislação Social) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 176, DE 1983 

Restabelece a garantia da estabilidade para todos 
os empregados. 

O Cofl8resso Nacional decreta: 

Art. }9 O artigo 492 da ConsolidaÇão das Leis do 
Trabalho - CLT, passa a vigorar com a seguinte modi
ficação: 

.. Art. 492 São estáveis, só podendo ser despe-
- didos por JUsta causa __ ou circunstância de força · 

maior devidamente comprovadas: 
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I - depois de dois anos consecutivos de serviço 
na mesma empresa, os empregados admitidos atra
vés de concurso; 

II - depois de cinco anos consecutiVos de ser
viço na mesma empresa, os empregados admitidos 
sem concurso de seleção. 

§ I 'I No ato de admissão do empregado, o em
pregador anotará obrigatoriamente na sua carteira 
de trabalho a forma de admissão." 

Art. 2'~ Oart.l9daLein~>5.107de13desetembrode 

1966, passa a ter a segriinkredação, revogados todos os 
seus parágrafos: 

.. Art. 19 Para garantia do tempo de serviço fi
cam mantidos os capítulos V e VII da CLT, assegu
rados, porém, aos empregados concomitantemente 
à estabilidade os direitos instituídos nesta lei." 

Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçiio 

Hâ necessidade do restabelecimento da garantia da es
tabilidade para todos os empregados. Aliâs, a doutrina 
mansa e pacífica em todO o m-undo hoje é a da suprema
cia do princípio de que só deve ocorrer disperisa de em-
pregado por justa c~tusa. _ 

O projeto, restabelecendo a estabilidade para todos, 
pretende adotar timidamente na lci o princípio já mun
dialmente consagrado na doutrina. 

Em conseqüência, a proposição acaba também com a 
chamada figura do ·optante e do não optante, até porque 
o suposto livre arbítrio do empregado não tem passado 
de uma farsa já que as empresas lhe exige a declaração da 
opçãQ antes de contratá-lo. 

A fórmula proposta para a conquista da estabilidade é 
uma reprodução do dispositivo da Cons.tituição Federal 
de 46 com relação aos servidores públicos. Parece justo _ 
que se faça _uma distinção eritre-os-aâ.riütfdos por força 
de concurso e os que são admitidos livremente. Note-se 
que poderosas organizações como o Banco do Brasil S. 
A., Caixa Econômica, etc., que, via de regra, recrutam 
seu pessoal através de concursos públicos, já lhes reco
nhece na prátiCa o direito à estabilidade. Para esses ca
sos, o projeto simplesmente consagra em lei um compor
tamento já existente. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983. - Hélio Guei

ros. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 492 O empregado que contar mais de dez anos 
de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido 
senão por motivo de falta grave ou circunstância de 
força maior, devidamente comprovadas (v. no apêndice 
legislação sobre o FÓTS_e SúrnYlas_TS_T _ _20,26 e 54). 

Parágrafo único. Considera-se como de serviço todo o 
tempo em que o empregado esteja à disposição do em
Pregador. 

LEI N' 5.107, DE I3 DE SETEMBRO DE I966 

_Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. e 
dá outras providências. 

Art. 19 Para garantia do tempo de serviço, ficam 
mantidos os Capítulos V e VII do Título IV da Consoli
dação das Leis do Trabalho, assegurado, porém, aos em~ 
pregados, o direito de optarem pelo regime instituído na 
presente lei. 

§ I' O prazo para a opção é de 365 (trezentos e ses
senta e cinco) dias, contados da vigência desta lei, para 

os atuais empregados, e da data da admissã_o ao_empregó 
quanto aos admitidos a partir daquela vigência. 

§o 2' A" pre"ferênéia· dó empregado pelo regime desta 
lef deVer Ser manifestada em declaração escrita, e, em se
guida, anotada em suã-Carteinl de trabalho e Previdên
cia--Socia.I~ bem cofi-o-Do reSpC:CITvã livro ou ficha de re

gistro. 
§ 3' OS que não optarem pelo regime da presente lei, 

nos prazos previstos no § I '• poderão fazê-lo, a qualquer 
tempo, em declaração homologada pela Justiça do Tra
balho, observando-se o disposto no art.l6. 

§ 4' O_ ~~pregado que opt~_r pelo regime desta lei, 
dentrO d~-Pra-;;o estabCieéido no § 1' e que não tenha mo
vimentado a sua conta vinculada poderá retratar-sedes
de que o faça no prazo de 365 dias a contar da opção, 
mediante declaração homologada pela Justiça do Traba
lho, não se computando para efeito de contagem do tem
po de serviço o período compreendido entre a op-ção e a 
retratação. 

§ 51' Não poderá retratra-se da opção exercida o em
pregado transacionar com o empregador o direito à in
denização correspondente ao tempo de serviço anterior à 
opção. 

§ 6' Na hipótese da retratação, o valor da conta vin
culada do empregado relativo ao período da opção serâ 
transferido para a conta vinculada da empresa e indivi
dualizada nos termos do art. 2' 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
-gtslação Social) 

PROJETO D.E LEI DO SENADO N' 177, DE 1983 

Dispõe sobre o exercício da profissão de esteticista 
e cosmetologfsta e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Só ê permitido o exercício da profissão dees
teticistas e cosmetologista aos diplomados, em nível mé
dio, por instituições oficiais ou particulares reconhecidas 
Pelo Governo. 

§ · 29 Podei-ão Ser revalidados no País os diplOmas de 
esteticista e Cosmetologista conferidos, em cursos regu
lares.- no Exterior, passando a ter a mesma validade que 
os nacionais. 

S 39 Quem, comprovadamente, exerça a profissão de 
Esteticista e cosmetologista, à data da publicação desta 
lei, poderá, dentro do prazo de 6 (seis) meses requerer li
cença definitiva para o exercício da profis-são. 
--ATt. 2' No prazo máximo de 2 (dois) anos deverão 

estar regulamentados e implantados os cursos de esteti
cista e cosmetologista nas instituições oficiais de ensino 
médio que mantenham cursos da área biomédica. 

-- - Art. 39 São atividades privativas do e~teticista ecos
metologista: 
1- a aplicação de métodos e processos, físicos ou bio

químicos, tendentes a melhorar o desempenho corporal, 
corrigiudo defeitos de postura, estática ou- dinâmica das 
pessoas; 

11- a correção de defeitos da pele, produzidos por 
disfunção glandular ou por agentes físicos e químicos ex
ternos, empregados corretivos fisicos, químicos ou bioló
gicos; 

III - o ensino das cadeiras de cosmetologia e estética 
Humana ou Anatomia e Fisiologia Estéticas, nos ·cursos 
destinados a formar cosmetologistas e esteticistas.-

Art. 4' Podem os profissionais de que trata o ã!ti8o 
}9 exercer, eventualmente: 

1-::..:.:-ã direção de serviços em estabelecimentos públi
cos ou privados onde se exijam eSteticistas e cosinetolo
gistas. 

II .:....._o magistério de que trata o item III do art. ante
ri~r,_em cursos médios; 
III- a supervisão de profissionais e alunos em traba

lhos técnicos e práticos de Cosmetologia. 
- AfL 59 OS Cursos de que trata o ar-i. 29 deverão ser 

regisfradOs no órgão c-ompetente do Ministério da Edu
cação e Cultura. 
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Art. 6' Caberá ao Ministério da Saúde a fiscali
zação, em todo o território nacional, diretamente ou 
atravês de repartições sanitárias dos Estados, Distrito 
Federal e Territórios, da profissão de que trata esta lei. 

Art. 7' O Grupo da Confederação Nacional das 
Profissões TécnicaS constante do Quadro de Atividades e 
Profissões, anexo à Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovado pelo Decreto-lei n' 5.452, de 1' de maio de 
1943, é acrescido da categoria de Esteticista e Cosmeto
l()gista. 

ArL 8' O Poder Executivo tem o prazo de 90 (no
venta) dias para promover a regulamentação da presente 
lei. 

ArL 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
_cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

JWJtificaçio 

Enquanto a Lei n' 3.968, de 5 de outubro de 1961, re
gulou o exercício da profissão de massagista, o Decreto
l_ei n' 938, de 13 de outubro de 1969, reconheceu, como 
profissionais de nível superior, o fisioterapeuta e o tera
peuta ocupacional, num e noutro caso_ permitindo-se o 
lícenciaffientO -dos profissionais já em exercício, bem 
como a revalidação dos diplomas estrangeiros. 

Se procurarmos uma enciclopédia comum, encontra
remos a palavra esteticismo, pã.ra significar a subordi

-nação ou equiparaÇão dos valores mOrais aos valores es
téticos; já a palaVra cosmético indicará o produto desti
nado à limpeza, higiene ou adorno do corpo, com o obje
tivo de embelezá-lo, alterar-lhe o aspecto ou torná-lo 
mais salutar e atraente. 

Servem os cosméticos - quase sempre substâncias 
qufmicas, ou óleos, gorduras e ceras naturais, o mel de 
abelha e outras secreções animais - para restaurar ou 
conservar a beleza de qualquer parte do corpo humano, 
dissimulando, com a sua aplicação, certos defeitos estéti
cos. 

Exige-se de um produto químico, usado em Cosmética 
ou Cosmetologia, sua inocuidade biológica, ou seja, que 
não produza qualquer tipo de doença ou mal-estar tisico. 
Mas, inegavelmente, haverá uma ação química do cos
mético, que se deseja benéfica ao organisino humano. 

O uso dos cosméticos, por homens e mulheres, ê co
nhecido desde a mais longínqua antigiíidade, 
percebendo-se seus traços na pintura egípcia e sua apli
cação ao rosto das múmia,s. 

Principalft\ente nas civilizações orientais havia largo 
emprego de perfumes, para dar encanto corporal, com o 
emprego de produtos de origem animal, vegetal e mine
ral, além do largo uso das pinturas. 

Qs índios brasileiros tingem o corpo de urueum e geni
pap-o, como as egípcias vincavam as pálpebras e 
som brancelhas com lápis à base de sulfureto de chumbo. 

U tílizaram largamente os cosméticos e perfumes os 
gregos e romanos e diz-se que Pompéia, ao viajar, se 
companhava de 500 burras, para o seu bailho diário com -
leite. 

Somente em 1890 surge a Cosmetologia a nfvel indus
trial, com o estabelecimento do I Y Instituto de Beleza em 
Paris. 

Já Frei Domingos de Souza, no seu "Tesouro da 
Língua Portuguesa ••, publicado há cento e oito anos, re
gistrava os dois verbetes: 

"Cosmética (s. f.). A parte da higiene que ensina a fa-
zer -Uso dos cosméticos." -

~_'Cosmético" (adj.). Próprio para adornar a pele lim
paf os dentes, trãier os cabeios bem disp-ostos -e brilhan
tes as mãos". 

.. Cosméticos'',_ Nome dado às pomadas, água de chei
ro, sabonetes, e também os diferentes preparados em que 
entram os óxidos de chumbo, de bismuto, de mercúrio e 
de arsênio." 

A Cosmética é encarada como uma arte vinculada à hi
giene COIJ'Órea; já a Cosmetologia é a ciência que estuda 
todas as substâncias empregadas como cosméticos, que 
tanto podem ser inócuas para a saúde, como os óleos na-
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turais, de origem mineial. vegetal ou animal, como alta
mente tóxicas, como o chumbo, bismuto, o mercúrio~ o 
arsênico e o- cobre. 

Quando incluimos no mesmo grupo o Esteticista c o 
Cosmetologista é que vemos sua unidade de objetivo: a 
aplicação de produtos _ou a utilização de equipamentos 
diversos para melhor a aparência estética do homem. 

A palavra Cosmerologia jâ vem registrada_ no Dic_io
náriO de Caldas Aulete, como "a parte da higiene que e-n
sina a usar os cosméticos", registrando cosmet6logo, 
quando hoje se prefere cosmetologista, para o que piati
ca essa ciência. 

Sabe-se que a via cutânea é das mais sensíveis à ab
sorção de produtos químicos, existentes principalinente 
em vapores, líquidos e óleos, e o estudo da alergia abran
ge, hoje, toda uma ampla e variada especialidade médi
ca. 

Também a toxicologia médica cuida, largamente, das 
intoxicações decorrentes da absorção de cosmêticos e 
prodUtos de higiene pela pele. 

Isso significa que :i aplicação de cos_méticos e produtos 
embelezadores requer bons conhecimentos de dermato
logia, de toxicologia, de endocrinologia e outros ramos 
da medicina e da higí6i:le,-ã eXiglf-fonriáÇão desse profis
sional em curso especializado, sem embargo de seus in
dispensáveis recursos pc!i"cepto-seilsoriais para avaliar e 
planejar a terapêu"tica" adequada. 

O ideal seria que todas as profissões, notadamente as 
deste nível, estivessem convenientemente regulamenta
das, ampliando-se, necessariamente, o número delas, na 
medida do próprio de..'lenvolvimento cultural humano e 
diante da contínua preOcUpação -quanto às especiali
zações, no quadro geral das. ciênclãs·.-

A parêmia grega do .. mens sana in corpore sano" jâ 
antevia o homem como uma totalidade corpo-espírito. 

Essa homo_g:enidade psicossomática pode, no entan
to, ser defendida por e..c;pecialistas de cada campo. 

Ninguém ignora que as imperfeTçõesTaciais pOdem, 
muitas vezes, produzir complexos de inferioridade, 
refletíndo-se, na parte psíquica, com reflexas de desvalia 
corpórea. 

Ocorre, também, a so_matização de algumas alterações 
psíquicas, como na histeria e numerosas outras dis~ 

funções emocionais. 
Ora, o objetivo final da estética é obter para o homem 

um estado de higidez corpórea qile o _torne mais apto à 
obtenção da euforia ou da felicidade. 

Assim, quem torna uma pessoa mais bela, ou lhe tira 
uma imperfeição corpórea - carriS-indo-lhe defeitos fa
ciais e da pele, em geral- contribui para a ~ua higidez e 
a sua euforia, e, conseqüentemente, para a sua fe.licidade. 

Hoje, multiplicam-se, em todo o mundo, os institutos 
de Estética, cada dia mais procurados os esteticistas e 
cosmetologistas. 

Como se trata, no entanto, do uso prâtico de__obser
vações _e dados científicos, é preciso promover nãO ape
nas a defesa do profissional contra o charlatanismo, mas 
de cada cliente entregue exclusivamente ao esteticista 
comprovado, mercê da competência cieritífiCa desses 
profissionais, diplomados em cursos especializados. 

Há venenos letais de absorção cutânea; uma loção ca
pilar pode produzir a calvície, com as suas contrarieda
des estéticas; um creme facial pode produzir danos quãse 
irreparáveis mi Cútis: 

Mas não será suficiente apenas fiscalizar a composição 
de loções. cremes, ex tratos, óleos, bases e_outros produ
tos usados pelo esteticista e cosmetologista. 

Cada pessoa constitui um caso específico e o produto 
que não é nocivo à pele de um pode resultar em male_ffcio 
à de outros. 

Os alergistas não tratam propriamente de doenças, 
mas de doentes, pois cada organismo dâ sua resposta sin
gular a um agente qUímico, de natureza ale·rgêniCá. 

O esteticista e cosmetologísta diplomado em nível téc
nico terá melhores condições para prevênir ·a:Cidentes in
dividuais, na utilizãçãó de produtos, equipamentos, pro
cessos e estímulos físicos e mecânicos que visem a ii.ma 
adequada terapêutica. 
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O projeto, ao exigir para o esteticista e cosmetologista 
a qualificação de nível técnico. buscou ajustar-se aos ca
sos concretos e às situações constituídas no País, sem, to
davia, olvidar o crescimento e a especializaçã-o" sofisti.ca
da da profissão, a impor, no futuro, a qualificação de 
nível superior, como área paramédica. 

Se, por um lado, a regulamentação dessa profissão -
cada dia mais solicitada no mundo mo~e_rno, por ho
mens e mulheres, onde se faz largo uso da cirurgia estéti
ca, produzindo correções somáticas e até psíquicas -é 
uma garantia para todos quantos usam esses produtos, 
por outro, é benêfica, sobretudo ao profissiOhal., que 
passa a ter um lugar certo, no quadro das profissões, me
lhorado o seu "status" pelo nível de instrução de que le
galmente se revestirá. 

Estas as razões pelas quais acreditamos que, conve
nientemente melhorado pelos órgãos técnicos, este proje
to mereça a aprovação do Congresso Nacional e a 
sanção_ do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983.- Eluiic-e Ml
chiles. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social, de Educação e Cultura e de Saúde) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 178, DE 1983 

Veda a utilização de corantes artificiai_s na fabri
cação de produtos alimentícios ou medicinais e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 Fica proibida a utilização de corantes artifi

ciais, o-rgânicos e inorgânicos, na fabricação de quais
quer produtos alimentícios ou medicinais, . 

Art. 29 O registro, a quantidade, a classificação, a 
padronização, a análise, o controle, a inspeção e a fiscali
zação do emprego de corantes naturais na composição 
de quaisquer produtos alimentícios ou medicinais, obe
decerá, sob todos os aspectos, as normas e prescrições es
tabelecidas em regulamento. 

Art. 39 Os produtos estrangeiros somente poderão 
ser objeto de comércio se forem observados o dispo-sto 
nesta leL 

ArL4_9. Os produtos destinados à _exportação pode
rão ser elaborados de acordp com a legislação do país a 
que se destina, devendo constar no rótulo a expressão 
"somep.te_para 'ª-exportação". 

ArL 59 A infração ao disposto nesta leL implica em 
crime contra a saúde pública, nos termos do art. 273 do 
Código Penal, sem prejuízo, isolada ou cumulativamen
le, nõs termos previstos em regulamentos, das seguintes 
sanções administrativas: 

I - advertênci.a; 
II - multa, a ser fixada em regulamento; 
Ill- apreensão ou condenação daS inatérias primas e 

produtos; -
IV - suspensão, impedimento ou interdição tempo

rária ou definitiva; 
V - denegação, cassação ou cancelamento. de _r~gistro 

ou licenciamento; 
VI - intervenção. 

Art. 69 O Poder Executivo regulamentará esta lei; no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de 
sua publicação. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 89 Revogam-se as dispOsiçÕes ein -contrário. 

J ustificacão 

A imprensa, em gerãl, vem dando ultimamente espe
cial destaque ao problema da utilização de coranles-arti

- ficiais na fabricação de p~odutos alimentícios e n).edici
nais, destacando a nocivi4ade desses ekmentos quími-
cos, sem o menor valor nutritivo, que chegam até, em al
guns casos, a provocar lesões irreversíveis no organisniO 
humano. -

Julho de 1983 

Vale ressaltar a brilhante reportagem publicada pelo 
jornal O Globo, em sUa edição de 15 de junho de 1983, 
na coluna "em defesa do consumidor", que retrata deti~ 
da e detalhadamente os malefícios desses preparados 
químiCOs: 

Diz o ai'tigo: 

"PAIS ESTUDA FIM DOS CORANTES ARTIFI
CIAIS 

(E DE SEUS RISCOS) 

Potencialmente tóxicos e capazes de causar danos 
ao organismo humano, desde lesões no flgado, rins 
e pâncreas até o câncer, os corantes artificiais, ou 
sintéticos, condenados por especialistas da ârea to

_xicológica do mundo inteiro,_pOderão ser substituí
dos nos alimentos, no Brasil, pelos corantes natu
rais, extraídos de frutas como o urucum. 

Tendo em vista a substituição dos corantes artifi
ciais, o Centro de Tecnologia Agrícola e Alimentar 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuâria 
(EMBRAPA) vem fazendo pesquisas intensas com 
corantes naturais extraídos de frutas, raízes, semen
tes e plantas. 

No Brasil, a legislação ainda permite o uso de 13 
corantes artificiaiS, embora nos Estados Unidos só 
seis sejam Permitidos e três estejam sob suspeita. U
sadqs frequentemente em alimentos industrializados 
para dar ou iriterisific3.r a coloração dos alimentos 
ou substituir a cor natural, parcialmente destruída 
durante o processamento e a armazenagem, eles são 
-utilizados também para tornar mais atraentes a1i
mentos processados, como sorvetes, refrigeranteS e 
balas. Além disso, garantem a uniformidade do ali
men~o quando as matérias-primas são de origens di-

--ferentes. 
Eles são geralmente usados em laticínios (mantei-. 

ga, margarina, queijos, iogourtes), bebidas (licores, 
refrigerantes), gelatinas, geléias~ molhos, temperos, 
sorvetes, balas, cobt:-rtura de bolos e tortas e invólu
cros de alimentos. 

Segundo o responsável pelo setor de corantes na
turais do Centro de Tecnologia, Jsmênia Salignac de 
SÓuza Guimarães, os corantes artificiais permitidos 
no Brasil são: amarelo crepúsculo, laranja GGN,-3.
m<lrelo ácido, tartrazina, azul brilhante FCF, azul 

_de_ id~treno RS (azul de alizarina), indigotina, a
maranto (vermelho 2), eritroz[na, escarlateGN, ver
melho sólido, Ponceau 4R, vermelho 40. 

Destes estão proibidos nos Estados Unidos o la
ranja GGN, que só é usado externamente na casca 
da laranja para acentuar sua cor, o Ponceau 4R, o e
ritrozina, o amaranto, acrescentou ela. 

Ismênia Salignac, PRD em Química, é cont(a a u
tilização dos corantes artificiaiS- em B.fimentos. Ela
afirmou que quase todos são sintetizados a partir de 
matéria-prima derivada de petróleo e, segundo os 
órgãos de controle de saúde pública e alimentos 
(F AO, OMS), têm efeitos -carcinogênicos. Os testes 
de efeitoS toxicológicos feitos em animakcom esses 
corantes só podem ser detectados ao longo do tem
po;-disSe lsinênia Salignac. 

Por isso é que muitos corantes sinféfícos são proi
bidos após serem usados alguns anos. Eles foram 
testados inicialmente e não apresentaram efeitos-tO
xicológicos, mas depois apareceram as conseqüên

.cias.. 

Os naturais 

O Chefe Técnico do Centro de Tecnologia da 
EMBRAPA, José Gilberto Jardine, disse que as 
pesquisas para obtenção de corantes naturais- São 
~nda recentes, começara há cerca_de dois anos, mas 
jâ alcançaram resultados positivos: 

-Temos tecnologia para produzir corantes natu
rais extraídos do urucum, da casca da uva, da beter
raba. São coraittes que jâ passaram por testes taxi-
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cológicos,- inclusive nos Estados Unidos, para onde 
são exportados como matériaMprinüi. 

Josê Jardine explicou que no campo da pesquisa 
com corantes naturais õS fécnicos -eXPloram a utili
zação de corantes convencionais, já us-ados em ou
tros países e comprovadamente atóxicos, cOrria os 
extraídos da cenoura, laranja, uva e outros. 

Os não convencionais, eX.tfaídos -de frutas típicas 
brasileiras, flores e raízes, também são pesquisados 
para a descoberta de novas fontes de extraÇão. Um 
exemplo ê a curcumã, uma raiz da qual se obteve co
rante amarelo, que poderá substituir o amarelo naf
ta!, usado em cremes e bolos e já proibido pela legis
lação brasileira. 

Custos 

Para Jardine, a substituiçãá-dos corantes naturais 
pelos artificiais ainda é dilldl, já que o custo do pri
meiro é maior: 

- Os corantes artificiais- São produzidos . por 
grandes indústrias multinadãnaíS~que controlam o 
mercado e não permitem a concorrência. 

Mas, segundo Ismênia Salignac,-e:;uste a-perspec
tiva de maior procura de corantes naturais, devido 
às constantes proibições dos corantes artificiais. 

Outro fator que intensifica a pesquisa dos técni
cos do Centro, explicou Jardine, é a bUsCa de uma 
maior estabilização dos corantes naturais, já que al
guns tendem a mudar de cor com o tempo e a umi
dade. 

Os técnicos do Centro ãa EMBRAPA estão tra
balhando na ex.tração e identificaÇão dos compo
nentes do ex.trato das seguintes matérias-primas: be
terraba, batata-doce roxa, flor da malvaviscus, uru
cum, curcumã e repolho roxo. 

Alguns testes semi-industriais já estão sendo fei
tos, pelo Centro. Segu.ndo Ismênia Salignac, na es
colha da matéri3.-prirrüi- ó'S' técilicos buscam as de 
baixo custo de produção cujo cultivo já esteja estu
dado, para facilitar a estimativa de custo final do 
produto: 

-Como nossa experiência nesse c-ampo é d,é a~ -
penas dois anos, não temos ainda resultados concre
tos para estimar corretamente o custo total de pro
dução e comercialização desses prodUtos. 

Segundo o Chefe do Centro, dentro dC dOis ou 
três anos a EMBRAPA poderá repassar· às indús
triais toda a tecnologia de produção dos corantes 
naturais e seus custos. 

Adocantes 

No campo da substituição de aditivos artificiais 
por naturais, a EMBRAPA está produzindo a
doçantes para pessoas diabéticas e obesas extraídos 
de folhas de stévia, uma planta origiilãria da frontei
ra do Brasil com o Paraguai. 

José Jardine explicou que-este edulcorante nafu
ral, testado em exames de laboratório no Centro de 
Técnologia, não tem cilorias, é"de teor-Cdulcprante 
ainda maior que os artificiãis e 300 vezes mais doce 
que a sacarose. 

Defesa 

A química Marta Ferraz, Chefe da Seção de Aditi
vos e Corantes do Instituto Estadual _de_ Saúde 
Pública (IESP), defende a utilização dos corantes 
naturais, já que muitos artificiais estão_ proibidos 
por serem cancerígenos. 

Ela explicou que o consumo excessivo de produ
tos industrializados à base de corantes artificiais, 
como refrigerantes, sorvetes e iogurtes, pode provo
car danos ao- organismo humano, como lesões Tio 
fígado, rins e pâncreas: 

-Não sabemos como esses aditivos são metabo
lizados pelo organismo mas supõe-se que fiquem re-

tidos sob forma residual nos rins e _figado, causando 
lesões. 

O corante natural à base de frutas, folhas e raízes, 
explicou a química, sabemos que são eliminados 
pela urina ou pelas feies. 

O laboratório do IESP analisa todos os produtos 
industriaJizados como o gbjetivo de saber a percen
tagem de corante que está s_endo usada e se são utili
zados corantes proibidos pela legislação. 

Segundo Marta Ferraz, alguns corantes já bani
dos na Europa pela Comunidade Económica Euro
péia continLiani sendo permitidos pela nossa_ legis
lação, como o amarelo ácido, o escarlate GN e o Ia
ranja GGN: 

- Contudo, tais corantes caíram em desuso no 
Brasíl, numa demonstração de bom senso da indús
tria de alimentos." 

A proibição, portanto, do uso dessas substâncias quí
micas é altamente cautelosa, uma vez que é inadmissível 
a liberação de aditivos químicos ncis pr·oautos- alimentí
cios ou medicinais, sein o menor valor nutritivo e causa
dores de lesões irreversíveis no organismo-humano, sim
plesmente, sob o pretexto de se dar um aspecto mais a
gradável ao alimento a ser comercializado. 

Alé!p disso, os produtos estrangeiros soment'e poderão 
- se; aqui comerCializados se forem observados os padrões 

adotados para a produção alimentícia no país. 
Convém, ainda, salientar que os produtos destinados à 

exportação poderão ser elaborados de acordo com a le
gislação do país a que se destina, devendo constar no ró
tulo a expre-ssão "somente para a exportação". 

O projeto_ prevê aos infratores, sanções administrati
vas, sem prejuízos das sanções penais próprias à espécie, 
com intuito de dotar o Governo de_um instrumento legal 
e efiCaz no cumprimento de suas disposições. 
___ O presente projeto, pois, protege a saúde do consumi
dor, impondo-se a medida nele consubstanciada, como 
de elevado inleresse social. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983. - Gastão 
Müller. 

(Às Comissões de Constitufção e Justiça e de Eco
nomia) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 179, DE 1983 

"Assegura direito à aposentadoria especial à cate
goria que especifica." 

O CongreSso Nacional decreta.;_ __ 

Art. 19 Tem direito à aposentadoria especial aos 
vinte e cincõ anos de serviço, com proventos integrais, o 
condutor de empilhadeiras em atividades portuárias. 

Art. 21' O custeio do beneficio a que se refere esta lei 
será ãtendido com oS recursos resultantes da arreca
dação -norinal da Pr-evidência Social, na forma prevista 
no Decreto-lei n'~' l.9l0, de 29 de dezembro de 1981. 

Art. 3~> Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
· Art. 4~> Revoga-m-se as disposições em contrário. 

JustificaCão 

Â consideração da Casa uma medida legislativa que, 
sugerida e reivindicada por nada menos do que oito Ve
readores da Câmara Municipal de Santos, à frente o Sr. 

_Reinaldo Cammarosano, objetiva beneficiar os exercen
tes de uma atividade marcadamente penosa, insalubre e 
até perigosa, infelizmente até aqui não contemplada pela 
legfs1aÇão- p-revidenciária com aposentadoria especial. 

De fato, os motoristas ou condutores de empilhadei
ras; õOS portOs, -exercem a sua atividade dentro das mais 
precáríaS condições, trabalhando ininterruptamente, 

-mesmo quando chove. Na execução de suas tarefas, as 
máquinas com as quais operam e das quais dependem 
dezen-as d-e trabalhadores ao mesmo tempo, 
movimentam-se em pisos desnivelados, causando trepi-
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dações violentas e afetando o operador, notadamente na 
coluna vertebral, sem contar os prejuízos relacionados à 
digestão. 

O motorista de empilhadeira tem os olhos constante
mente afetados pela poeira impregnada de produtos quí
micos manipulados na área portuária, além de sofrer po
luição sonora resultante do rufdo dos motores, o que, 
não raro, lhe ocasiona problemas auditivos. 

Por todas estas razões e muitas outras de todos conhe
cidas, deve o condutor de ernpilhadeiras, nas atividades 
portuárias, ter -direítõ à aposentadoria especial na forma 
aqui preconizada. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1983.- Nelson Car
neiro. 

-( ls Comissões de Cimstftuição e Justlça, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às Comiss-ões cólnpe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, comunicação que Vai ser lida pelo Sr. !~'-Secretário. 

É lida a seguinte 

Em 30 de junho de 1983 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de a

cordo com disposto no art. 43, alínea "a", do· ~egimento 
Interno, que me ausentarei do País a partir do dia 15 de 
julho para breve viagem ao estrangeiro, em caráter parti· 
cular. -

Atenciosas saudações - Affonso Camargo. 

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

Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. }'i'. 

Secretário. · 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
Lista n9 002, de 1983 

Em 30 de junho de 1983 

- Comunicação de eleíção e posse: 
Alagoas 

-da Câmara Municipal de Minador do Negrão Ala
goas. 
Bahia 

-da Câmara Municípal de Itagí; 
-da Câmara Municipal de Manoel Vitorino; 
-da Câmara Municipal de Muritiba; 
-da Câmara de Vereadores de Piritiba. 

Brasília 
-da Associação Interparlamentar de Turismo. 

Paraná 

-da Câmara Municipal de Jussara; 
- da Câmara Municipal de Marílândia do Sul. 

Pernambuco 
......: Câmãra Municipal-de Itamaracá; 
- da Secretaiia do Trabalho e Ação Social; 
-da Câmara Municipal de Salgueiro. 

Rio Grande do Sul 
-da Câlnara Municipal de Cacequi. 

SãO Pillilo 

-da Ass~ciação dos Empresários da Amazônia; 
-da Câmara Municipal de Magda. 
Manifestações contrárias ao Decreto-lei 2.012/83 -

(Lei Salarial): 
_da Federação de_ Trabalhadores Cristãos do Estado 

da Bahia - BA; 
_do SindicatQ dos Empregados no Comércio da Ci

dade de Salvador - BA; 
-da Assembléia Legislativa de Fortaleza - CE; 
-da Câmara Municipal de Fortaleza - CE; 
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-da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura - Brasflia - DF; 

-do Instituto dos Advogados Brasileiros - RJ; 
-da Câmara Municipal de Cabedelo - PB; 
-da Câmara Municipal de João Pessoa - PB; 
-da Câmara Municipal de Curitiba - PR; 
-da Federação dos Trabalhadores das Indústrias de 

Pernarn buco - PE; 
-da Câmara Municipal de Botucatu - SP; 
-da Câmara Municipal de Diadema - SP; 
-da Câmara Municipal de Guarulhos - SP; 
-da Câmara Municipal de Mogi-Guaçu - SP; 
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP; 

Manifestações contrárias ao PLC 32/82 (Técnico de Ad
ministração): 

-da Assembléia Legislativa Estadual - AL; 
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-da Câmara Municipal de São Luís- MA, ao PLS 
"' 188(82; 

-da Federação das Indústrias - MG, ao PLS n~> 

38(82; 
-da Federação das Indústrias - MG, ao PLS n~> 

157 (82; 
-da Assembléia Legislativa de Curitiba - PR, ao 

PLS n' 280/77; 
-da Associação dos Servidores da Justiça do Traba

lho- PR, ao PLC n' 80(83; 
-da Federação das Indústrias do Estado de São Pau

lo - SP, ao PLC n' 146/82; 
- da Confederação Nacional do Comércio - RJ, ao 

PLS no 16(83; 

- do Diretório Acadêmico de Psicologia da U niversi- -

-da Associação dos Funcionários da Justiça do Tra
balho da Quarta Região de Porto Alegre- RS, ao PLC 
"' 07f83; 

dade Católica - MG; 
-da Ana Célia TeiXeífã ·e-Silva - RJ; 
-de Ana Célia da-Costa_Feixotõ - RJ; 
-de Clara Valéria e Mavilha - RJ; 
-da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro-:- RJ; 
- de CriStiJla Paranhos - RJ; 
-de Jane Paranhos - RJ; 
-de Jonatas Tadeu Alves da Conceição - RJ; 
- de Lysiane Andrade_ Assunpção de Souza - RJ; 
-de Maurício Rodrigues - RJ; 
-de Mirian de Azevedo - RJ; 
-de Silvia Regina ColiStaritíno dos Santos- RJ; 
-de Suely Alvarenga - RJ; 
-dos alunos do 1~' ao 9~> período de Psicologia da U-

niversidade Gama_ Filho - RJ; 
-dos alunos de Psicologia da Faculdade Celso Lis

boa- RJ; 
-da Câmara da Indústria Comércio, Agropecuãrii:Ce 

Serviço de Passo Fundo - RS; 
-do Presidente da Associação do Comércio e Indús

tria de Cachoeira do Sul - RS; 
-do Presidente da Associação Comercial e Industrial 

de Lajeado_- RS; 
-de Ivo Luiz Lampert - RS; 
-do Conselho Regional de Contabilidade- SP. 

Manifestações contrárias ao PLC 51/82 (Trabalhador 
Rural): 

-do Sindicato Rural de Aurora - SC; 
-do Sindicato Rural de Canoinhas - -SC; 
-do Sindicato Rural de nhota - SC; 
-do Sindicato Rural de Pinhalzinho - SC; __ 
-do Sindicato Rural de Rio do Campo -=--se; 
-do Sindicato Rura_l de Rio do Sul - SC; 
-do Sindicato Rural de São Joaquim - SC; 
-do Sindicato Rural de Vida!_ Ramos - SC; 
-do Sindicato Rural de Trombudo - SC; 
-do Sindicato Rural da Alta Noroeste_ Araçatuba-

SP; 
-do Sindicato Rural de Araçoiaba da Serra ..;_ SP; 
-do Sindicato Rural de Junqueirópolis - SP; 
-do Sindicato Rural de L~ra.njal Paulista - SP; 
-do Síndicato Rural de Mogi das Cruzes - SP; 
-do Sindicato Rural de Monte Azul Paulista- SP; 
-do Sindicato Rural d~ Piraju - SP; 
-do Sindicato Rural de Ribeirão Preto - SP; 
-do _Sindicato Rural do Vale do Rio Grande- SP; 
-do SindicatQ_Ru_ral de Santa Fé do Sul - SP; 
-do Sindicato Rural de Paulo de Faria - SP; 
-do Sindicato Rural de Suzano - SP. 

Manifestações contrárias ao PLN 06/83 (Normas de Pro
cesso do Trabalho): 

- da Associação dos Advogados - DF; 
-da Associação dos Advogados - SP; 
-da Ordem dos Advogados do Brasil - SP~ 

-do Instituto dos Advogados - SP. 

Manifestações contrárias a projetas: 

_do Presidente da Cçmfederação Naciona_l .do Co"
mércio ~DF, ao PL n9 131/82; 

-do Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara 
- SP, ao PLC n' 110(82; 

-de Demerval da Fonseca Nevoeiro Júnior - Rio 
Claro - SP, ao PRS n' 79 (82; 

-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, 
ao PLC no 1(83; 

-da Federação das Indústrias do Estado de São Pau
lo - SP, ao PLS n' 3/82; 

-da Associação dos Biomédicos do Estado de São 
Paulo - -8P, ao PLC n9 4/83. 

Manifestações favoráveis a projetas: 

-do-Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Re
gião - Brasília- DF, ao PLC n~" 7 /83; 

-da Câmara Municipal de Salvador- BA, ao PLS 

"' 82/79; 

-da Câmara Municipal de Fortaleza- CE, ao PLC 
"' 5(83; 

-de José Matos Mozar Rodrigues - Fortaleza -
CE, ao PLS n' 198(79; 

-da Câmara Municipal de Cuiabá- MT, RQS n9 
188(83; 

-da Associação Comercial de Minas Gerais - MG, 
ao PLS n' 98(82; 

-da Associação dos Municípios do Setentrião Para
naense- Maringá- PR, ao PLC n9 114/81; 

-da Associação de Câmaras do Sudoeste: do Paraná 
-Pato Branco- PR, a PEC n~" 83/81; 

-da Associação Comercial de Garànhi.ms- PE, ao 
PLno 868/73; .. -

-do Sindicato dõs vfgi"as Portuãrios do Recife -
PE, ao PLC n' 106/82; 

-da Câmara Municipal de Carazinho - RS, ao PL 
"' 98/82; 
~_-da Câmara Munici"pal de Iraf - RS, ao PLS n9 
198/79; 
-da Câmara Municipal de Cabreúva- SP, ao PRS 

"' 19/82; 

- do Diretório -do Partido Democrático Social de Cu
batào - SP, ao PLS n~> 98/82; 

-da Câmara Municipal de Guaratinguetá- SP, ao 
PLC no 25(8Q; 

-da Câmara Municipal de Jaú - SP, ao PL n~> 

590(83; 
-da Câmara Municipal de São João da Boa Vista

SP, ao PLC n~" 10/83; 
-da Federação das Indústrias do Estado de São Pau

lo - SP, ao PLS n~" 4/83. 

ManifestaçõeS favoráveis ao PEC n~' 63/82 (restabelece e-
leições Diretas para prereitura): 

-da Câmara Municipal de "Salvador- BA; 
-da Câmara MuniCipal de Aquidauana - MS; 
-da Câmara Municipal de Recife - PE; 
-da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS; 
-da Assembléia Legislativa de São Paulo -- SP; 
--da Câmara Municipal de São Paulo - SP. 
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Manifestações favoráveis ao PLC n9 2/83 (restabelece es
tabilidade tempo de serviço): 

-da Associação Comercial de Minas Gerais- MG; 
-da Câmara Municipal de Âguas de Santa Bárbara 

-SP; 
-da Câmara Municipal de Cuba tão - SP; 
-da Câmara Municipal de Estância Turística de Á-

gua da Prata - SP; 
-da Câmara Municipal de Mauá - SP; 
-da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse 

-SP; 
-da Câmara Municipal de São José da Bela vista-

SP; 
-da Câmara Municipal de Suzano - SP. 

Comunicações ravoráveis ao PLC n~> 54/83 (regulamenta 
profissão de Bacharel em Turismo): 

-da Associação Paranaense de Bacharéis em Turis
mo Curitiba - PR; 

-da Faculdade de Turismo Paschoal Carlos Magno 
- RJ; 

-da Jmpar Viagens e Turismo Ltda- RJ; 
-da ABBTUR- RJ. 

Manifestações favoráveis ao PLS n<:> 37/83 (Subsídios dos 
Vereado_res c Deputados): 

-da Câmara Municipal de lbotirama - BA; 
-da Câmara Municipal de Meruoca --CE; 
-da Cârriara Municipal de Colatina- ES; 
-da Câmara MUnicipal de Belém - PA; 
-da Câmãra_Municipal de São Miguel de Guamã-

PA; . -- -~- ~ 

- da Câmara Municipal de Catende - PE; 
-da Associação Pernambucana de Bacharéis em Tu-

rismo- PE; 

-da Câmara Municipal de Jtaboraí - RJ; 
-da Câmara Municipal de Rubineira- SP; 
-da Câmara Municipal de Palmares Paulista- SP; 
-da Câmara Municipal de Pedro de Toledo - SP; 
-da Câmara Municipal de Rincão - SP. 

Di,.-ersos: 

-do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí-_ 
fico e Tecnológico - DF, favorável à criação do projeto 
dos culti_vadores pré-históric9s do semi-árído nordes-ti-
no; 

-da Associação Comercial de Florianópolis - SC, 
favorável à criação do projeto da Ilha de Santa Catarina; 

-da Prefeitura Municipal de Maravilha- SC, SoliCi
tando mellior distribuição na Reforma Tributária; 

-da Câmara Municipal de Tomé-Açu- PA, apre
sei:tta:ndo ·congfãtulações pelo aniversário da Revolução 
de 31 de Março; 

-do Doutor Geraldo Ribeiro Dias -- Campina 
Grande- PB, solicitando cópia do anteprojeto das Mi-
cros e Pequerlas- ErTtprisas; - -
~da Câmara Municipal de .Campina Grande- PB, 

manifestando apoio à UniãO Nacional dos Estudantes; 
-da Câmara Municipal de Curitiba- PR, solicitan

do legalização da UNE; 

-da Câmara Municipal de Curitiba- PR, manifes
tação contra as eleições indiretas para Presidente da Re
pública; 

- -da Câmara MuniCIPal de Nazaré da Mata - PE, 
-solicitando qUê a arrecadação do FINSOCIAL seja para 
o próprio município; 

-da Câmara Municipal de Picos - PI, enviando 
composição do Poder Legisl~tivo desse Município; 

-do Instituto dos Advogados Brasileiros- RJ, en
viando matéria para reforma do Código Civil Brasileiro; 

-do Sindicato dos Empregados no Comércio do Mu
niCípiO- RJ, solícitando medidas de direitos dos traba
l_hadores; 
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-da Câmara Municipal de Caicó- RN, solicitando 
ao Banco Nacional da Habitação baixa nos reajustes dos 
aluguéis e das prestações de financiamentos; 

- da Câmara Municipal de Carazinho - RS, solici
tando estudos sobre uma reforma constitucional nas ren
das públicas; e que 12% do Orçamento da União seja a
plicado na Educação; 

- do Doutor Decoroso Zanatelli de Getúlio Vargas 
- RS, solicifaõdo para que seja elimfnado o Imposto de 
Exportação da soja; 

-da Câmara de Vereadores de Rosário do Sul- RS, 
solicitando beneflcíoS- para os aPOSentados do FUNRU- _ 
RAL e seus dependentes; 

-da Câmara Municipal de São Borja- RS, encami
nhando Moção sobre restauração das eleições -diretas 
para Prefeitos nas CapitaiS e· Municípios COrisiderados 
·áreas de Segurança Nacional; 

- do Sindicato do Comércio VarejíSta de; Arara,quara 
- SP, solicitando remessa da justificativa do. Projeto de 
Lei, que orígü10u a Lei n'>" 7 .093/83; 

-da Câmara Municipal de Cândido Mota - SP, a
poiando o Município de Votuporanga, proibindo a 
transmissão ao vivo, de jogos de futebol nas tardes de 
domingo; 

-da Câmara Municipal de Cruzeiro- SP, solicitan
do revogação .da Lei de Segurança Nacional; 

-da Câmara MuniCiPal de Díadema- SP, solicitan
do que o decurso de prazo para aprovação da matéria 
vinda do Executivo seja tornado sem ~fe"i.t_o; 

- do Sindicato dos Empregados do Comêrdo de Ijuí 
- SP, favorável às eleições diretas para Presidência da 
República; 

-da Câmara Municipal de Marília - SP, contra o 
pagamento de subsídios aos vereadores e favorável à re
dução dos vencimentos dos Deputados Estaduais, Sena
dores e Deputados F~erais; 

-da Câmara Municipal de Mauá - SP, encami
nhando requerimento da Câmara Municipal de Osasco, 
solicitando que o decurso de prazo para aprovação das 
matéria oriundas do Executivo seja tornado sem efeito; 

-da Câmara Municipal de Mauá - SP, solicitando 
projeto sobre prorrogação dos atuais mandatos dos dire
tórios partidários, em três níveis de representação políti
ca; 

- da Câmara Municipal de Mogí das Cruzes - SP, 
solicitando apoio para liberação do PIS aos operários 
desempregados e do PASEP aos servidores desemprega
dos; 

-da Câmara Municipal de São João da Boa Vista
SP, solicitando para que seja absolvido o Deputado Fe
deral João Cunh.a pelo STF; , 

-da Câmara Municipal de São José do Rio Preto -
SP, encaminhando requerimento de homenagem à me
mória do ex-Presidente da República Getúlio Vargas; 

-da Assembléia Legislativa de São Paulo, favorável 
à criação da proposta de emenda Constitucional, tornan· 
do alistáveis como eleitores os cabos e soldados da Poli
cia Militar e do Corpo ·de Bombeiros; 

-da Câmara Municipal de São Paulo, reivindicando 
providências junto ao Ministério do Interior_ e do Banco 
Nacional da Habitação no sentido da rápida devolução 
do montante do FqTS recolhido indevidamente pela 
Prefeitura desse Estado. 

O SR. PRESID~E (Moacyr Dalla)- O Expedien· 
te lido vai à publicação. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Eunice Michiles - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão Mo
desto - Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Hélio Gueiros -João Castelo- José Sarney 
-João Lobo- Virgflio Tâvora- Carlos Alberto
Martins Filho- Marcondes Gadelha- Aderbal Jure-
ma - Marco Maciel- Nilo C~eJho -.Guilherme Pal
meira- Carlos Lyra- Albano Franco- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana 

-·João Calmon -·José lgnácio- Roberto Saturnino 
-:- Murilo Badaró- Amaral Furlan - Fernando Hen-
rique Cardoso- severo Gomes - Benedito Canelas
GaStão Müller- Roberto Cainpos- José Fragelli
Marcelo Miranda -Saldanha Derzi- Álvaro Dias '
Eneas Faria- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pe-
dro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ finda a 
Hora dO Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Há número para deliberar. 

<l"Sr. Affonso Cam"argo- Sr. Presidente, peço a pala
vra peta (lidem. - --

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra a V. Ex' 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PMDB - PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:. 

Quero _me referir aos itens 6 e 7 do art. 327 do Re&í~ 
mento Interno, que se referem à falta de quorum. 

Para nós, de formação em Ciências Exatas, Sr. "Presi
dente, causa estranheza, às vezes, matemáticas surpreen
denteS. 

Na sessão ordinária de ontem, a lista de presença acu
sava a presença; na Casa, de 32 Srs. Senadores, e ela tei
m,9Samente fTCou até o final da sessão com 32 Srs. Sena-
dores. 

Acredito, e não pude fazer essa verifica~o. de que se 
_se _an-ªlisar a série histórica da curva de presença de Sena
dores, nesta Casa, durante toda a sua ativídade, nunca, 
na quarta-feira, houve menos Senadores na Casa do que 
na terça-feira. E nunca, na quinta-feira, houve mais do 
que na quarta-feira. No entanto, realmente, a lista se 
manteve com 32 Srs. Senadores, quando estávamos dis
cutindo e interessados em votar matéria refCi'ente à auto
nomia de SantOS. Ocorre qUe os Senadores que não esta
vam na Casa, às I 8 horas e 30 minutos, passaram a estar, 
às 18 horas e 45 minutos. Segundo informações que eu ti
ve, as matérias da sessão extraordinária de ontem_foram 
aprovadas. 

O SR. PRESIDI!NTE (Moacyr Dalla)- E as de hoje 
de manhã, também, nobre Senador. Ontem à noite, nós 
aprovamos redaç~es finais di proj_etOs, que eXigem quo
rum lilíniiitO de 11 Srs. Senadores para aprovação. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - De qualquer for
ma, Sr. Presidente, eu ·me a tenho ao problema da curva 

-histórica da estatística· da Casa. Realmente, a nós não 
convence que essa lista de presença estivesse correta. Evi
dentemente, não estamos culpando a Mesa. Algo aconte
ceu com a lista de presença. E como não descobri aqui, 
não consegui ler no Regimento nada que se refira a essa 
lista de presença que é elaborada, me parece, po~ causa 
disso que eu coloco_à apreciação de V. Ex•, ao exame da 
Mesa, não é preciso ser decidido hoje, não vejo porque 
manter como importante esta lista de presença dos Sena
dores que entram na Casa, uma vez que se poderia partir 
do princípio de que sempre há quorum, a não ser prova 
_em contrário. E prova em contrário será quando requeri
da a votação nominal, não esteja a maioria aqui no ple
nário, mostrada no quadro eletrônico. 

Realmente, para mim, Sr. Presidente, a partir de on
tem, a lista de presença não tem qualquer signifiCado. 
(Muito bem!) 

_ _Q SR. PRES..Ill.ENTE (Moacyr DaUa)- A Mesa reS
ponde à questão d~ ordem de V. Ex•, nobre Senador Af
fonso Caffiiirgo. 

Ontem, .efetivamerite, estavam presentes 32 Si-s. Sena
dores e a Mesa se_louva na informação dada pela Asses
soria. e na entrada dos Srs. Senadores pelas portas da 
diã.pilaria e pela porta do anexo do Senado. 

Acresce, para elucidar V. Ex• e esclarecer o Plenário, 
q"ue d·eve tú havido diligências jUnto à Banc<i.da do PDS, 
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pela sua Liderança, pois, hoje cedo, tivemos matéria im~ 
portantíssima a ser votada, que foi a licença do Senhor 
Presidente da Repú.blica. 

Por isso, acho eu, no meu entender, salvo melhor juí
zo, é que a lista acusava a presença de 32 Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 1: 

(Em Regime de Urgência -Art. 371,- "c" do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'i' II, de 1983 (n'i' 72/83, na Casa de ori
gem), que revoga o Decreto-lei n~ 865, de 12 de se
tembro de 1969, restabelecendo a autonomia do 
Município de Santos, no Estado de São paulo, ten
do 

PARECERES, sob nY 642, de 1983 e orais, FA-
VO RÃ VEIS, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Segurança Nacional; e 
......- de Municípios. 

Em votação o projeto. 
- Os srs .. Senadores ciue o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O .Sr~ Humberto Lucena- Peço verificação da vo
tação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Vai-se pro
Ceder à verificação requerida. 

SoliCito ã.os Srs. Senadores que ocupem os seus devi
dos lugares, a fim ·de que possamos procedê-la pelo siste
ma eletrônico de votação. (Pausa.) 

Procede-se a votação 
Votam "SIM" os Srs. Senadores: 

Affonso Camargo 
Alberto Silva 
Benedito Ferreira 
Fâbio Lucena 
Gastão Müller 
Hélio Gueiros 
ft"umberto LUcena 
Itamar Franco 
Mauro Borges 
M urilo Badaró 
Pedro Simon 
Saldanha Derzi 

Votam "NÃO" os Srs. Senadores: 
-craudionor Roriz 
José Lins 
Odacir Soares 

O SR._ PRES~ENTE (Moacyr Dalla)- Votaram 
"SIM" 13 Srs. Senadores; "NÁO" 3. 

Não houve quorum. 
Nos termos regimentais, a Presidência irá suspender a 

sessão por alguns minutos para convocar ao plenârio os 
Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão 

(Suspensa às 16 horas e 12 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 22 minutos.) 

O SR. PRESIDJ!NTE (Moacyr Dalla)- Estã reaber· 
ta a sessão. 

-Vai~se proceder à verificação solicitada pelo Sr •. Sena
dor Humberto Lucena. 

Convido os Srs. Senadores a ocuparem os lugares que 
lhes são destinados, uma vez que a Presidência se utiliza
rá, mais uma vez, do sistema de computação eletrônica. 
(Pausa.) 

Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

Votam "SIM" ~ Srs. Senadores: 
Affonso Camargo 
Alberto Silva 
Alfr6do CamPos 
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Benedito Ferreira 
Fábio Lucena 
Gastão Müller 
H e li o Gueiros 
Humberto Lucena 
Itamar Franoo __ 
Lomanto Junior 
Mauro Borges 
Murilo Badaró 
Nelson Carneiro 
Pedro Simon 
Saldanha Derzi 

Votam "NÃO" os Srs. Senadores: 
Claudionor Roriz 
José Uns 
Odacir Soares 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr DaUa) --Votaram 
pela aprovação do projeto 15 Srs.-Senadores; coritra-3. 

Não houve quorum. A votação da matêria fica adiada 
para a próxima sessão. 

Em razão disso, deixam de ser sQbmetidos ao Plenáiici 
os itens n9s 2, 3, 4, 7 e 89, cujas matérias dependem de 
votação. 

São os seguintes 'õ.S itens cuja vot?ção ~-adiada 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoiLrção n9 
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclusão de seu Parecer n9 993, de 1981, 
com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro, e voto vencido do Senador Humberto Luce
na), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa 
Agropecu:lria Industrial e Colonizadora Rio Candeias 
ltda.., a área de 33.000 hectares, no Território de Rondô
nia, para a irilplantação de projeto de bovinocultura, 
tendo 

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãó II) 

ney;·q([e- institui o voto distrital, e dá oUtras providên
cias, tendo 

PARECER, sob o n9 182, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicídade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos 
de substutivo que oferece, com voto vencido dos Senado
res Pedro Simon, José Ignãcio e Alfredo Campos. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 718, de 
1983, do SenaQor Humberto Lucena, de adiainento da 
dí~~ussãõ, nos termos dO ãrt. 310, alírlea c, do Regimen
to Interno.) 

8 

(Tramitando em Conjunto com o Projeto de Lei do 
Senado n' 280 (77) 

DiScussão, em primeiro tiirõ.o, do Projeto de Lei do 
Senado n9 233, de 1979, de autoria do Senador Tarso 
Dutra, que institui o Sistema Eleitoral Misto, e dá outra; 
providências, tendo 

PARECER, sob n9 182, de 1983, da Comissão 

-de Constituição e JUStiÇa~ J)ela constitucionalidade e 
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos 
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Sena~ 
dores Pedro Simon, Josê Ignácio e Alfredo Campos. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 718, de 
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da 
discussão, nos termos do art. 310, alínea c, do Regimen
to Interno.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passaremos, 
po"ís, ao item il9 5: 

PARECERES, sob n9s 994 e 925, de 1981, das Comis--

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 !05, de 1981 - Complementar (n9 
60/75, na Casa de origem), que altera dispos"itivo da 
Lei Complementar n9 1, de 9 de novembro de 1967, 

-que estabelece requisitos mínimos ·de -população e 
renda pública e a forma de consulta prévia àS popu
lações locais, para a criação de novos municípios, 
tendo -- -- -

sões: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade 

e juridicidade; e 
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Se

nador Leite Chaves. 

3 

Votação, em turno único, do Proieto de Resolução n9 
74, de 1983 (apresentado pela Comissão_ de Legislação 
Social como conclusão de seu Parecer n9 561, de 1983), 
que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar ã 
empresa Maisa-Moju Agroindustrail S.A., uma ãrea de 
terras devolutas do Estado, com aproximadamente 
30.000ha. (trinta mil hectares), tendo 

PARECERES, sob n9s 562 e 563, de 1283, das Comis
s_ões:_ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com emenda que apresenta de n9l-CCJ; e 

-·de Agritultura, favoráVel. 

Votação, em turno úniCo do Requerimento n9 196 de 
1982, de autoria do Senador Murilo Badaró, solicitando, 
nos termos dos arts. 75 "A", 76 e 77_do Regimento Inter
no, a criação de uma Comissão Especial Interna, com
posta de 7 membros, para, no prazo de 180 dias, realizar 
estudos sobre reforma tributária. 

(Dependendo de parecer oral, da Comissão" de Fi
nanças, a ser proferido em plenário ~ __ art. 76, § 29, do 
Regimento lnterno_c)_ 

(Tramitação em ·conjunto com o Projeto _de Lei n9 

233(79.) 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de __ Lei óo 

Senado n"' 280, de 1977, de autoria do Sencidor José Sar-

--PARECER, sobn9J.362, de 1981, daCÕmissão 
~de Constituição e Justiça, favorável ao projeto, 

com eri:iendas- de n9s I e 2-CCJ, que apresenta. 

Em discussão o projeto e as emendas, em turno único. 
Concedo ã palavra ao nobre Sinadcif Murilo Badaró. 

O SR. MURIW BADARÓ (PDS- MG. Para discu
tir. Sem revisão do oradOr.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o Projeto de Lei Complementar oiã. em discussão, 
e que compõe o item qUinto da pauta ·dos nOssos traba
lhos de hoje, Sr. Presidente, representa urna renovada 
tentativa de modificar os ParâmetroS estabelecidos peta 
Lei Complementar n9 l, de 9 de novembro de 1967, que 
estabeleceu os requisitos mínimos de população e renda 
para a Criação de novos municípios. 
-Gostaria._ Sr. Presidente, de aproveitar a discussão em 

torno do problema, para transmitir à Casa conhecimen
to de um fato auspiCiOS-o na vida dos municípios minei
ros, principalmente dos municípioS do Alto
Jequitinhonha, com a criação, na última sexta-feira-, na 
cidade de_ ltamarandiba, da Associação dos Municípios 
do Alto Jequitinhonha, entidade que recebeu esta deno~ 
_m_inação com sigla de AMAJE. Foi eleito Presidente do 
órgão o Dr. Affonso Arinos Gandra, Prefeito de ltama
randiba, e dele fazem parte os Município-s de Presidente 
Kubitschek, Datas, Diamantina, CoUtO Mag'ilhàes -de 
Minas, Felizberto Caldeira, Felício dos Santos, Senador 
Moçiesti_no Gonçalves, Carbonita) Itarnarandiba, Cape
linha, Turmalina, Minas Novas, Chapada do Norte, Be
rilo e Francisco Badaró. Todos esses municípios cõmpo~ 

_ _ nentes da microrregião do Alto Jequitinhonha, região 
caracterizadamente carente e que está, Sr. Presidente, 
nesta hora, enfrentando de __ urna forma moderna os desa
fios da sua pobreza e do seu desenvolvimerito, criando 
uma entidade que vai funcionar como coordenadora dos 
esforços dos munícipes e das autoridades daquela área, 
com vistas à obtenção de recursos para a solução dos 
setis inais premen-tes Pfobfemas. -
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De forma, Sr. Presidente, que nunca é demasiado assi~ 
nalar que projetas que têm como objetivo melhorar o 
njyel de vida dos municípios brasileiros, que ainda conti
nuam padecendo de graves dificuldades, resultado de 
uma política centralista; nunca ê demasiado assinalar, 
Sr. Pr_esldente, a _importância de matéria como esta cons
tante do item 5 da pauta. Ainda que seja um assunto de 
natureza polêmica, nem por isso diminui a sua notória e 
transcendente significação. Nesta pauta de hoje, Sr. Pre
sidente, o assunto é absolutamente pertinente. Estâ para 
decisão do Senado um requerimento de minha autoria 
que pede a criação de_uma comissão especial do Senado, 
composta de sete Senadores, requerimento este apr~en
fãdo ainda na Legislatura passada, para estudar o 
problema da reforma tributária. Ao tempo de sua apre
sentação alegava eu que o Senado da República não 
pode ficar a reboque do Executivo em assunto tão im
portante. Não raro, Sr. Presidente, o Executivo examina 
matérias, realizada projetas, até porque o Executivo dis-

- põe de uma soma de informações muito maiores do que 
o Parlamento, e para aqui os envia e vêm eles revestidos 

-a_aq-ueTa imutabilidade própria d() dO.B:inatismo tecnocra~ 
ta. Se o Senado permitir que um assunto desta relevân
cia, como o da reforma tributária, que -estâ ligado visce
ralmente ao interesse da própria Federação brasileira, 
desfigurada durante longos anos, através de portarias, 
regulamentos e éditos de toda natureza, o Senado estará 
praticando um desserviço à causa democrática do Pafs. 
Daí a razão desta solicitação, que nãO poderá ser deferi
da pelo Senado agora, de vez que não temos número 
Para delibàação, mas contará com o apoiO da Oposição 
para que em agosto seja instalada uma comissão de alto 
nível para estudar o problema da reforma tributária. 

Este, Sr. Presidente, é um clamor nacional: a reforma 
tributária que permita aos Estados o desenvolvimento ds 
suas potencialidades, permita aos Estados proverem a 
sua administração lo~! sem esta dependênCia q"ue, de 
certa maneira, inibe o pleno florescer da nossa democra
cia em _ _regime federativo que é um imperativo da nossa 
geografia e, praticamente, um imperativo-categórico da 
fiõssa formação cUltural, da nossa cultura politieã, da 
nossa economia. Afinal são tantas as variãvC:ís que em
basam e infoiirlam a necessidade de reforÇarmos a Fede
ração brasileira, que é até despiciendo insistir na defesa 
dessa tese que obtêm consenso unânime de quantos se 
encontram-nesta Casa e-da opinião pública brilsileira. 

De foima que; "Sr. Presidente, ao assinalar, ao felicitar, 
ao me regozija[com o eventó éxti"aordinãrio do surgi
mento de uma associaçáo de municípios em que, numã 
hora de adversidades, personalidades são capazes de se 
darem as mãos, superando pequenos problemas de natu
reza político-piutidárias para~ :com o meSmo õbjetivo, 
com a mesma visão ampla e generosa dos problemas, 
tentarem encontrar solução para todos, não há como fu
gir a esta nect!ssídade de consignar nos Anais da Casa as 
nossas felicitações aos prefeitos da Associação dos Mu
nicípios do Alto-Jequitinhonha, ao novo Presidente do 
órgão, Prefeito de Itarnarandiba, __ desejando_ que eles 
cumpram efetivamente esta relevante missão a que se 
propuseram. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la)- Continua a 
discussão. · 

O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente, peço -a paTaVfa 
para -discutir a matéria. 

O SR. PRESIOEi'ITE (Moacyr Dalla)- Conce.do a 
palavra ao nobre S~nador Itamar Franco, para discutir a 
matéria. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis
cUtir'. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs_. Se
nadores, agradável no dia de hoje ouvír a fala do Sena
dor Murilo Badaró e, ao mesmo tempo, perceber o voto 
democrático que S. Ex' deu pela autonomia de Santos, já 
que somos companheiros praticamente-Oe-cadeiras e 
puÇe perceber o voto democrático de S. Ex•:Misê preci
so, Sr. Presidente, ficar bem claro, q-uãildo- O S-enador 
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Murilo Badaró fala na reforma tributária- inclusive jâ 
há uma tentativa não só da Comissão de Finanças, a 
qual eu presido, bem como da Comissão de Economia, 
para o exame da matéria --é preciso lembrar e deixar 
bem claro no Senado da República: por que não se faz 
essa reforma tributária? E culpa da Oposição ou será cul~ 
pado Governo que o Senadõi-Murilo-Bad8.ró representa 
nesta Casa e na qual o ilustre representante das Minas 
Gerais é um dos grandes expoentes da sua bancada, exer
cendo, inclusive, a Vice-Liderança? 

Aí é que está, Sr. Presidente, ainda este ano, num Ofí
cio ao Ministério da Fazenda, nós interpelávamos, res
peitosamente, o Ministro acerca da reforma tributãria. E 
qual foi a grande surpresa que tivemos? 1:. que não está 
em cogitação, por parte do Governo, a reforma tribu
tária, quando nós todos sabemos, exatamente, particu
larmente aqueles que fomos prefeitos, que os Estados e 
Municípios sofrem hoje a ação desse modelo econômico 
que aí está, modelo que empobreceu o Município brasi
leiro, empobreceu o Estado brasileiro e hoje empobrece 
o próprio cidadão. 

E claro, o que propõe o Senador Murilo Badaró nós 
temos que aplaudir, mas nós queremos ver é até_ onde trá 
a liberdade da bancada do Governo sobre os estudos que 
o Congresso irá realizar. Porque S. Ex• o Senador Muri
Jo Badaró sabe que, lamentavelmente, nós estamos pre
sos ainda a uma Constituição outorgada. O Congresso 
Nacional não tem liberdade de ação; o Congresso está li
mitado nos seus poderes. Ainda há pouco eu falava à im
prensa, solicitado, quando me perguntavam: "O que fez 
o Congresso? O que fez o Senado nesses primeiros me
ses?" E eu dizia: "Praticamente não lhe foi possível uma 
ação mais enérgica, maís positiva, na otdem econômica e 
na ordem social, apesar da crise aí está, uma crise detec
tada não apenas hoje pela Oposição, mas pelo próprio 
Governo". 

Portanto, Sr. Presidente, é preciso deixar bem claro 
que esta reforma tributária, não apenas a reforma tribu
tária, mas a reforma fiscal, a reforma financeira, ela tem 
sido solicitada aqui há mais de 8 anos pela Oposição bra
sileira. Nós, portanto, temos que saudil.r o emin~ilte-Se
nador Murilo Badaró quando, neste momento, neste ins
tante, ele se incorpora conosco nesta !tJta e na esperança, 
Senador MurHo Badaró, de um estudo que o Senado 
possa realizar, em torno da pretendida reforma tribu
tária, mais do que necessária e mais do que importante. 
E que o Governo de V, Ex~ possa realmente permitir 
uma liberdade de ação dos Srs. Senadores que compõem 
a bancada do Governo nesta Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Continua 
em discussão o prOjeto e as emendas. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira usar da palavra, de
claro encerrada a discussão. 

A votação fica adiada por falta de número em ple
nário. 

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

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 7, de 1983 (n9 80/83, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que altera a composição e a organização in
terna dos Tribunais Regionais do Trabalho que 
menciona, cria cargos, e dá outras outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n9 619, de 1983, da Comissão 
-de Redação, oferecendo a redação-do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno, (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, ence.rro a discus-

são. 
Em virtude da falta de quorum, deixa a matéria de ser 

submetida a votos nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei
ro, que falará como Líder. 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

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

São tantos os motivos que poderiam me trazer a esta 
tribuna, que liVrarei os ilUstres Colegas do incômodo de 
me ouvir por muito tempo. Mas resumirei os motivos 
que me fazem ocupar a atenção dos eminentes compa
nheiros. 

Sr. Presidente, nesses meses que hoje se encerram, o 
Senado Federal teve a oportunidãde de constituir uma 
Comissão EspeCial Para rever a Lei de Segurança Nacio
nal. Os estudos foram feitos, o nobre Relator Murflo Ba
daró empenhou-se em oferecer seu trabalho. E é com sa
tisfação que posso informar a esta Casa que, já no co
meçO de agosto, a Colnissão Especial oferecerá seU pare
cer, para que seja ali debatido e depois trazido à apre
ciação do Congresso Nacional. Assim teremos dado uma 
efetiva contribuição para a modificação desse texto legal, 
que Cor1f1ita com nossos ideais democráticos, 
_ Por-Õuiro fado, Sr. Presidente, quero dirigir um apelo 

ao Governo Federal, no sentido de que regulamente a 
Lei n9 6.888, de 1980, referente à profissão de SoCiólogo. 

t curioso que, três anos depois, o Poder Executivo 
air1da ilão haja regulamentado esse dispositivo. E a con
seqliência é que os Sociólogos estão sendo prejudicados 
pela falta de cumprimento da regulamentação por parte 
do Poder Executivo. 

Finalmente, Sr. Presidente, não cansarei esta Casa, 
lendo o discurso que redigi, sobre o problema sanitário 
no- País, invadindo área onde certamente não sou o mais 
credenciado. 

A recente notícia de que mais uma vacina, a de comba
te à tuberculose, acaba de ser denunciada como impró
pria para o u-so a exemplo do ocorrido recentemente_oom 
a vacina contra a paralisia infantil, igualmente recolhida 
c suspensa sua aplicação pelos postos de saúde e pelos 
-hospitais, por apresentar sintomas de anormalidade e 
portanto imprópria para ·a uso no ser humano deve me
recer ao inends um comentário nesta Casa. 

_Estas (ajh_as, que atingem diretamente a saúde da po~ 
pulaçãO ·e- particularmente as crianças, não devem 
repétii-se, primeiramente pela ameaça que pode causar à 
sãúa-e daqueles que buscam a imunização da doença e 
depois pela natural desmoralizaÇão a que poderão che
gar as campanhas feitas anualmente em todo o território 

- nacional, para exterminar doenças endêmicas de nosso 
meio. 

_As duas recentes descobertas de defeitos nas vacinas 
estão recomendando não só ao Ministério da Saúde, mas 
também às Secretarias de Saúde dos Estados, uma análi~ 
se-antecipada ao uso do produto, seja ele fabricado em 
noS"So PaíS; seja ele importado, para que não tenham re-

---petição acontecimentos como esses que traumatizam a_ 
todos e implantam a descrença na validade dessas cam
panhas. 

A situação sanitária do País ê grave e não somente os 
médicos sabem que a Nação está doente. Dos cento e 
vinte milhões de brasileiros, sessenta milhões sofrem de 
doenças infecto-contagiosas, alastradas com as endomi
grações indiscriminadas, sempre carentes de verbas os 
programas mais eficazes, como o da erradicação da ma~ 
I ária. 

A csquistossomose, o mal de Chagas, a leishmaniose, 
as vcrminoses, a terçã maligna, o sarampo, a paralisia, a 
tuberculose, a meningite, a hepatite, a liPra, o tétano, o 
tifo_, a sífilis, as doenças venéreas, as cardiopatias congê
nitas ou não, a desidratação, a desnutrição, os acidentes 
de trabalho- eis o quadro nosológico dos países subde-
senvolvidos. 

A falta de higiene, a insuficiéncia ãlimentai-, a ausênCia 
de saneaniento básico condicionam esse qt.iaóro bfãsilci
ro, agravndo, decerto, pela c-oncentração de riquezas no 
litoral e no Sul. _onde proliferain as doenças mentais e as 
crônico-degenerativas, do câncer ao enfarte,_dos derra
mes aos diabetes, 

Como a hinterlândia sofre mais do que os centros ur
banos, estamos cansados de ouvir o conselho no sentido 
de interiorizar a medicina, quando se exige dos recém-
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fo_rmados, pratica~eJlt~, a realização de estágio pós
universitário imedTato, sabido qUe, setenta faculdades 
fabricando dez mil médicos por ano não podem garantir 
pela melhOr qualidade da sua formação e os jovens gale
nos sabem disso melhor do que ninguém. 

Ficam nas capitais, esperando a loteria do cliente rico, 
ou da casa de saúde bem montada, onde se ganha pouco, 
adquirem mais segurança de que não estão agravando o 
quadro nosoló6ico no País, hoje um enorme hospital ao 
relento, onde as doenças da miséria e do subdesenvolvi
mento disputam com as da riqueza concentrada e injusta 
dos centros industriais e urbanos pfiVHegiados. 

Distribuição das Doenças 

Temos em mãos, Senhor Presidente, o número de se
tembro do Jornal da Saúde, órgào da Federação de As
sociações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro
FAMERJ - sua primeira apresentação, que Deus per~ 
mita não seja efêmera e não cesse de contribuir para o 
exame da realidad~ brasileira. 

Percebe-se que foi, todo ele, escrito pela mão de sani
taristas, professores e alunos. Basta ver o quadro sani
tário que esboça, numa radiografia de corpo inteiro des
te Pais, onde: 
-a Esquístossomose (doença do caramujo) ataca doze 

milhões de brasileiros, principalmente do Maranhão ao 
Paraná, tendo focos principais no Pará, Galãs, Mato 
Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e cujo trata
-~ent~- ~au~ã.; -~rl-tre outras c_omplicações, a epilepsia; 

-a Doença de Chagas vitima cerca de dez milhões de 
pessoas ~as regiões mais pobres da Bahia, de Goiás, do 
Nordeste, do Rio Grande (lo Sul e Minas Gerais, pois o 
seu veto r, o mosquito "barbeiro" se aninha nos vãos das 
paredes de pau~a~pique; 

- a Leishmaniose atinge mais de três milhões_ de p_es~ 
soas no Ceará, no Paraná, no Rio de Janeiro, no ESPírito 
Santo e em Minas Gerais; 

- a Verminose Intestinal alcança mais de dez milhões 
de pessoas, mais conhecidas a ancilostomíase, que pro
voc-a o "amarelão", a ascaridíase, que produz lombrigas, 
a tenfase, produzindo as solitárias, a oxiurodíase, conhe
cida como o miudinho que coça, sendo que algumas des
sas parasitoses produzem complicações mortais; 
-a Malária imobiliza ·mais de oitenta mil pessoas, 

por dias e semanas, ou anualmente, no Amazonas, no 
Pará, no Noredeste e no Centro Oeste, com casos reni
tentes no Ceará, Paraíba, A lagoas, Rio de Janeiro, Mato 
Grosso e Goiás; 

-o Sarampo assola mais de 55 mil pessoas, responsá
vel pelo maior número de óbitos infantis, superiores ao 
número das atingidas pela paralisia poliomieHtica, cor
rendo o doente, quando subalimentado, o risco de con
trair tuberculose, desidratação, pneumonia_ e bronquite, 
quando uma vacina fácil pode evitar tudo isso; 

~a- Poliomielite Persegue mais de dois mil casos, 
como aconteceu em 1981, preferindo os mais bem nutri
dos aos pobres, com estranha imunidade, Nesse passo, 
justo é reconhecer que os esforços do Ministério da Saúw 
de vem obtendo resultados dignos de elogio.; 

- a Tuberculose avassala mais de 500 mil pessoas e 
hoje identiticam~se cem mil casos novos por ano, focos 
de propagação quando o doente não completa o trata
mento; 

_a Meningite que, em 1987, registrou 15.502 casos, 
ocorrendo 3.156 óbitos, maior a incidência no Sudeste e 
no Sul, bem mais elevada, no entanto, a mortalidade no 

- NÕite e no Noi-desie, 1J1Uitas vezes deixando seqlielas 
como a cegueira, a paralisia, distúrbios mentaiS ·e dimi
nuição da capacidade auditiva; 

-_a Difteria, com elevada taxa de mortalidade, po
dendo produzir a paralisia dos nervos cranianos, evitável 
por vacina; 
-a Hepatite, endêmica no Amazonas, Pará, Acre, 

Mato Grosso e Territórios Federais, com focos em Sal
vador. Recife, Natal e Rio de Janeiro, produzida por um 
mosquito arbóreo, que emigra, quando há desmatamenw 
to no seu habitat; 



2964 Sexta-feira: W - DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

- a Raiva Humana (hidrofobia) endêmica e -rátaJ.-effi -
todo o Pafs, transmitida por animais domésfiéos -cOti.üi
minados; 

- a Lepra, atingindo mais de 12 mil pessoas, um 
doente a cada 45 mínutoS, ·menos- mortal do que defor
mante e incapacitante, mais comum na Amazônia, no 
Sul e no Centro-O~te; 
-o Tétano, especialmente nos recém-nascidos e 

crianças fracas, pOis Só Se iristala no organismo muito~in-
defeso, evitâvel por vacina; - -
-a Febre Tifóide, cuja vacinação foi abolida pelo Mi

nistériO da Saúde sem estatística de con_t_role, havendo 
vacinação preventiva em surtos epidêmicos; 
-a Sífilis que, transmitida pela mãe, pode matar o 

feto ou fazer nascer crianças c_om órgãos alterados, res
ponsável pela neur_o-lues, também de transrni_ssão direta 
entre indivíduos em relações sexuais; 

D~enças Sociais e Crônico-D~generativas 

Merecem um estudo à parte as chamadas doenças so
ciais como a desnUtrição, a disidratação, 3.s doenças do 
trabalho, as doenças mentais e as crónico-degenerativas. 
-a D~idratação- estado patológico que Se canlcte

riza pela diminuição do volume de água no orgatlismo
tem duas manifestações: a depleção de água e a depleção 
de sódio, não se confundindo com a diminuição dos 
constituintes aquosos do saiigue. A depleção de água ie
sulta da sua ingestão inSUficiente~ ofáeCendo como sin
tomas a diminuição do Ouxo urfnárfo, da saliva, a sede, a 
secura das mucosas, aumentando a concentração de só
dio e das proteínas. Com a insuficiência de sódio vem a 
diminuição do débito CardíacO, a -hipotensão, O colapso 
venoso, a perda da elasticidB.de dos -tecidos e o aunierito 
da concentração das proteínas, resultando numa enorme 
redução das defesas orgânicas às doenças. E13. predispõe 
à desnutrição -e;n:o Caso da criança de menos de um ano, 
seu melhor preventivo é o estímulo à amamentação. 

A cad~ minuto uma criança morre de fome no País, 
onde há mais de nove milhões de desnutridos com menos 
de cinco anos. Em 1971, foi-ã. -nona causa de morte entre 
menos de um ano, a e sexta, para crianças de um a qua
tro anos. A falta de alimentação adequada nesse período 
não apenas retarda o desenvolvimento fís"ico, mas pode 
produzir uma oligofrenia insuperável. 

Quanto às chamadas "doenças de trabalho", basta as
sinalar que em 1977 ocorreram um milhão e seiscentos 
mil acidentes de trabalho somente nas indústrias, não 
computadas as ocorrências na agropecuária. Em cada 
minuto, dóze trabalhadores acidentamMse nas indústrias, 
enquanto vinte e cinco mil deles sofrem de silicose 
(doença pulmonar irreversível), surdez grave e leucemia, 
notável a ocorrência de abortos espontâneos entre as 
mulheres que trabalham com anestésicos. 

As doença mentais atingem treze milhões de -pessoas 
no País, muito comuns as psicoses _e particularmente a 
esquisofrenia entre- os trabalhadores não qualificados, 
predominando a oligofreiüa no miío i'U:i'al. A incidência 
do alcoolismo é notável e, aliado_à subaHmentação, pro
duz resultados fatais. 

Tanto nas classes mais elevadas, como nas de menor 
poder aquisitivo, agrãva-se o quadro das doenças 
crônico-degenerativas. Ocorrem anualmente duzentos 
mil casos de câncer da mama, com freqUência maior riOs 
centros urbanos, enquanto, nas zonas pobres, é grande a 
mortalidade pelo carcinoma uterino. 

As doenças cardiológicaS antecipam sua incidência 
etária, aumenrando o número de jovens que morrem de 
enfarto do miocárdio, tornarido-se ·mais freqiienies--as 
diabetes e os acidentes cardio vasculares .....:..:--derrame -
nas diversas classes sõciãis. 

No Rio de Janeiro 

Nesse contexto, o Município do Rio de Janeiro não 
foge à regra geral do País. 

Segundo o Departamento Geral da saúde" PúbliCa, o 
maior nllmero de óbitos, em 1976, naquela cidade- em 
torno de 14.914 casos fái provocado pela diarréia, nada 

meiios ae 1.333 r~ultados fatais, principalmente no 
Méier. 
-Apareceu_em segundo lugar a tuberculose, com 744 ó

bitos; seguindo-se a meningite, com 345 e o sarampo 
com 210. Em quarto lugar estavam as doenças cerebro
vasculares, o enfarte, o câncer, os envenenamentos, os 
acidentes de trânsito e as _violências; em quinto as 
doenças transmissíveis, inclusive a brucelose. 

Adverte a Secretaria_ da Saúde que as hepatites conti
nuam a ocorrer por falta de saneamento bãsico, com um 
elevado quociente de mortalidade infantil (setenta em 
mil crianças morrem no primeiro ano de idade) por cau
sas evitáVeis, -como pneumonia, doenças infectuosas e 
desnutrição protéica. 

SaHenta o Departamento Geral de Saúde Pública que 
não b,á vacinas disponíveis na rede ofiCial para o saram
pO, o quarto lugar em incidência, apesar de existirem, no 
mercado, preventivos de incontestável eficácia, o mesmo 
ocorrendo com a varíola, a parotidite e a rubéola, que 
aparecem nos três primeiros lugares quanto às doenças 
infantis. 

Em 1979, nada menos de 54 mil crianças não tomaram 
vacina c-ontra o sarampo no Rio de Janeiro, devendo-se 
salientar que, em 1976, a maior incidência de febre tifói
de foi no Flamengo e Copacabana, enquanto o Méier é 
recordista em diarréia, sararripo, têtano, sífilis e polio
mielite, recordista,c; o Bangu em difteria, hepatite- e Ca
xumba, Ramos em doença de Chagas e esquistossomose. 

No quadro nosológico brasileiro, quase um terço da 
popl!lação paga tributo à esquistossomose (12 milhões), 
ao ~al de Chagas (10 milhões) à leishmaniose (3 mi
lhões) e às verminoses (lO milhões), havendo treze mi
lhões de doentes mentais, 200 mil casos de câncer e oiten
ta mil de malária, o que, somando-se a um milhão_ e seis
centos mil acidentados de trabalho, revela que quase me
tade da população brasileira precisa de permanentes cui
dados médicos. 

Morrem muitas crianças, principalmente de fome ou 
de doenças decorrentes de carência alimentar. Para 
sobreviver, uma criança de 1 a 3 ano_s precisa, diariamen
te, de dois copos de leite, meio ovo, 30 gramas de carne, 
trinta de queUo, 14 de farinha, meia xícara de arroz, 40 

_ gramas de açúcar, 200 gramas de frutas, 25 a 100 gramas 
de pão, 20 gramas de doces, 10 gramas de manteiga, 
além de gorduras, vegetais e legumes. Es.'!a ração- custa
va, em J 982, no Rio, 60 cruzeiros por dia, 1.800 cruzeiros 
por mês. Assim, um trabalhador de salário mínimo, com 
menos de 4.200 cruzeiros por mês, casado, não poderia 
sustentar um filho. E cinqUenta por cen~o dos trabalha
dores, no País, ganham menos de um salário mípiriio. 

A Carência de Médicos 

Se há médicos desempregados no Rio, em São Paulo, 
em Belo Horizonte e Porto Alegre, não chega a noventa 
mil o número de profissionais da medicina no Brasil, dos 
quais pelo menos cinqUenta mil subempregados, vencen
do menos de seis salários mínimos por dois horários ou 
setenta e duas horas de trabalho por semana. Enquanto 
isto, em numerosos municípios do País, há uma grave ca
rência de médicos e igualmente uma grande falta de den-
tis tas. 

Temos, assim, a média de um médico para cada grupo 
de 1.200 habitantes, número talvez-suficiente não fosse o 
quadro sanitário que acabamos de descrever, com cerca 
de quatrocentos_ doentes a exigir cuidados a cada 48 ho
ras, outros quatrocentos uma vez por semana, o restante 
uma vez a cada seis meses, A média seria de pelo menos 
quatrocentas consultas e atendimento~_ m!'-}s prolonga
Qo~ EOr ano. 

Talvez o número fosse suficiente, cada médico traba
lhando doze horas por dia. 

Acontece que o problema da distribuição desses clíniM 
cos é desafiador: mais de 51 mil deles (ou seja, Cerca de 
60%) vivem nas 22 capitais. 

Na Região Norte há um médico para cada grupo de 
2.248 habitantes, elevando-se esse número, no Nordeste, 
para 2.553- habitantes por médico. Em Pernambuco, um 
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médico para 1.914 habitantes; no Maranhão, um para 
5.000__habitantes. 

No Estado do Rio de Janeiro existe um médico para 
655 habitantes, mas no Paraná a proporção ê de um para 
2.250 pessoas. 

Essa estatística, mandada fazer pelo Ministério da Fa
zenda, pelo MEC e pelo IBGE concluiu que metade dos 
médicos bÍ'asileiros têm menos de 35 anos, havendo 8,3% 
entre os 50_ e 60 anos~ A cada dia aumenta o número de 
médicas, esperando-se que, a continuar o crescimento da 
presença feminina no setor, no ano 2000 haverá o mesmo 
número de homens e mulheres exercendo a profissão. 

Em 1950, 14 faculdades formavam 1.070 médicos por 
ano; hoje 72 diplomam anualmente 8.750 médicos. 

Quanto aos salários, - e os dados são de 1982 -o 
quadro é espan!oso: até 25 anos, o homem recebe cerca 
de 10,600 cruieiros e a mulher 7.600 cruzeiros mensais; 
dos 26 aos 30 anos, esses salários se elevam respectiva
mente, a 17 mil e 14 míl cruzeiros; dos _30 aos 35, os sa
lários médios-são de 26 mil cruzeiros para o homem e21 
mil para a mulher. 

QuantO aos cj_ue então trabalhavam para entidades 
p-úblicas, o melhor salário era pago em Roraima: 25.39(1 
cruzeiros por mês, por vinte horas semanais, enquanto 
nó Ceará a paga mensal era de 10.080 cruzeiros, em San
ta Catarina chegava a 18 mil cruzeiros, 15 mil no Paraná, 
e no Rio Grande do Sul pouco mais de 13.000 cruzeiros, 
o equivalente a menos de 50 cruzeiros por hora. 

O nível mais baixo de pagamento deveria ser mesmo o 
do Rio de Janeiro, onde há um médico para cada grupo 
de 6i5 habitantes e para onde c_ontinua ocorrendo maior 
número de profissionais, em disputa com o Estado de 
São Paulo, que díplorita pelo menos o dobro de médicos 
que as faculdades fluminenses. 

Esse o quadro médico-sanitário do País, quando o 
Governo anuncia o seu PREV-SAÚDE, a ser oportuna
mente boicotado pelas multinacionalS- dos remédios e do 
seguro-saúde. 

Façamos votos, Sr. Presidente, para que não tardem 
dias melhores e esse quadro sombrio afinal se modifique, 
t. a nossa esperança. 

Sr. Presidente, essas considerações que quero deixar 
incorporadas aos Anais são a contribuição que posso, 
neste último dia, trazer ao exame dos Ilustres ColegaS; 
fazençlo_ vo~os para que neste mês de julho, ao contacto 
com as populações que representam, voltem aqui, em 
agosto, mais preocupados em traçar rumos melhores, em 
rasgar horizontes mais largos ao desenvolvimento- e à 
tranqUilidade do povo brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao n~bre Senador Odacir Soares. 

O SR. 00-f\-CIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Semidóf&i, -
apenas no período compreendido entre 1980 -e 1982 a 
Presidéncía da República encaminhou ao Congresso Na
cional, para sua homologação, 152 (cerito e cinqüenta e 
dois) Trãtados, Convenções e Atas Internacionais, na 
forma prevista no inciso I do arti8o 44 da Constituição 
Federal e, de acordo com o disposto no inciso X do arti
go 88 da Constituição, todos esses atas fol-am celebrados 
aa referendam do Congresso Nacional. 

O mais grave, porém, de tudo isso, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é que, no âmbito do Congresso Nacional, ês
ses Tralados, convenções e atas internacionais só são 
apreciados, muitas vezes até, quando seu objeto já está 
exaurido e nada valerá, na prática, qualquer decisão do 
Poder Legislativo. 

Dessa forma, pretende~J-dO co_rrigir essa grave anoma
lia constitucional, estou apresentando proposta de emen
da __ constitucional que "acrescenta parágrafos ao artigo 
44 da Constituição Federal, estabelecendo o _conheci
mento prévio, pelo Congresso Nacional, de Tratados, 
Convenções e Atas Internacionais celebrados pelo Presi
dente da República". 
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Visa ela a compatibilizar o disposto no item r do caput COm o Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Iriter-
do mencionado artigo 44 e no item X do caput do artigo nacional do mês de janeiro, de 1952. Era parte do tema 
SI da Constituição Federal com o prmcíp1o da indepen~---- do disCurso qtie vou-proferir após o pronunciamento de 
dénda e harmonia dos Poderes da República, no triplo V. Ex~ Mas o ensejo da colocação de_ V. Ex' faz-me levar 
interesse de preservação das prerrogativas do Poder Le- a- antecipãr a lei fura iâpida, para não interromper em de-
gislativo, da autoridade do Presidente da República e do masia o pronunciamento de V. Ex• 
prestígio internacioáB.J do Brasil. Observe:_ Sob o regime_ da Constituição de 1946 -

Examinemos o conteúdo dos dois dispositivos consti- que a Constituição atual referenda ipsis lltteris o que per-
tucionais em causa. Diz o item r do artigo 44: "E da tine a competência do Congresso paTa resolver -definiti-
compcténcia exclusiva do Congresso Nacional... resolver vamente sobre os atas celebrados pelo Pres!dente daRe--
definitivamente sobre os tratados, convenções e atas ln- pública. Aqui estão os decretos legislativos de 1952. 
ternacionais celebrados pelo Presidente da República". Decretp Legislativo n" I, aprova o acordo de in-
E o item X do artigo 81 preceitua: "Compete prlyatiVa: vestimentos, conduído no Rio de Janeiro por notas, 
mente ao Presidente da República ... celebrar tratados, por troca de notas, entre o Brasil e a Itália; Decreto 
convenções e atas internacionais, ad referendum do Con- Legislativo n" 2 (Congresso Nacional), aprova o 
gresso Nacional". convênio de pagamentos, concluído no Rio de Ja-

Uma interpretação estrífaffiente literal dos dois dispo- neiro entre o Brasil e o Uruguai; Decreto Legislati-
sitivos pode conduzir- e, sem dúvida, o tem feito-- à vo W 20 aprova convênio de março de 1952; Decre-
pr<~xe e prática que se vem adotando, de fato, na matéria: to Legislativo n~t 25, aprova o acórdão sobre trans-
ao Presidente da República fica deferida a competência, Portes aéreos, etc. Decreto Legislativo n~t 20, aprova 
singular e solitária, não apenas da celebração formal de conVênio de cooperação econômica, firffiado no Rio 
tratados, convenções e todos os atas internacionais co- de Janeiro entre o Brasil e o Chile; etc. etc. etc. 
mo, t::~mbém, a de negociá·los, discuti-los, elaborá-los e 
formulá·los, em caráter definitivq. Dessa forma, por tal 
interpretação do texto constitucional, r"esfa ao Congres
so Nacional, tão - somente, a mera função referen
dária, e, portanto, simplesmente homologatória, do fato 
consumado, decorrente da celebração do ato pelo Presi· 
dente da RepúbHca. 

Isso significa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, na 
área, vital por excelência, da soberania nacional, que é a 
do relacionamento, compromissos e obrigações do Brasil 
com todo e qualquer país estrangeiro, a atiiaÇão do Po
der Legislativo se torna praticamente nula. Justo nesse 
terreno - em que a delicadeza e gravidade das impli
~ções de qualquer ato governamental comprometem 
mais profundamente o País e a Nação, como um todo
o órgão eminentenleiiitC rePresentativo da vontade p~pu
lar e, portanto, da s-oberania nacional, fica alienado à 
condição de uma instância quase que meramente sim
bólica, a rigor, sin1plesmente, cartorária. Fica, á.ssim, o 
Congresso Nacional, na esfera dOS ãtos internacionais, 
confinado à_ condição -eu diria, vexatória- de prisio
neiro do dilema de sempre dizer .. améin", comproriieten
do sua autoridade, ou, então, recusar o fato conSumado, 
::omprometendo, dessa forma, duplamente, a autoridade 
::fo Presidente da República e o bom nome externo do 
País. 

Não é, essa, uma situação tão simples como a que 
ocorre com a posição do Poder Legislativo em face do 
instituto do de"creto-lei; na qual nos confrontamos com 
situação análoga, de aceüar o fato cõnsuinado, no seU 
todo, ou, no seu todo, recusá-lo. No caso do decreto-lei, 
a matéria em votação será sempre de natureza circunscri
ta à esfera interna do País, regulando ações e atribuições 
de direito interna corpore, no relacionamento entre cida
dãos que vivem no território naeiOrial, sob a jurisdição 
de nossa soberania. 

Nessa área, a margem de acerto, desacerto e conserto é 
bem mais fluida e flexível, de vez que a recusa de apro
vação de um decreto-lei terá como conseqUência, apenas, 
sua pura e simples anulação - sem qualquer efeito 
maior para a vida do País e a soberania naCional - ou, 
ainda, sua pronta substituição por um projeto de lei de 
rápida tramitação, ou até por outro decreto-lei, corrigin
do possíveis imperfeições ou inconveniências outras do 
primeiro; como, ainda hã pouco, aconteceu com o 
Decreto-lei número 2.012, logo substituído pelo de nú
mero 2.024, ao verificar, o ExecutivO~a TrlViabilidade de 
sua aprovação pelo Legislativo. 

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

O SR. ODACIR SOARES- Com muitO prazer: 

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador, coincidente
mente, eu havia feito um trabalho a respeito dos decretos 
legislativos referentes a atas· internacionais, aprovados 
pelo Congresso Nacional no ano de 1952. Aqui estou 

--Vê V:Exf que sob a-Carta de 1946, Collstituição Vota-
- ç!a por uma constituinte, a letra constitucional era respei-

tada e o Congresso Nacional exercia em plenitude as 
suas atribuições. Hoje, dentro de uma Constituição OU· 

torgada por um poder espúrio, que foi a Junta Militar, o 
Congresso simplesmente fica à deriva dos atos interna~ 
cionais~ celebrados pelo Governo Federal. Meus para
béns ao oportuno pronunciamento de V. Ex' 

O SR. ODACIR SOARES- Muito obrigado. Sena
dor Fábio Lucena, pelo seu a_parte. 

Disse rio começo do meu discUrso que no período 
compreendido entre os anos de 1980 e 1982, até o ano 
passado, cerca de !52 convênios, tratados e atas interna
cionais foram encaminhados à homologação do Con
gresso Nacional. E, por esta razão, estou apresentando 
uma proposta de emenda, no sentido de que o Congresso 
seja ouvido previamente. 

Mas, prossigo, Sr. Presidente. 

Quando, porém,- se cuida de tratado, Convênio, ou 
qualguer ato internaCional celebrado pelo Presidente da 
República, o que passa a existir, a partir de tal ce-
lebraçãci, é, pelo menos, uma expectativa de direitos e 

--obrigações que comprometem a Nação brasileira, como 
urri. todO., -perante in-sfãitcia:s i Soberanias de nações es
trangeiras, ·singulares ou múltiplas. E, nesses ·casos, vol
tar atrâs- para ànular, substituir, corrigif, emendar ou 
remendar - constitüir~á sempre um proCedimento, no 
mínimO, internacionalmente desprimoroso, tanto para a 
autoridade, nacional ou internacional, do Chefe de Esta
do brasileiro, quanto para o bom nome do próprio Esta
do brasileiro. 

Daí, a conveniência - e, direi mesmo, a necessidade 
- da- emenda cqnstitucioOal -qúe elaboraffios e vamos 
sUbmeter à aprovação do CongresSo Nacional e que con
siste em acrescentar ao artigo 44 da Carta Magna os se
guintes parágrafos: 

§ I" Para execução do disposto no item I do caput 
deste artigo, o Congresso Nacional deverá ter conheci
mento prévio dos termos dos tratados, convenções e atas 
internacionai:s__a serem .:;~lebradoS pelo Ptesidente daRe· 
pública. 

_ § 211 Em caso de urgência, os tratados, convenções 
e atas internacionais podCrão ser celebrados sem o pré
vio conhecimento a que se refere o parágrafo anteriOr, 
obrigatório seu encaminhamento ao CongresSo NaCio
nal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da respectiva 
celebração. 

§ 311 O Congresso Nacional poderâ encaminhar ao 
Poder Executivo, dentro do período antecedente ao ato 
de celebração dos tratados, convenções e atas internacio
nais, as recomendações decorrentes de seu conhecimento 
prévio, nos termos do § l9 deste artigo. 

Como se-vê, Sr. Presidente, o propósito da emenda é 
evitar sejã o Poder Legislativo colocado diante do cons-
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trangimento do fato consumado- constrangedor, repi
to, para ele próprio, para o Presidente da República e o 

-POder Executivo em geral, asslrll como para a pfópria 
-NaÇão brasileira e sua projeção no forum internacional 
-~mas, também e sobretudo, oferecer ao Executivo a co-
laboração do Legislativo na elaboração mesma do docu
mento que se vai celebrar. E o motivo capital desta pro· 
posição está nitidamente exposto na Justificação do pro
jeto, onde se diz: 

"De fato, o momento mais iriíPortante, Iiõ rela
cionamento internacional, é aquele em que se discu
tem aS bases_ sobre as quais se fundamentarão os 
acordos e ajustes decorrentes. Há, nesse momento, 
portanto, uma grande e complexa soma de questões 
a serem postas sob debate, em confronto, ainda, 
com os seus efeitos presumíveis, seja no campo in
ternacional, senão, também, no da _conjuntura inter
na dos países acordantes. A ratificação dessas po
sições, além_de poder comprometer a própria sobe
rania nacional, pode chegar, até, em certos casos, a 
distorcer as inclinações ideológicas .e éticas da 
Nação, comprometendo as suas mais lídimas tra
dições. O Congresso Nacional não pode, portanto, 
permanecer ãbútio em relação aos interesses postos 
em confronto na fase que procede a ratificação dos 
atas internacionais, ainda porque, como órgão re
presentativo da vontade popular, compete-lhe ativa 
participação nos comprometimentos que condicio-
nam a nacionalidade como um todo." 

Neri1 Se ct"igã, Sr. Presidente, que -a participação do 
Congresso Nacional na fase de elaboração dos acordos 

- fitfei-naCiOD.ãls -retire do Poder Executivo a agilidade e 
presrezacõm que, muitas vezes, precisa agir rios negócios 
externos, em casos emergenciais. Isto porque, para tais 
situações, a Emenda ora proposta, prevê e provê solução 
pronta e eficaz, quando, no seu parágrafo 29, determina 
que, "em caso de urgência~ Os tratados, convenções e 
atas internacionais poderão ser celebrados sem prévio 
conhedmerito a :que -se refere o -parâgrafo anterior"; ao 
mesmo tempo em= que asségux:a, porém, a efetiva e eipe
díta ParticipaÇãOOOLeSísiãiiVo~ ao determinar a 06riga. 
toriedade do encaminhamento do ato celebrado, ao 
Congresso Nacio_nal no prazo máximO de trinta dias 
contados de sUa celebiaçãO. 

Dessa forma, ao rrlesrilO teinpO em q"ue se assegura_ a 
dupla função .;..... de colaboração e fiscalização......., do Po
der Executivo sobre os atos·n:l<iis frnportantes- do País na 
esfera intern-iiciolliil, preserVa-se, nas situações de -emer
gência, a rapidez e eficávia de ação do Poder Executivo. 
O que não se compreende é que o Coniresso Nacional 
permaneça marginalizado, na simples condição, quase 
de espectador, que decorre de seu papel meramente refe
rendário, nos atas que constituem a própria substância 
da projeção e dos conipromíss·os do Brasil pf:rante o 
mundo. Para- deClSões beffi-menos compronietedoras 
para o País ..::..._ cOmO i sirriples indicação dos chefes de 
Missã.o Diplomática brasileira perante o governo de 
qualquer nação estrangeira - exige-se, constítucional
mente, a audiência e ap-rovação prévias· do Senado F~e
ral. Como entender-se, enuo, que nada se exija, do pró· 
prio Congresso Nacional, tanto no _sentido da colabo
ração como nO- do comprometimento solidãrio, q-uando 
o Governo: toma deliberações de tamanho vulto e conse
q~ências-Para- a NaçãO brasíldra em face das nações de 
todo o mundo? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O momento político· que eStamos -vivendo, na esfera 

nacional como na internacional, atribui uma ênfase esig· 
nificado muito expressivo, muito grande e muito alto, à 
propositura da Emenda Constitucional que tenho a hon
ra e a emoção de apresentar à deliberaçãodas du"as Casas 
do Congresso Nacional. O crescimento da importância 
do nosso País na escala dos valores políticos e econômi
cos de todo o mundo, ao mesmo tempo em que confere 
uma projeção universal à política externa brasileira, des
carrega sobre os mandato~ de seus governantes, especial-



mente os de seus Senadores e Deputados- representan
tes diretos, que somos, de cada uma das Unidades da Fe
deração e de cada um -dos cidadãos desta Nação- uma 
mui elevada, nobre e pesadíssima responsabilidade. Nos 
dias atuais, o que o Brasil decide, faz ou-compromete-se 
a fazer adquire uma ressonância e uma rep"er-cussão "uni
versal. 

Neste momento mesmo - quando, ontem, a Câmara 
dos Deputados e, hoje, o Senado Federal, numa elo
qüente decisão, magnificada pela instantaneidade como 
pela unanimidade, votaram a licença para que o Presi
dente da República dê pi'ossegUimentO à luta em defesa 
de sua saúde, preciosa para todos os brasileiros -
acentua-se a significação, a--importânCia desta- Emenda 
Constitucional. Quando a Nação brasileira- -pela una
nimidade de seus representantes no Poder Legislativo, 
acima de todas as divergências polí.ticas e ideológicas
dá esta demonstração de maturidade, pela unidade con~ 
sensual de todas as correntes partidárias, e o supremo 
poder político se tranSfere, interinamente, do Presidente 
da República para a pessoa do Vice-Presidente, dentro 
da mais perfeita normalidade instituCional, a ninguém 
será lícitO duvidar de que _este País se enconfre perfeita
mente aparelhado para cumprir o seu destino de grande 
Nação democrática. 

Esta conquista - que se deve, de maneira fundamen
tal, à obstinada atuação do Presidente João Figueiredo 
de transformar em realidade o juramento que faz diaría~ 
mente ao povo brasileiro, díãil.te-·da mem6ria de seu pai 
-torna-se, ainda, maTS-eloqüente, quando observamos 
que todos estes fatos, tão significativos por si mesmos, 
acontecem, diante_ d~ nossos olhos emocionad_os, num 
momento particularmente delicado, em que uma crise 
econômica e so_dal, talvez s.em precedente_ em nossa his
tória, torna o exercício da _Presidência da R~pública uma 
prova definitiva para os nossos homens públicos como 
para a generalidade de nosso povo. Mas, acima de tudo, 
uma prova para a solidez das instituições que o Presiden
te yem implantando, com o apoio e _colaboração deste 
Poder _Legislativo como do Poder Judiciãrio; implan
tação que _o Vice-Presidente, na sua interinidade, saberá 
manter no mesmo rumo e nQ mesmo ritmo. 

Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, constituí um 
argumento a mais, e da maior eloqUência, de que os três 
Poderes da República Federativa do Brasil estão perfei
tamente prontos e_aparelhados para assumir, solidaria
mente, as responsabilidades do Brasil perante o mundo. 
E é isto o que esta Emenda Constitucional representa e 
quer. 

Era o que tinha a __ dizer. _(Muito bem!) 

O -SR. PRESIDENTE (Raimunôo Parente)- CoQC~
do a palavra ao n"obre Senador Milton Cabral._ 

O .SR.. MILTON CABRAL (PDS- PB. Pronuncia o 
seguinte discurso. SetJl revisão do orador.)- Sr,_ Presi
dente, Srs. Senadores: 

É apenas para encaminhar à Mesa, para fins de publi
cação no Diário do Congresso Nacional, a prestação de 

·contas da m"issão que me foi confiada como membro da 
Delegação Brasileira à VI Conferência Interparlamentar 
da Comunidade Européia-Latino-Americana, realiiáda 
em Bruxelas, de 13 a 17 de junho. Entretanto, Srs. Sena
dores, eu gostaria de destacar apenas dois ou três peQUe
nos tópicos, a fim de que_ V. Ex•s possam ajuizar, desde 
logo, da importância que assumiu esta conferência inter
parlamentar. 

Inicialmente, quero destacar o papel do Presidente do 
Parlamento Latino-Americano, a excelsa figura do Sena
dor Nelson Carneiro, que, competentemente, soube rea
lizar duas notáveis- Conquistas, cOnfiguradas na apro
vação, pelo Parlamento Europeu, de um Banco de De
senvolvimento, nos moldes do BID, e da criação, em 
Brasília, de um InstitUto Euro-Latino-Americano com o 
objetivo de estreitar as rei:Jções entre parlamentares das 
duas regiões. 

O objeflvõ c·o-mum-éC.eserlvolver novas fo(rii."áS de coo
peração que possam- ter longa dUração. Nesse sentido, 
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seria estabelecido um plano progressivo, visando à reali
zação de uma estratégia suportada por 4 ações essen-
ciais: 

I. a cooperação econômica e financeira; 
2. a cooperação técnica e industrial; 
3. a co_operação cultural; 
_4. a proteç_ão ao meio ambiente. 
Para que as grandiosas e históricas decisões_se concre

tizem no mais breve prazo, é preciso que seja posto em 
prática o que ficou determinado nesta VI Conferência 
Interparlamentar, através de franca e total adesão dos 
respectivos governos que vão pr~tar colaboração e do 
preparo e determinação dos que vão receber ajuda. 

Como disse em meu livro "A Integração Econômica 
da América latina", o objetivo dos parlamentares, no 
âmbito de suas atribuições, é contribuir ponderavelmen
te para que surja nesta região um rear poder de nego
ciação, capaz de enfrentar em melhores condiç_ões as po
derosas organizações, já instltucionalizadas, dos países 
desenvolvidos, e que os Partidos, que até agora não sou
beram engãjar-se nesta luta, conscientizem seus quadros 
do relevante papel da "integração" em um mundo cada 
vez mais dividido em pólos de interesses. 

A contribuição do Parlamento Europeu, definida cla
ramente nas resoluções da VI Conferência, em Bruxelas, 
será de extrema valia, fato que deve ,ser ressaltado e elo
giado. Afinal, o mundo está cada vez m!!nor, e, por isso, 
na e:xpcctafiva de uma nova ordem econômica, o fo_rtale-
cimento geral constltui um IntereSSe comum. Somos gra
tos à clarividência dos parlamentares europeus. Deve
mos reconhecer publicamente o notável desempenho do 
Presidente do Padamento Latino-Americano, o ilustre 
Senador Nelson Carneiro, um dos artífices desta nova 
arrancada em favor da democracia e do desenvolvimerito 
econômico da América Latina com o c!~vido apoio da 
Comunidade Européia. 

Este é o final do Relat.ório e peço que a Mesa, enfão, 
tome as providências para a sua publicação eril seu intei
ro teor. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
(Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFE11.E OSR. 
. MILTON CABRAL EM SEU DISCURSO. 

-Sr. Presidente, Srs:-Seiladores: 

Prestando contas da missão que me foi confiada como 
membro da Delegação Brasileira à VI Conferência Inter
parlamentar da Comunidade Européia-Latino
Americana, realizada cm Bruxelas, çie 13 a 17 de junho, 

-venho expor aos meus Pares nesta Casa, as t.ninhas ob-
servações. 

A delegação brasileira, presidida pelo Sr. Deputado 
José Carlos Teixeira, contou com ã participação dos Srs. 
Senadores Nelson Carneiro, Amaral :Peixoto e Luiz Via-

~~na, e-- m"ãis "ciriCO oUtros Srs. Deputados. 

__ Os-demais parlamentares latino-americanos represen
_tavam as Casas Legislativas, em funcionamento no Mé
xico, Colômbia, República Dominicana, Equador, El 
Salvador, Honduras, Antilhas Holandesas, Peru e Vene
zuela. Lamentou-se a ausência de parlamentares argenti
nos, chilenos e uruguaios, pa"íses em que a· processo de 
restauração democrática ainda não se completou para 
permitir o livre e sóberário fun-Cionamento do Poder Le
gislativo. 

·com.o Presidente do Parlamento Latino-Americano, 
destacou a excelsa figura de Nelson Carne_iro, que com
petentemente soube realizar duas notáveis conquistas, 
configuradas na aprovação pelo Parlamento Europeu, 
de-um Banco de Desenvolvimento, nos moldes do BID, e 
da criação, em Brasília, de um Instituto Euro-Latino
Americano com o objetivo de ~treitar as relações entre 

_ parlamentares das duas re$iões. 

-·DO OUTro lado, a "defegação do Parlamén_to Europeu 
incluía membros das instituições políti_cas_ dos nove _Esta
doS que formam a Comunidade Européia, destacando~se 
entf-e as persOnalidades presentes o Presidente do Parla-
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menta Europeu, Deputado Pieter Dankert, da Holanda, 
e o Deputado Mário Pedini, da Itália por três vezes Mi
nistro de Estado, nas Pastas de Educação, Cultura, e 
Energia; ex-Subsecretário das Relações Exter,iores, ex
Senador da República e, agora, Presidente da Delegação 
do referido Parlamento. 

A sessão de abt;rtura desta Conferência foi precedida 
de homenagem a Simon Salivar, pelo bicentenário do 
seu nascimento (1783), com apresentação do seu busto, 
em bronze. que ficará permanentemente na sede do Par
lamenio Europeu. 

Na o_casião, falou Nelson Carneiro, ressaltando os 
grandes feitos do libertador, que em mais de 200 bata
lhas, lutou bravamente pela -independência da Venezue
la, da Colômbia, do Eqt ador, do Peru e da Bolívia. O 
ex-Presidente da Venezuel ,,, Rafael Caldera, distinguiu o 
gênio militar que foi Boliv, r que, com seus exemplos de 
fê e de lUcidez, de pensaav:- • de estadista, não só garan
tiu a ii:iOependência desses pa. '\ s, mas procurou criar re
públicas que prosperassem sob os sólidos princípios de 
liberdade, justiça -e paz. 

O fundador da Associação Europa-América Latina, 
Sr. Hans~August Lucker, da Alemanha, destacou o im~ 
pressionante per&onagem Simon Bolivar, considerando
o_ um dos 100 tíderes mais importantes que o mundo já 
conheceu. 

Teve a delegação brasileira a honra da Presidência da 
Comissãq Política e de_ Assuntos Institucionais, nas 
mãos do Senador Amaral Peixoto. Esta Comissão dlscu-_ 
tiu questões de cooperação econômica, comercial e fi~ 

nanceira, com base em relatórios de Parlamentares. 
Outra Comissão, de Cultura e Tecnologia, examinou 

os documentos relativos às questões de cultura, energia e 
_tecnologia. 

Em brt!vfssimo resumo, tentarei transmitir a grandio
sidade e importâQcia desta VI Conferência, apenas apon
tando os fatos principais, constantes das conclusões, que 
devem ser aqui lembradas, por inteiro. 

Assim é que, na declaração comum, as duas partes 
-constataram a vontade comum de dar novo impulso às 
relações entre a América Latina e a Comunidade Euro
péia, convencidas de que: 

-c:_-esfãs rdaÇõe"s só poderão desenvolver-se na base da 
JgU.illCfãde dos direitos, da solidariedade, da não discrimi
nação e da não ingerência nos interesses internos de Es
tados soberanos; 

-esta cooperação baseia-se no reconhecimento de 
valores _comuns como a defesa dos direitos humanos, o 
desenvolvimento da democracia e o respeito da dignida
de de todos os h_omens e de todos os povos; 
-a conveniência de utilizar todas as formas de coope

ração que já existem e as que estão sendo consideradas 
atualmente, como o Pacto Andino e o Mercad_o Comum 
da América Central, para fazer frei} te, em conjunto com 
o Parlamento Latino-Americano, o Parlamento Europeu 
e O Conselho de Ministros da Comunidade Européia, 
aos.desafl.os. que representam as ameaças à paz, opondo
lhe um projeto comum de democratização, de liberdade, 
de pluralismo e de i~ualdade de oportuc.idades_; 

-a América Latina e a Comunidade Européia contri
buirão para uma ordem económica mundial eqüitatiVa. 

Os objetívos comuns foram assim definidos: 
-cooperação em favor de uma paz duradoura atra-

vés de: 
-renúncia" à violência e- ff intimidação; 
-solução pacífica dos conflitos; 
-respeito da integridade territorial e da independên-

cia politica de todos os Estados; 
-recusa de implantações ideológicas quando impos

tas pela violência; 
-empenho pela retirada de conselheiros militares es

trangeiro-s e recusa· de tentativas de desestabiliza-ção mili
tar::-_e ideoLógica coQtrolada pelo estrangeiro: 

.:..._ apoio aos esforços dos Estados Latino-Americanos 
para escolherem a sua própria polítíca independente do 
Leste ou Oeste, s_em qualquer ingerência externa; 
o- apoio às propost<JS de paz OU de iniciativas tenden

tes a obter solução política dos atuais c_onflitos, como a 
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do Grupo Contadora, que visa apaziguar a América 
Central; 

- cessação da entrega de armas às regiões cm crise; 
-eliminação de todas as formas de colonialismo; 
- eliminação de toda forma de terrorismo e de tráfico 

de drogas; 
-respeito pelo direito dos povos à auto determi

Jiação. 
Outro üilportante pOnto da referida Declaração Co-

mum demonstra sua devoção à democracia, salientando: 
-o sufrágio universal, livre e-igualitário; 
- o estado de direito; 
-a proteção da pessoa humana; 
-a liberdade de imprensa; 
- a liberdade de associação, iSto é,- liberdade de for-

mar partidos ou sindicatos; 
-a proteçào das minoriaS étõlcaS; ri:ligiosas ou cultu

rais, de fornia- que se possam- expandir livremente nas 
suas respectivas pátrias, 

Reconhece ainda o documento acordado que a demo
cracia implica igualmente a superação da injustiça-social 
e da violência política; que ameaça converter-se n_um fa
tor duradouro em alguns países. A justiça social e a liber
dade política são iriSeparãveis, 

A declaração ressalta as preocupações dos dois Parla
mentos a respeito das repetidas violações dos direitos do 
homem, citando expressamente a luta dos democratas 
chilenos para reconquistar a democracia e constituir um 
estado de direito, assim como os esforços registrados 
noutros países onde não e:rc.isteril Parlamentos. 

Passando às proposições concfetas, as- duas partes 
apóiam a criação de um Instituto Euro-Latino
Americano, para o qual a COmunidade Européia é con
vidada a colocar no orçamento de 1984, créditos que aju
darão a instalação desse Instituto. A nova OrganiZação 
não deverá atuar concorrentemente às entidã:des já tXíS
tentes, mas complementá-las. A definição -das atri
buições do __ novo organismo serã debatida em reunião 
conjunta, dentro de uma orientação voltada para a ação 
cultural e tecnológica. A sua sede serã em Brasília. 

A cooperação económica e financefra constitui outro 
destacado ponto discutidO -na VI Confeiência. As possi
bilidades de cooperação entre a Comunidade Européia e 
a América Latina deverão ser exploradas mais intensa
mente, principalmente as relações comerciais e financei
ras. 

O pbjetivo comum é desenvolver novas formas de coo
peração que possam ter longa duração._ Nesse sentido se-:
ria estabelecido um plano progressivo, visaiido a reali
zação de uma estratégia suportada por 4 ações essen
ciais: 

J. a cooperação económica e financeira; 
2. a cooperação técnica e índU.strial; 
3. a cooperação cultural; 

4. a proteção_ ao meio ambiente. 
A recomendada expansão das relações comerciais dai~ 

se-ia da seguinte forma: 

Acordos: 

Negociação de Um Acordo entre a ÇEE- Ccimunida~ 

de Econômica Européia e o SELA; conclusão de Acordo 
entre a CEE e o Pacto Andino, bem coino entre a CEE e 
o Mercado Comum da América Central. Acrescenta-se 
ainda, a dinamização dos Acordos e-ntre- a CEE com o 
México e com o arasil. Em rilatéfia energética haveria 
um acordo com a OLADE. 

Instrumentos: 

Seriam afastados os obstâculos às trocas. Haveria um 
empenho pela redução das dívidas dos países latino
americanos, através de novas medidas práticas dC: c_oor~ 
denação e impulso às permutas interlatinoamericanas. O 
apoio às pequenas e médias empresas, a diversificação da 
produção, a promoção da cooperação, e a fusãO dos -
mercados nacionais, mereceriam especial atenção. A me
lhoria do sistema de preferênCias generalizadas e a elimi
nação dos problemas relativos aos transportes marítimos 
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seriam consideradas nesta nova arrancada pela maior 
cooperação entre a CEE e a América Latina. 

QUanto à cooperação estritamente financeira, as duas 
partes recomendaram algumas iniciativas: 

:-- a mais importante é a criação de um Banco· Euro
Latino-Americano cujo capital seria subscrito pelos Es
tados - membros da Comunidade Européia e os da 
América Latina. Entre outras funções, este Banco capta
ria recursos no mercado internacional,_a serem aplica_dos 
sem lucro bancário, em projetas prioritários na América 
Latina. 

Essas prioridades, selecionadas, conjuntamente, deve
riam atender aos seguintes campos de ação: 

- intercâmbio-Comefcial entre os países das duas re
giões; 

- Projetas _na América Latina, geradores de divisas 
fortes; 

- projetas multinacionais capazes de promover a in
tegração econômica dos pafses; 

-encorajamento às pequenas e médias empresas que 
tenham_ elevado- potenci_al de crescimento; 

-apoio 11 pesquisas e inVestimentos no setor ~ineral. 
Além desses objetivqs espe~fficos, o Banco cogitado 

certamente seria um poderoso instrumento na melhoria 
da cooperação financeira com outras entidades- de 
?_!nação na região, a exemplo do BID, do Banco _Euro
peu de Investimentos, do Instituto lnteramericano de 
cooperação na- Agricultura-IICA e do Banco Mundial. 

A cooperação tecnológica e industrial também foi ob
jeto dos entendimentos_entre parlamentares, tendo em 
conta que as exportações latino-americanas mostraram
se insuficientes, e daf a necessid"ade de_ incrementar a in
dustrialização, inclusive a exploração intensiva das po
tencialidades do mercadO interno. 

Nesse sentido, a DeClaraçãO Comum considera que a 
América Latina está apta a receber e desenvolver tecno
logias e, para isso, algumas medidas poderiam ser adota
das, como o financiámeitto" para infra-eStrutUra; -a- troca 
de- -matérias Primas POr tecnologias; o intercâmbio em
presarial; a intensificã.Ção da pesquisa e desenvolvimen
to; a melhoria da legislação específica -viSando facilitar a 
tran-sferência; e, a criação de um ó_rgão ad boc dos Esta
dos da América Latina, com autoridade e competência 
para ser sócio da Comunidade, etc. 

Um esforço sensível dos países eurOpeUS deverá. ser 
promovido para integrar os países assistidos na coope
ração. O ponto de partida desse empenho estaria no 
apoio à reforma agrária, ou medidas de semelhante en~ 
vergadura, visando O desellvolViffiento comunitáriO inte
grado. 

- Nesse capítulo da CooPeração tecnológica e industrial, 
os paíseS da Europa mostraram-se preOcupadOs com 

- suas car:ênciãs de matérias - Primas. Assiri:t recOnheci
do, a Declaração Comum expressa o desejo de uma es
treita cooperação na_pesquisa e valorização dos recursos 
_minerai~_! inclusive a metalurgia d~sses materiais, com o 
aprovejtl!men~~ d~ p~tencial energético. Para isso a CEE 

- tomaria a iniciativa de formar um grupo de trabalho nos 
setores minero-metalúrgico-energético, para estUdar e 
propor medidas viáveis e concretas para uma ação em 

--oo~~m dos país-es. 

A cooperação cultural poderá ser um fato r altamente 
positivo no relacionamento da Europa Com a América 
Latína. A diversidade e a_complemientariedade alicerçam 
este entrelaç~ento. A .civilização irldustrial, para Cvo
luir no sentido humano, terá que dar ·resposta às el'ie;ên
cias da _cultura local e regional. 

A cooperação no campo cultural, além de ser oportu
na, é educativa. A preparação dos adultos, principal
mente no meio rural, bem conio as ações contra o analfa
betismo, e o aperfeiçoamento do ensino universitário, 
são áreas que me_teceriam atenção especial. 
_ A proteção ao meio ambiente constitui outro pontO de 
convergência rios term-õs -acord<idos da Declaração Co
mt.im. Conscient~~ do _perigo que "representa a degra: 
dação do meio ambiente, as duaS partes combinaram em 
ampliar a cooperação, nos limites de suas possibilidades, 
para melhorar o intercâmbio de informações, de- reforçar 
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os programas de pesquisa e desenvolvimento, de optar, 
na política industrial e agrícola, por um pacto ecológico, 
e adotar procedimentos que reduzam os danos causados 
pelas substâncias tóxicas. 

Para animar esse esforço de cooperação, na defesa do 
meio ambiente, as partes concordaram em promover, em 
1984, unia ConferênCia- Europa-Latino-Americana, para 
definir objetivos comuns e examinar às nlétodos de via: 
bilização desta cooperação. 

As nletas objetivamente definidas nesta VI Conferên
cia expressam, pela relevância de cada Uma,-a esperança 
de realizações ~e profunda repercussão político-social e 
econ0miça, de grande sig_Iüficado na história das re
lações entre a Europa Ocidental e a América L_atina. 

No Doc!Jm~nto de Trabalho por mim apresentado a 
esta VI Conferência, fiz algumas observações que devem, 
DeSta oportunidade, ser- relembradas: -

No campo económiCo, por eXCmplo; o. entendimento 
entre a Comunidade Européia e a Amêriça Latina não 
têm !1Presentado resultados proporcionais ao potencial 
come1cial dos interlocutores. Uma das causas está na 
disparidade de condições; se, de um lado, os europeus 

- constituem um bloco organizado, com seus interesses 
congregados na Comunidade Económica Européia-..:.. 
CEE, de outro, estão 26 países latino-americanos, desa
parelhados e desarticulados. 

Ê Verdade que têm havidO diálogos periódicos, mas 
até o presente os indicadores da situação demonstram 
não terem os países da América Latina conquistado 
avanços de rhaior importância em re[i:lção àS Políticas 
econó~iC~s pra"ticadas pela C~K Agora, com esta VI 
Conferência, surge a manifestação clara, pelo menos de 
parte ~os parlamentares, de um renovado interesse em 
intensificar a apl-oximação das duas regiões. 

_ Nas déca~as de sess~nta e: set~nta, os cantatas entre a 
CEE e a América Latina foram escassos e bastante es
piiç-ados. A CEE sempre alega que os Latino
Americanos mostram-se desunidos dían_te dos problemas 
e incapazes de elaborar uma proposição global de coope
ração. Devo salientar, neste ponto, que as discussões 
sempre foram conduzidas do lado Latino-Americano 
por pessoal eXClt.isTVamente tecno-burocrãtico, em nome 
do_s respectivos Governos, cada um atuando isoladamen
te, enquanto a CEE se apresenta com um só pensamento, 
tendo como suporte político o institucionalizado Parla
mento Europeu. 

Como conclusão primeira: falta à estrutura governa
mental Latino-Americana o indispensável embasamento 
político que lhe assegure organização coletiva e coesão. 
Assim sendo, novos esforços deverão ser empreendidos, 
sobr.etudo na área partidária, visando obter uma partici
pação ativa do Partido ou Partidos responsáveis pela 
sustentação politica do Governo, na formulação e c_on
dução da política e:rc.terior; de modo particular, no caso 
çm foco, pela organização permanente de um bloco re-
gional para lutar no campo económico. Afinal de contas, 

- o mundo hoje conta com quatro poderosos pólos econó-
micos, todos situados no Hemisfério Norte, que coman
dam e decidem tudo o que se relaciona com a economia. 
São eles: os Estados Unidos, a União Soviética com os 
países do COMECON, a Comunidade Económica Euro
péia e o Japão. 

A segUnda conclusão é que se"torna im-perioso e até in
condicional a integração económica Latino-Americana, 
para criar nesta parte do Hemisfério Sul, o 59 pólo eco
nômi_co, com suficient~ força para poder discutir em 
igualdade de condições com os demais pólos, já estrutu
rados e em funcionamento, as grandes questões do pro
gresso social e econômico da Terra. 

-Não ten~_o dúvid~s ao afirmar que, na atual conjuntu
ra, a principal meta ~os Partidos da re~ião na PoH~ica 
Exterior, é- propugnar pela "integração_econômica da 
América Latina", tendo como suporte político um Parla
mento Latino Americano+ devidamente institucionaliza
do e operante. -Esta "integração" estaria formaiiz2.da 

_ com a implantação da Comunidade Económica, mesmo 
que esta, numa fase inicial de lançamento e consoli
dação, tivesse como estrutura tão-somente a partiCi~-
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pação de 6 ou 7 Estados~memb~:os, os mesmos 6-ou 7 que 
hoje detêm cerca de 90% do PIB regional. _ 

A terceira conclusão é que o decidido_ intefesse-do 
Conselho da Europa e os subsídios do Parlamento Euro
peu, como se deduz dos acertos responsáveis adotados 
pelos dirigentes do Parlamento, nesta VI ConferênCia ln
terparlamentar da Com_un_idª--d.e Européia-LatinO
Americana, certamente criará propícias coiidições à 
constituição do desejado 59 Pólo. Naturalmente_,~_sta se
ria uma tarefa de váriOs &nos, .á partir âe duas grandes 
decisões histór-iCas: a instituciOn-alização do ParJamen_t_Q __ 
Latino-Americano e a criação-da Comunidade Econôml-..
ca Latina-Americana, com bã.se nos-países que represen-
tam o maior peso económico da região. 

Para que as grandiQsa_s~_hi.stô~iC_ils decisõ~_s se concre
tizem no mais breve prazo, é preciso que sefa posto em 
prática o que ficou determinado _nesta VI Conferência 
lnterparlamentar, através de franca e to_tal adesão dos 
respectivos governos que vão prestar colaboração, e do 
preparo e determinação dos que vão receber ajuda. 

Como disse em meu livro "A_ Integração_ Económica 
da América Latina", o objetivo dps parlamentares, no 
âmbito de suas atribuições, é contribuir ponderavelmen- _ 
te para que surja riesta ·região uni ~real poder de nego
ciação, capaz de enfrentar em melhores condições as po
derosas arganizaçÕe.!Çjá instih.iCionaliz~das, dos países 
desenvolvidos, e que os Partidos, que até agora não sou
beram engajar-se nesta luta, cOnscientizem s-eus quadros 
do relevante papel da "integração" em um mundo cada 
vez mais dividido em pólos de interesses, 

A contribuição do Parlamento_ Europeu, definida cla
ramente nas resoluções da VI Co_11_ferência, em Bruxelas, 
será de extrema valia, fato que deve ser ressaltado e elo
giado. Afinal, o mundo está cada vez menor, e por isso, 
na expectativa de uma nova ordem econômica, o fortãle
cimento geral constitui um interesse comum-. Somos-gra
tos à clarividência dos parlamentares europeus. Deve
mos reconhecer publicamen_te o notável desempenho do 
presidente do Parlamento Latino Americano, _o ilustre 
Senador Nelson Carne1ro, um dos artífices desta nova 
arrancada em favor da democracia e Q.o desenvolvimento 
econômico da América Latina com o devido apoio da 
Comunidade Europêia. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a 
palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Li.ns, como Llder. 

O SR. JOSJ! UNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO f)O ORADOR. 
SERÃ PUBLICADO POSTERIORM/;NTE ... " 

O SR •. PRESID~NTE (Odacir Soares) -_Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÃBlO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-Sr. Presi
dente, Srs. Senaâor'eS: 

Há muito tCmpo o -eniinente Senador Nelson CarneirO 
declarou, desta tribuna, que, se o Brasil tivesse perdido ã 
Guerra do Paraguai~ Solano Lopez teria feito muito me
nos mal ao Brasil do que o regime iffiplantado depois de 
1964. 

O Sr. Gabriel Hermes- Não apoiado! 

O SR. FÁBIO LUCENA-- Gostaria que o eminente 
Senador pelo Pará, mandasse o seu não apoiado ao 
preexcelso Senador Nelson Carneiro, patrono da verda
de e atualmente aliado de V .. Ex• 

O Sr. Gabriel Hermes- Aliás, com muita honra. 

O SR. FÁBIO LUCENA-- Hoje, Srs. Senadores., ob
servamos que aquele dito_ corresponde plenamente à ver
dade, por que se procedermos à análise destes 6 meses, 
que hoje decorrem, verificaremos que O preexcelso Nel
son Carneiro, figura lapidar desta República, amenizou 
os efeitos das suas palavras. 

Pois, em verdade, em 399 anos de regime de escravi
dão, a Na9~o brasileira sofreu menos do que nestes últi
mos 180 dias. Com uma vantagem para o regime escra
vocrata da Colônia e do Impêrio, ao longo de 4 séculos. 
Ê que, naqueles tempos, todo e qualquer escravo existen
te neste Pais sabia o nome do seu senhor. Não havia um 
só esCravo que não soubesse o nome do dono da casa
grande. Hoje, nós, os brasileiros, não sabemos nem se
quer os nomes dos nossos novos senhores, dos banquei
ros internaCioilãis e dO Fundo Monetário Internacional 
que administra e que governa, para desgraça do povo 
brasileirO: ·este País. 

Mas a crise institucional chegou a tal nfvel de insupor
tabilidade que o Min"istro-Chefe da Casa Civil, Professor 
J..ei_t.ãq_ de Abreu - o homem que inventou os famosos 
decretos Secretos, na admíi-iístr8.Ção do Presidente Mêdi
ci - chega ao cúmulo, Srs. Senadores, de convocar ao 
Palácio do Planalto o Presidente da Câmara dos Deputa
dos e o Presidente do Senado Federa,!, como o fez ontem 
à tarde. 

O Chefe da Casa Civil, Ministro Leitão de Abreu, con
vocou, além dos Líderes do Governo no Senado e na Câ
mara, o Presidente do Senado, Senador Nilo Coelho, e o 
Pr.esiden~e da Câmara, Deputado Flávio Marcílio. 

O Sr. Pedro Simon - E eles foram? 

O-SR. FÁBlO LUCENA_- Foram! E, em lã chegan
do, foram informados pelo grande Almirante Doenit -
Çomo os Srs. si:lbem o grande Almirante Doenit era o su
Cessor designado de Adolf Hither -; foram informados 
pelo Sr. Ministro Leitão de Abreu que o Senhor Presi-

- dente da República encaminharia ao Congresso Nacio
nal pedido de licença para tratamento de saúde. 

Hoje, o jornal O Globo,da maior i:espeitabHidade, 
publica que o Senador Alo:Ysio Chaves asseguroU que, 
em cantatas por ele mantidOs com autoridades governa
mentais, tem sido desmentida reiteradamente a versão de 
qUe estaria iminente um pedido de licença para trata-

- menta de saúde do Presidente João Figueiredo. E_ o Jor~ 
nal do Brasil, de hoje; publica algo, Srs. Senadores, que 
me deixou com dor de_ cabeça, com uma cefaléia pós
declaraiôria do Vice~P_residente da República, O Vice-_ 
Presidente, Aureliano Chaves, afirma que vai ficar no 
Governo até o último dia. 

Mas, que último dia, se o pedido de licença do Presi
dente _da República é por prazo indeterminado. Se o 
Congresso não deu licença ao Presidente d<i República 
por prazo certo? Que último dia é este'? Será o último dia 
do mandato do Presidente João Figueiredo? 

Ê preciso que isso seja esclarecido, meus Senhores. 

O sr; Gabfief Hermes- se· v. Ex• permite, eu posso 
-~sclarecer a V, Ex• 

-Ü SR. FÀBIO LUCENA- Porque nesses 2-0 anos de 
regime de força, nesses 20 anos em que o sistema invisí
~el s~_e_nc_<_J.stelou no poder e tornou- por livre arbítrio, 
endausuf-ado em gabinete-s decisÓrios - deciSÕes da 
ffiaior importância, em nome de 120 milhões de brasilei

-rOs, invertendo nesses 20 anos ã pirâmide poHtico-sOcial, 
defiiJ.!da pelo grande Alceu de Amoroso Lima, no seu li
vro A Expiriência Reacionária, pirâmide que condiciona 
a estabilidade das sociedades, nesses vinte anos o regime 
inverteu as bases do segmento dessa pirâmide, em cuja 
base se encontra a força, a seguir a técnica, a seguir a
política, e em seu ápice a l':.tica, com seus dois grandes 
braços a dirigir a sociedade, que são a Moral e a Justiça. 

O Sr. Gabriel Hermes- V. Ex~ me permite, para não 
perder o assunto qU:e -v: Ex• falõU antes? -

O SR. FÁB[O LUCENA - Com ~ua tolerância, 
nobre Senador ... 

O Sr. Gabriel Hermes - Serei br"eve. 

O -SR. FÁBIO LUCENA - Assim que eu chegar à 
base da Pirâmide, colocarei V. Ex• no ápice ... 
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O Sr. Gabriel Hermes- Muito obrigado. Eu aguar
do. 

O SR. FÁBIO LUCENA -,.,fazendo votos que V. 
Ex• lá permaneça e lá não tropece, porque a pifámide ê 
alta. 

Ensina o grande Alceu que a Polftica ê a ciência dos 
fins, é ela que estabelece os objetivos a_ serem segUidos 
pela socledade, através dos governos legitimamente con
sentidos em pactos sociais, políticos e jurídicos, firmados 
com os governados, a que se dá o nome de constituição. 
E sendo a Técnica··a ciência dos meios, cabe apenas aos 
té_cnicos indicar os meios, cabendo aos políticos indicar a 
solução para os problemas contidos nesses meios. A 
Força - o último segmento da pirâmide- deveria sus
tentar essa estratificação, a fim de que a sociedade pu
desse viVer em pleno e harmonioso equilíbrio. 

Toda vez que há uma inversão desses segmentos, 
quando a Política se superpõe à etica, a Técnica à Politi
ca, e a Força à Técnica, à Política e à etica;a coriseqüên
cia ê o caoS sócia!, é _a desordem total, é o desmorona
mento absoluto de toda e qualquer organização social. 

Aqui está, Srs. Senadores, num quadro, a atual si
tuação em que está vivendo a sociedade brasileira. Os 
políticos submetidos pelos tecnocratas; a "Êtica, a Moral 
e a Justiça com os seus dois braços, que são o Direito, 
desconhecidas pela tecnocracia. E a Força, cada vez mais 
se sobrepondo a~~ valores sociais, vai impondo decisões 
à revelia das instituições nacionais, porque se __ a Força 
substituiu a Justiça e a Moral, ela perdeu toda sua mora~ 
!idade, todo seu conteúdo êtico. Em conseqüênCia dessa 
perda, desse desvestimento, é que a sociedade começa a 
enveredar por caminhos da nítida amoralidade. E nessa 
amoralidade nítida, ou nessa nitidez amoral que atual
mente se configura a hipocrisia, o cinismo e a mentira da 
atual política econômica em vigor no nosso País. 

O Sr. Gabriel H_ermes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer, emi
nente Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, inicialmente 
V. Ex• Vinha se referindo, praticamente, ao pedido de li
cença do Seiihõf Presidente João Figueiredo. Quero 
lembrar a V. Ex~ que esta Casa e a Câmara dos Deputa
dos, com emoção, cOnl o maior resp-eiio e com Um senti:. 
do gue nos deixou até muito comovidos, se dirigiu ao 
Presidente, inclusive o Líder do Partido de V. -Ex~, o ilus
tre e nobre Senador Humberto Lucena, colaborando 
para _que se ~ess,e licença para tratamento de saúde ao 
Presidente João Figúeiredo, país a saúde de Sua Excelên~ 
ela, todos nós sabemos, pode ou não estar abalada. O 
Líder do Partido de V. _Ex•, bem como o nosso nobre 
Líder Aloysio Chaves disseram que a Casa atendia ao 
aPelo, ao chamamento, para que o Presidente viajasse 
para cuidar da saúde e que desejavam ver Sua Excelên
cia, de volta, sadio, para que levasse até o final o seu pro~ 
jeto de fazer deste País uma democrac_ia. Foi com_ o 
maior respeito que esta Casa atendeu a esse pedido. Não 
houve momento algum para gracejo, mas sim para um 
sentimento de cordialidade deste Congresso para com o 
Executivo. A seguir, V. Ex• se referiu ao V ice-Presidente 
da República. S. Ex• é um homem correto, de quem tive 
o prazer de ser companheiro vários arios, numa Comis-
são na -Çâmara dos Deputados. O Více-Presidente disSe e 
disse bem claramente: "Ficarei, até o firii do meu manda~ 
to, como um fiel_ homem ao regime, um fiel colaborador 
do Presidente João Figueiredo". E mi:turalmente só lhe 
cabejsto. Ficar atê_ o fim do mandato nessa situação. Foi 
a resiJosta que S. Ex• deu a uma pergunta que merecia 
esse tipo de resposta. E pCJr que ele pensou assim? Para 
que possamos conduZir este-País, como ê o desejO do 
Presidente João Figueiredo e de todos nós, a uma demo~ 
cracia completa. Era isso _que, inicialmente, eu queria 
acentuar. Digo a V, Ex• que possivelme-nte-pedirei outro 
aparte, Antes, deixo V. Ex~ concluir, pois está descendo 
ou subindo, não sei bem, para o ápice ou para a base da 
pirâmide. Aguardarei a oportunidade para o segundo 
aparte. 
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O SR. FÁBIO LUCENA -c Embora seja uma \ne
vação regimental o aparte por presunção, eu regimcn'~al
mente inovo a concessão antecipada do aparte. 

Srs. Senadores, quando Stalin adoeceu, a KGB escbn
deu até o último momento sua doença. Ele jâ est*va 
morto e a notícia da sua morte não era divulgada ~ao 
mundo. Será que o SNI quer fazer o mesmo com o Pr~_i-
dente Figueiredo? : 

O Sr, Gabriel Hermes - O Presidente Figueiredo está 
sadio. Ninguérit está escondendo nada ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita, nobre Senador! 
Eu concederei o aparte se V. Ex• o solicitar. 

Por que esconder da Nação, desta Nação que vem 
confiando nas palavras e promessas do Presidente daRe
pública, porque dela esconder um fato corriqueiro, rlór
mal, que pode acontecer com qualquer cidadão, com 
qualquer vivente, com qualquer mortal? Se o Presidente 
está doente, vamos todos cuidar e nos-preocupar com a 
doença do Presidente da RepUblica, a fiin de que ele se 
recupere e possa cumprir, a bom termo, o seu mandato. 

Mas adoece o Presidente, o Presidente viaja, quem vai 
governar o País? ConstitUcíoilalmente, graças a Deus, o 
Vice-President.e da República. 

Mas se o Presidente da República o General JoãO Fi
gueiredo, não tem força para atender aos reclamos da so
ciedade, que exige a mudança dos rumos da política 
econômico-financeira- do" País, pergunto se o Vice
Presidente da República terá essa força. Não, Srs., não 
terâ. Se o País, atê hoje, o PrC::sidente sadio, esteve con
fiado à irresponsabilidade do Ministro Delfim Netto, da
qui por'diante, com o Presiderite João Pigliehidõ no ex
terior, nenhum freio, nenhUma fo-rça liilmana no- poder 
será capaz de deter a avidez, a acipitrina do Ministrõ do 
Planejamento de continuar afuiiâãildo esta República no 
caos económico, no caos politico e no caos sQcial 

E nãú-será de surpreender q-ue; com a ausência do Pre
sidente da República, os Ministros da área econômica, 
que tanto poder possuem, não será de surpreender que 
através de pressões de banqueiros internacioriaTs-, eles 
possam até conseguir a substituição dos Ministros mili
tares que, em verdade, têm mantido a legalidade consti
tucional em nosso Pais. Ninguém, por conseguinte, se 
surpreenda se o Sr. Delfirii Nettõ-, com a autoridade que 
possui, aut<iridade es-púrea, serVindo-se da ausênCia tem
porária do General João Figueiredo, ninguém se sur
preenda se_ele não promover a substituição do Ministro 
do Exército, do Ministro Oa Marinha e do MiniStio da 
Aeronáutica ... 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite? 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... tamanho é o poderdes
trutivo deste homem que, neste momentO _de tamanha 
gravidade, vai assumir o ápice do poder decisório em 
nosso País, o que constitui o ffiaior dos perigos que o 
Brasil já atravessou depois de 1964. 

O Sr. Pedro Simon- Permite V. EX• Um aparte? (As
sentimento do orador.) A preocupação de V. Ex•, nobre 
Senador é reatmente importante. Todos nós sabemos 
que o MiníStro Delfim Netto é, praticamente, urit Pri
meiro Miilistro. Nada- se- decide na agricultura, nada se 
decide em qualquer outro Ministério, que não passe pelã 
decisão final do Ministro Delfim Netto. Mas há um as~ 
pecto que me parece muito importante a ser analisado. 
Em primeiro lugar, o Vice-Presidente da República em 
véspera de assumir a PresídênCia da República, teill"B.l
guns pronunciamentos da maior-iffiportância e do maior 
significado, numa linha nacion"alista- com relação, por 
exemplo, ao problema do minério neste País. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Corre o risco de ser impe
dido. 

O Sr. Pedro Simon - E há um segundo aspecto im
portante a ser salientado . .t: o de que as relações entre o 
Sr. Aureliano Chaves e o Ministro Delfim Netto, não 
são as mais cordiais. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. FÁ_B_IO LUCENA - ~ um risco maior ainda 
que corre o V ice-Presidente. 

O Sr. Pedro Sim~n- Eles têm divergências, que todos 
nós c~nhecemós. Por exemplo, no último afastamento 
-~~ I:>r~idente çl~-Repú_blica, quando ele ficou alguns dias 
em Cleveland, durante o seu tratamento, o Ministro Del
fim Netto terminoU viajando pratícamenfe iOdo aquele 
período pelos Estãdos Unidos, Inglaterra, França, Ale
manha e Japão, praticamente para que ele não tivesse 
que ir às audiências com o Presidente em exercício. V. 
Ex~ estâ levantando uma dúvida grave, séria, dificil, mas 
vamo·s torcer. E me permita V. Ex' imitar um pouco o 
Senador José Lins, e vamos ser um pouco, atê talvez, o ti
mista, na expectativa de que o Vice-Presidente no exercí~ 
cio da Presidência da República, um homem que pelos 
cargoS que exerceu, o Senhor General Figueiredo, foi 
Chefe do SNI, Chefe da Casa Militar, mas nunca exerceu 
uma função onde lhe dessem oportunidade de lidar com 
os problemas tão graves, como ele os tem hoje na Presi
dência da República, já o Senhor V ice-Presidente Gover
nou Minas Gerais. Acho que, com toda sinceridade, es

~ tou iuiilla expectativa de ver, talvez, o Senhor Více-
Presidente da República ir buscando trancar os atas do 
Sr. Delfim-Neüo. Acho que V. Ex' tem razão de estar 
pesslrriisia, parqué, na verdade, o Sr. Delfini Netto tem 
mostr'ado que é o superpoderoso, pois tem imposto a sua 
-vontade a três Presidentes: ao General Figueiredo, ao 
General Médici e ao_ General Costa e S-ilva. Mas, talvez, 
·aqui, pela primeira vez, estejamos diante de um fato no~ 
v6. O Senhor Aureliano Chaves teve, vamos dizer assim, 
a capacidade e ~ais do que a capacidade, teve a coraM 
gem, porque não dizer, de discordar do Ministro todo 
poderoso e de manter com ele, até hoje, uma discOrdân
cia que todo o mundo oficial sabe. O que não acontece, 
geralmente, onde os nossos amigos Senadores, Deputa
dos Federais do PDS, nos gabinetes, nos corredores, co
nosco, dizem horrores do Ministro Delfim Netto mas, na 
sua presença ou para os jornais não têm a Coragem- de di
zer o mesmo. Ao contrário do ilustre Senador Luiz Ca
valcan~e, faço-lhe justiça, que tem, desta tribuna, perma
nentemente, manifestado as suas discordâncias com re
lação ao Sr. Delfim Netto. Mas é praticamente uma das 
poucas pessoas, em meio a sua Bancada que tem essa co
rageffi. Mas, o Vice-Presidente da República tem mani
festado a sua discordância do Sr. Delfim Netto. Reco
nheço que V. Ex' tem toda razão do pessimismo, mas 
talvez com o Sr. Aureliano no exercício da Presidência 
da República e com as suas discordâncias, e ele sabe que 
o Brasil inteiro as conhece, queira Deus que ele saia vito
riOso na luta com o Sr. Delfim Netto. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Queira Deus, nobre Sena
dor Pedro Simqn. 

Mas, quando o Dr. Aureliano Chaves o_cupóu tempo
rariamente, a Presidência da República a situação nacio
nal era completamente distinta da- atual. 

O Sr. Pedro Simon - Ê verdade. 

O SR .. FÁBlO LUCENA - Nacjuele tempo, o Brasil 
não tinha ainda pedido perdão ao Fundo Monetário lnK 
ternacional. Veja V. Ex•, nobre Senador Pedro Simon, 
que a situação é tão catastrófica, t~o di-amática, que as 
autoridades monetárias não estão mais tentando nego
ciar ou renegociar dívida alguma. E o que declara o chefe 
do FMI para o Hemisfério Ocidental, o colombiano 
Eduardo Wiesner. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte. 

O SR. FÁBIO LUCENA-Jáo darei a V. Ex• nobre 
Senador, apenas quero responder ao aparte do nobre Se
nador Pedro Simon. Ele diz que o FMI, atualmente, está 
verificando se as razões apresentadas pelas autoridades 

-brasileiras são suficientes para justificar a Concessão pelo 
FMI de um pedido de waiver, um pedido de perdão, re
querido pelo Brasil, como forma de receber a segunda 
parcela do empréstimo -a qual, nem entrará no Brasil, 
porque, de lá mesmo. será tr:t.nsferida para o Banco Cen-
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trai, para o Banco de Compens~ções Internacionais, a 
fim de cobrir um empréstimo de emergência, cujo o ven
cimento se deu no fim do mês passado. E, diz.: mais o che-
fe do FMI para o hemisfério ocidental: que o FMI des
confia das informações que, desde o ano passado, rece
beu das autoridades dos Ministérios do Planejamento e 
d_a Fazenda e que essas informações não condizem com a 
realidade. E, por isso eles vieram proceder auditagens 
nos negóCi-os internos do nosso País. Assim, Senador Pew 
dro Simon, não se trata de pessimísmo, mas de um certo 
temor, de uma preocupação justificada, porque, quando _ 
o Doutor Aureliano Chaves, homem honrado por todos 
-OS tí[ulos, quando S. Ex• erlfreniou o_Sr. OC:!firri -Netto, o 
Sr._ Delfim Netto não tinha, na retaguarda mais 400 dOs 
mais poderosos banqueiros internacionais, .que, com um 
simples cheque em branco,_são capazes de derrubar qual
quer governo deste continente. Esta é que é a minha 
preocupação, é que os Ministros responsáveis pela legali
dade_ constitucional fiquem atentos ao Sr. Delfim Netlo. 
Que o Ministro do Exército, o Ministro da Aeronáutica 
e o Ministro da Marinha fiquem atentos a essa nova si
tuação que envolve o conflito entre o Chefe do Planeja
mcnto e o -Vice-Presidente que vai exercer a Presidência, 
no afa.stamento temporário do ~rr;:siderlte João Figueire
t;to. 

Não ê pessimismo, Senador; é preocupação- preocu
pação justa, e da qual comunga o eminente Senador José 
Lins, a quem tenho a honra de conceder o aparte. 

O Sr. José Lins- Infelizmente, nobre Senador Fábio 
Lucena, eu não posso comungar de idéias tão esdrúxulas 
quanto estas. Na verdade, estou convencido de que a 
maldade humanu não tem limite, quundo V. Ex•começa 
por deturpar·as palavras do Vice-Presidente Aureliano 

__ Chaves. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Eu não deturpei, apenas 
pedi qUe fossem interpretadas. Eu dei a minhu interpre-
tação. . .. 

O Sr. José Lins - Afd ê verdade! 

O SR. FÁBIO LUCENA -Se se tratasse de lei, eu di
ria que seria uma hermenêutica, varia segundo o herme
_neuta. 

O Sr. José Lins- A interpretação de uma mente que, 
afinãl de. contas, vive criando fantasmas em toda parte. E 
é por isso, nobre-Senador, -que eu não creio na boa von
tade, cu não creio na imaginação construtiva da Opo
sição. O que eu vejo são dois tipos de demagogia: a críti
ca do passado e a demagogia futurologista que V. Ex• 
inaugura hoje, com brilhantismo, mas, também, com a 
mente que_eu considero doentia. V. Ex~ está pregando o 
caos. E que o Vice-Presidente vai brigar çom os Minis
tros, com o Ministro Delfim Netto. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu não sabia que V. Ex•, 
além de excelente engenheiro, __ ê também um psiquiatra. 

O Sr. José Lins- Que o Ministro Delfim Netto vai 
demitir o Ministro da Guerra, não precisa ler; V. Ex• es
tá dizendo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Porque, a afirmar que a 
minha mente é doentia, V. Ex• não será por certo um ve
terinário! 

O Sr. José Lins- Não, V. Ex' não é um animal qual
quer, absolutamente. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, em relação a V. Ex•, 
eu diria que não soU PsiqUiatra; eu sou psicólogo. 

O Sr. José Lins- Eu estou me baseando, nobre Sena
dor, pelo que V. Ex~ disse. 

O SR- FÁBIO LUCENA- E, pelos atos de V. Ex•, 
eu, permita-me, chego à conclusão de que V. Ex' ... 

O Sr. José Lins- A minha impressão ê de que V. Ex' 
.tinha me concedido um aparte. 
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O SR. FÁBIO LUCENA- ... sofrec de uina paixão 
mórbida e incurãvet pelos governantes, sejam eles quem 
forem. 

O Sr. José Uns ---:- Bem eu não sei. 

O SR. FÁBIO .LU.CJl;NA- O que é louvável, Ex~ Afi
nal de contas, ... 

O Sr. José Lins- Talvez, seja mais louvável do que 
esse desejo de destruição de V ,~,I;_x~ 

O SR. F Ã.BIO LUCENA - Afirial de contas, afuar- o 
Governo faz parte dos senti.mentOs humanos e -eu não 
posso condenar os sentimento~ de V, Ex• Agora, em di~ 
zer que minha mente é doentia, eu lhe respondo em afir
mar que o reconheço um homem de mente sadia e, por 
isso, lhe dei o aParte, porque, se V. EX'" fosse um psicopa
ta, não se encontraria ·neste-senado FederaL 

O Sr. José Lins- SenaQor Fábio Lucena, realmente 
admira-me a capacidade que V. Ex• tem de imaginar tan
ta coisa ruim para este País. A impressão que teriho é de 
que isso seja um desejo recóridito, que está no íntimBde 
V. Ex•s da Oposição,-que querem ver o circo pegar fogo. 
Porque, se V. Ex• interpreta a fala do Vice-Presidente da 
República de que ficará até o último dia, no mínimO; V. 
Ex• está querendo dizer que já v<i.i haver um golpe dado 
pelo V ice-Presidente. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Bem, a assertiv~ é de V_. 
Ex• 

O Sr.José Uns- Se V. Ex• dizqueo MinistrQ vai b-ri
gar com o seu presidente, na hora em que Sua Excelência 
assumir, se V. Ex• diz que o Ministro Delfim Netto, com 
um cheque em branco dos banqueiros internacionais, vai 
demitir o Ministro do Exército ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Pode. 

O Sr. JoséLins- Então, V. Ex• vê que não é nQrrnal, 
nobre Senador. V. Ex• pode simplesmente estar fazendo 
um exercício ... 

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador, pão é 
normal o que vou ler. 

O Sr. José Lins- ··~doente, ou V. Ex• está certamen
te imbu.ído de que isso é o .pior para o Pais. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu sou_ doente, nobre Se
nador. 

Eu sou doente pelo povo brasileiro e sou louco pelo re
gime democrático ·que, infelizmente, não existe no Pais. 

O Sr. José Lins - Mas, desejar todo esse caos! Se V. 
Ex• deseja isso para o povo brasileiro, isso não é normal. 

O SR. FÁBIO LUCENA- O que é doença é o que 
vou ler, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, o que é profundamente doentio é istQ: 

"A última projeção dos especialistas da Wharton 
Econometrle, organismo ligado à Universidade de 
PenSilvâniã., Teita há algumas semanas, estima que a 
dívida externa brasileira atingirá, este ano, a '87-bi
lhões e 800 milhões de dólates, crescendo para 96 bi
lhões e 100 rnílhões em 1984, chegando a 122 bilhões 
e 100 milhões de dólares, em 1987." 

O Sr •. Pedro Sim_on --Acho que hã um equ[voco desta 
revista, porque a informação que temos é de que já está 
em I 00 bilhões de dólares esta dívida, pelo menos está ~o 
debate e na discussão entre os bancos internacionais. 
Quer dizer, esta revista está equiv~cada. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A doença a que me refiro, 
nobre Senador, é que até as revistas norte-americanas, 
orientadas pelo regime brasileiro, mistificam a realidade 
dos fatos internos do nosso País. Isto é que ê doentio. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(SeÇãoll) 

O Sr. José Lins- Esse ê, exatamente, o desejo das 
oposições. Se V. Ex• diz que alguma coisa vai mal, o 
!].Obre Senador Pedro Simon (liz: não, vai píõr. A futuro
logia da Oposição ê esta: Ninguém se conieflta coffi me
nos do que o pior, do que a desgraça, do que o caos neste 
País. Já não se critica só o passado; agora, constrói-se 
toda uma futurologia, projetando um caos, que-só pode 
existii' na mente de V. Ex•s 

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me, nobre Sena
dor José Lins, o maior dos futurólogos foi o Ministro da 
Justiça do Governo Geisel. 

O Sr. José Lh~s- Foi Hermann Khan, se não me en
gano. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Não. Que Hermann 
Khan! 

O Sr. José :i.ins- Por V. E:x~ não acefto coisa nenhu
ma. 

O SR. F ADIO LUCENA- O maior futurólogo é um 
homem por quem V. Ex' nutre uma admiração extraor
dinária. 

-o Sr. José Lins- V. Ex~ jâ conhece até as minhas ten
d~ncias ... É a futurologia. 

O Sr. Pedro Simon - Quem não conhece. 

O Sr. José Lins- Veja quanto _cada um dos Senhores 
pretende ser realmente o dono da verdade. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Um dos maiores futurólo
gos ... 

O-Sr. José Lins- Não há mais nada que a Oposição 
não conheça. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Um dos maiores futurólo
gos deste País foi aquele que declarou que ó futuro a 
Deus pertence: o Ministro Armando Falcão, aliado in
condicional do Senador José Uns. 

O-Sr. José Lins- Coisa que V. Ex(não admite, que o 
futuro a Deus pertence. 

O SR. FÁBIO LUCENA -.Ouço o aparte do nobre 
Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- O Senador José Lins está fazen
do urna injustiça tremenda à Oposição. 

O Sr. José Lins- Ah! É verdade. Estou fazendo uma 
injustiça grande. A Oposição quer mais ainda, quer mais 
caos. 

O Sr. Pedro Simon- Há uma diferença muíto grande 
entre a posição do Seilador José Lins e a da Oposição 
nesta Casa. 

O Sr. José Lins- É claro. Se fosse igual, nobre Sena
dor, nosso País estava perdido. 

O Sr. Pedro Simon- Bem, realmente, estaria perdido, 
porque se além do Senador José Uns e do PDS, endeu
sando o Governo, escondendo os escândalos, as falca
truas e os erros que aí estão, a Oposição também fizesse 
isso, ií, sirri; pObre deste País. Agora, não vi S. Ex• até 
hoje fazer um Pronunciamento que não fosse em defesa 
do Governo no mais absoluto indefensável. 

O St-. José Lins- Mas a Oposição já ataca ... 

O SR.. FÁBIO LUCENA- Até quando o Governo 
diz que está errado o Senador José Lins diz que ele está 
certo. 

O -Sr. PedrC? Simon - Agora, nós, da Oposição, ... 

O Sr. José Uns- Ataque está sobrando, nobre Sena
- dor. 

O Sr. Pedro Simon- ... cansamos de subir a esta tri
buna, para fazer crítica, sim, é ver'dade, essa ê a nossa 
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responsabilidade, o nosso papel ê apontar_ o- que nós 
achamos de errado no Goyerno para que e!~ possa se 
cOrrigir: 

O Sr. José Lins - E como isso não basta, projeta o 
caos para b fu_turo! 

O Sr. Pedro Simon- Se o meu Partido um dia estiv~
se no Governo, eu preferiria muito mais ouvir Críticas-da 
Oposição que eu pudesse analisar e chegar à conclusão 
que elas são injustas e não tomar conhecimento, ou se 
elas têm veracidade e melhorar o meu Governo, do que 
ter do meu lado um Senador como o Senador José Lins, 
que defende tudo, mesmo aquilo que eu sínto que está er
rado, que eu vejo que está errado, que. tem que ser muda
do_. E, no entanto, para o Senador José Lins, tudo está 
certo. Repare que o Governo vem mudando 180~> a sua 
política económica, a sua política agrícola, uma hora é 
de inceiltiVos, outra hora_ é a de cortar lnce_ntivos, uma 
hora é a de _conter a inflação, a outra hora é de al,lmet)tar 
a inflaçãO. o·aoverno muda sempre. E cada vez que o 
Governo muda, o Senador José Lins vem para dizer que 
agora é que ele está !:erto. Agora, o PMDB tem apresen
tado críticas, mas tem apresentado propostas construti
vas. Até hoje não apareceu neste País, um documento 
tão_sédQ quanto Esperança e Mudanças, que é um plano 
de Governo alternativo da primeira à ultima linha, sobre 
todos os aspectos da política económica, social, institu
cional, de saúde, agricultura, deste País. O PMDB está 
apresentando agora um plano emergência, no sentido âe 
buscar u_ma solução real e positiva para a ho-ra que esta
mos vivendo, para o momento que estamos vivendo, ao 
invés de nos jogar aos pés dos bancos estrangeiros, e di-

--zia eu, há pouco, ao Senador, que os_jornais publicaram 
anteontem uma fotografia, onde, numa sala do Banco 
Central, de um lado da mesa, haviam 12 representantes 
dos banqueiros internacionais, do outro lado da mesa 
haviam os representantes do Fundo Monetário Interna
éional. Os fotógrafos entraram para tirar fotografias rfSC 
retiraram, fecharam a porta, não tinha um brasileiro lá 
dentro. Estavam discutindo o destino do Brasil, no BanM 
co Central, no Brasil, Fundo Monetário de um lado, 
banqueiros do outro, e nenhum brasileiro presente. Pois 
o_ PMDB está apresentando ull).a propost~ concreta. A 
proposta da moratória é uma proposta patriótica do 
PMDB, porque o normal seria que o Governo estivesse 
apresentando a moratória e a Oposição estivesse criti
cando - não, vocês é que contraíram a dívida, vocês é 
quem devem pagar, não é o futuro lâ adiant~ _que tem 
que pagar. No entanto, nós, da Oposição estamos aPre
sentando, como fórmula de solucionar os problemas des
te País, uma moratória. Urna moratória através da qual 
nós, ao invés de sacrificar e levar ao caos· o- Brasil pela re
CessãO -que traz o desemprego, diminui a produção, traz 
a fome, nós achamos que, se o México conseguiu, se a 
Polónia conseguiu, por qüe o Brasil não pode conseguir 
uma rnoratóriia, onde nos dê uma prazo de carência para 
que possamos colocar em dia a casa? Esta é uma propos
ta concreta, é uma proposta objetiva. Estamos apresen
tando como proposta concreta, corno proposta objetiva, 
que, ao lado dessa moratória, esses 18 bilhões de dólares 
que estamos pagando no serviço da dívida, sejam utiliza
dos para a montagem de voltar-se para o Mercado Inter
no deste País, no sentido de diminuir o desemprego, para 
que esses 40 milhões de brasileiros, que não produzem e 
não consomem, possam participar da mesa do trabalha
dor. Então, o PMDB não é pessimista, o PMDB não é 
derrotista, o PMDB não estã criticando por criticar, o 
PMDB não quer o caos. O PMDB quereria o caos sees
tivess_e calaôo, apenas criticando, esperando o cirCo pe
gar fogo. Mas, como nós não queremos que aconteça is
so, estamos apl-esentando propostas concretas, e não os 
pacotes do Sr. Ministro Delfim Netto, que vêm aumen
tar a recessão, aumentar a inflação, aumentar o desem
-prego, e trazer mais injustiças para toda a sociedade bra
sileira. Para quê? Para aumentar alguns tostões de reser
va, alguns milhões de dólares para levar lá para fora, 
para pagar os juros so_bre juros da dívida que ai está? 
lsso sim, me parece impatriótico. 
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O SR. FÁBIO LUCENA - Veja o efeito do pacote 
sobre as ORTNs, a partir de amanhã, {9 de julho. Quem 
tinha 100 ORTNs de devolução do Imposto de Relida; a 
partir de !9 de julho, deveria receber Cr$ 477.400,00 de 
devolução; com o expurgo na Correção Monetái"ia, vai 
receber Cr$ 455.400,00. Diferença para o que deixou de 
receber, Cr$ 22.000,00. Até na devolução do Imposto de 
Renda, o Governo, com essa terminologia- esdrúxuUi e 
absurda, cria impostos. 

E vejam, nobres Senadores, o expurgo, a inflação e os 
salários. Para que a correção monetária ficasSe nos 7,8% 
determinados pelo Governo, foi preciso um expurgõ ·cte 
40% na inflação real. Em outras palavras, o aumento mé
dio dos preços na econoniia brasileira, em junho, foi de 
13%, o maior desde que a Fundação Getúlio Vargas co
meçou a calcular as contas nacionais em 1945, superan
do a margem histórica- de 11,2%, de janeiro de 1964. O 
expurgo, como qualquer expurgo, não obedeceu a cri
térios técnicos, foi uma decisão política, ãrbitrâria, ou, 
como revelou ontem um categorizado assessor do Minis
tro da Fazenda, a correção monetária de 7,8% significa, 
simplesmente, que o Governo está espeiindo uma in
flação expurgada de 7,8%, istO-~ uma inflação falsa, uma 
inflaçiio fabricada, urila inflação montada nos mesmos 
moldes daquela industrializada há dez anos pelo mesmo 
Ministro Delfim Netto. 

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

O SR. FÁBIO LUCENA - Sr. Presidente, pediria 
apenas um tempo para conc_eder o aparte ao nobre Sena
dor José Uns. 

O Sr. José Lins- Senador Fábio Luceria, a crítica é o 
instrumento mais efetivo da democracia. Referindo-me 
ao que diz o nobre Senador Pedro Simon, que reclama 
por que o Governo não ouve as críticas da Oposição, eu 
diria que o Governo ouve. ~.-

0 SR. FÁBIO LUCENA- Se ouvisSe -isSO não acon
teceria. 

O Sr. José Lins- Ouve as críticil.s equilibradas. Evi
dentemente, as críticas por· crítica não podem nem de
vem ser ouvidas. Quanto à contribuição da Oposição, 
para a solução dos problemas nacionais, eu desconfio 
muito da sabedoria dessas propostas, porque o que a 
Oposição tem proposto é resolver o problema da econoR 
mia pela eleição dlreta, é resolver o problema social pela 
Constituinte, que são coisas que, afinal de contas, não se 
entrosam. E quando a Oposição propõe a moratória, sai
ba V. Ex•: é porque a moratória é o pior para este País, e 
o que a Oposição deseja é realmente o pior, sempre. -

O SR. FÃBIO LUCENA - Sr. Presidente, concluo -
dizendo que pior para este País, do que o atual Governo, 
só o Inferno de Dante. Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)-- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURJVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun· 
cia o segUinte_ discurso.)- Sr.Presidente, Srs~ Senado
res, a inauguração do Centro Nacional de Transplante 
de Medula Ossea - CEMO, ocorrida dia 9 de junho 
passado, no Rio de Janeiro, foi um acontecimento de ex
traordinária repercussãO, não somente por ter sido presi
dida pelo Presidente JoãQ.Baptista Figueiredo, como 
pelo fato de que essa instituição científica foi definida 
como um ''avanço de 50 anos em ierm-õs -de tecnologia''. 

De início, o magnífico Centro recém-inaugurado se 
restringirá aos transplantes do tipo antólogo, ou seja, re
tirada de_ medula óssea do paciente para processamento 
no Serviço de Anatomia Patológica do instituto Nacio
nal do Câncer (INCA) e posterior reimplante. 

Os transplantes do tipo alogeneico, de uma pessoa 
para outra, fazem parte dos projetas irii:Ci"ãiS. --

0 Centro tem quatro departamentos distintos, mas in
t~rligados: -Laboratório.- -de -Hematologia;. Unidades.. de 

Recuperação (apartamentos); Câmara de Vida (LAF) ou 
Ilha da Vida; e Sala de Cirurgia. 

O Laboratório complementa~se com a infra-estrutura 
do INCA, em especial, com os setores de Anatomia Pa
tológiCa, Bacteriologia, Física Médica, hemoterapia, Pa
tologia Clínica, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, 
Radioterapia e Nutrição. 

NÕs apartamentos individuais ficifão os pacienteS Pié
e p~s-transplantes, num perfodo estimado de 45 a 50 
dias.- - --- -

A Câmara d_e Vida (LAF) dispõe de duas câm~ras de -
fluxo de ar filtrado e de técnicas e desinfecção do arn-
biente. 

Esta ári:a estâ equipada de oxigênío, vácuo e ar com~ 
primido canalizados, -controle de temperatura e exaustão 
do ambiente, cama movimentada por controle elétrico, 
lavatório especial e cadeira higlênica. -

A Sala de Cirurgia foi construída dentro das normas .e 
padrões de constiuções e instataçõ_es de saúde da OMS 
-Organização Mundial de Sa~de- e, nesta ârea, serão 
feitas as- retiradas de medulas ósseas, bióPsia d.e pulmão 
e outros atas cirúrgicos necessários, como a irisfã.lação 
de cateteres_ 

O Centro custou Cr$ 327,6 rhilhões. De ac-ordo com o 
Ministro Hélio Beltrão, o transplante de medula, que, 
anteriormente, só podia ser feito no I!Xterior,cu"stava, ao 
It-IAMPS, Cr$ 20 milhões por paciente. 

Os Ministros Hélio Beltrão e Waldyr Arcoverde, pre-
sentes à inauguração, esclareceram que o câncer está em 
quafto túgar, entre as causas de mortalidade no País, e 

-no:;- seüs pronunciamentos, acentuaram que o regime de 
co-gestão do INCA foi iftaugurado em 1980. -

-fm 1982, a Previ-dência Social investiu Cr$ 7,2-bilhões 
no Hospital; o Ministério da Saúde, Cr$ 9,4 bilhões e o 
INAMPS economizou, em Radioterapia e Medicina 
Nculear, CrS 750 milhões. 

Esses dados bastam para caracterizar a importâ'ncia 
do INCA e do Centro recêm inaugurado, cuja excepcio· 
na! des_Unação de utilidade justifica esta breve comuni~ 
cação_ 

Faço-a com justificada satisfação porque coube-me 
ser o Relator na Comissão Mista do Congresso nacional 
qu-e examinou o Projeto de Lei n9 2/83, submetido pelo 
Presidente João- Baptista Figueiredo, para autoi-izar o 
Poder ExecutiVo a abrir, ao MinistériO da Saúde, o-cfedi-
to especial de até CrS 950.000.000,00 (novecentos e cin~ 
qüenta milhões de cruzeiros). 

A concessão desse crédito mereceu integral aproVação 
na forma do Plano de Aplicação proposto pelo Ministro 
dª _ _S_aúde, Waldyr Ar_coverde, tornando possível viabili
zar a plena exeqUibilidade do Centro de Transplante de 
Medula óSsea. 

Manifesto as minhas felicitações a todos quantos con
- tribuíram para a concretização dessa antiga aspiração 

dos médicos brasileiros. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir, desejo le

var ao conhecimento desta Casa um fato auspicioso que 
evidencia a· existência na sociedade brasileira, da consR 
cientização no cOncernente à periculosidade desse flagelo 
que é_ o câncer, contra o qual toda humanidade vem lu
tando há séculos. 

Refiro-me à doação efetuada há pol,lcos dias pelo em
presário Antonio Ermírio de Moraes, de 60 milhões de 
cruzeiros, ãtravés de '?hi::QUe entregue à FUndação Car~ 
mem Prudente, uma das instituições pioneiras, na luta 
contra o cái1Cer. Trata~se de acontecimento digno de re
gistro especial, porque revela jã existirem no Bi-asil, em: 
prcsários dotados de senso de justiça social e elevados 
níveis de solidariedade humana, capazes de a tos da mais 
nohre filantropia. 

Faço votos para que _o exemplo de Antônio Enn~rJo de 
Moraes se reproduza. (Muito bem! Palmas.) · 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soai'es) - Coilce_do 9-

palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro· 
nunciao:Seguinte Ü!SCYisõS_, Sr.-Presidente .e Sn;,.Sena-
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dores, é com_a maior alegria que me dirijo a V. Ex.•s, 
para fazer registrar, com a ressonância que o evento me
rece,- a posse do eminente amazonense Coronel Igrejas 
Lopes Superintendêtlcia -da Zona Franca de Manaus, ór
gão- que, como é do conhecimento de todos, tem repre
sentado o dínamo propulsor do ciclo desenvolvimentista 
que o_ Amazonas vel!l_expet:_imentando nos últimos anos. 

Com o caráter marcado pela retilínea formação da 
vida castrense~ o Coronel Igrejas Lopes, já teve oportuni
dade de demonstrar, em vários campos da atividade ci
vil, a sua indiscutível capãcídade de trabalho, o seu dina
mismo, o seu poder empreendedor e sobretudo o zelo 
que dispensa ao trato com a coisa pública, como é exem
plo a sua passagem pela SIDERA MA, onde exerceu a 
função de Diretor-Presidente, dinamizando-a e 

.deix.ando_o.a pronta para se transformar na grande reali
dade que estâ prestes a tomar corpo, como um outro 
grande núcleo gerador de progresso e desenvolvimentO. 

Membro do Diretório Regional do Partido Democrá
tico Social do Amazonas, o novo Superintendente da 

·zona Franca de Manaus por certo saberá imprimir ao 
órgãO que agOra obedece ao seu tirocínio a mesma iii:tha 
de ação, o mesmo comportamento e a mesma grandeza 
cívica que têm caracterizado a sua atividade em outros 
campOS, fiel aos prinCípios doutrinários e filosóficos que 
inspiraram a Revolução de Março de 64, voltados, todos 
eles, para o bem-estar coletivo e para o atendimento dos 
suPrem6S interesses da Nação, colocados muito acima 
das questiúnculas pessoais de quaisquer natureza. 

E esta, Sr. Presíderite -e Srs. Senadores, é a sólida baSe 
iriterior sobre a qual se assenta o idealismo do compatrí
cio e conterrâneo que, por feliz indicação do Senhor Mi
nistro Mário Andreazza e escolha acertada do Senhor 
Presidente da República, assumiu, no dia vinte e sete tíl
timo, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, e 
de quem a comunldade amazonense espera o empenho 
de sempre, a dedicação costumeira, no sentido de que a 
SUFRAMA, sob__l~ua orientação firme, continue propor
cionando ao Amazonas os mecanismos e os meios capa
zes de arrancá-lo da paisagem do mito e da lenda para 
colocá-lo na vivência trepidante da nova realidade 
geoantropológica que simboliza o Brasil de hoje, andai
me de esperanças de ondejá podemos vislumbrar a mag
nitude da aurora de conquistas e de novas realizações 
que se aproxima, a despeito das dificuldades e dos per· 
calços da caminhada. 

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

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hélio Queiras. 

O SR. Hltl.IO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr._ Presidente e Srs. Senadores: 

Numa hora de grave crise nacional, em que rumores 
sombrios descem inclusive sobre as instituições democrá
ticas, parece alienante que se traga a esta Casa uma ques
tão internacional aparentemente desvinculada da reali-
dade brasileira. -

No entanto, quero tratar hoje aqui de vidas humanas. 
De um caso que comove a humanidade. De_um episódio 
que, em sua extensão, diz respeito a todos os povos que 
vivem ou viveram sob ditaduras. No fundo, tentaremos 
extrair dele lições para a nossa própria história. 

Refiro~me ao mortícfnio da Trã. Mais Predsamente, à 
perseguição a um grupo religioso, que já levou dezenas 
de pessoas inocentes ã.os pelotões de fuzilamento_e de en
forcamento. 

E o que é mais incrível nessa inacreditável repressão: a 
Seita Bahá'I prega exatamente o respeito ao governo ins
tituído, o pacifismo acima de tudo, a união de todos os 
credos em torno de um só Deus; tem uma organização 
interna absolutamente democrática - é regida por as
sembléia,s nacionais e locais, iritegradas por membros 
eleitos e dispõe de trlbunais quejulgarri do ponto de vista 
religioso - as Casas Universais de Justiça. 

Apesar dessa estrutura democrática e pacifista, a Fé 
Bãhá'l, fündada pelõ Líàer Espirituai Bahã'ü'i.iáh, em 
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1844, vem sofrendo sangrentos_tentatjvas de esmaga
mento peta Ditadura Religiosa imposta ao Irã pelo Aia
tolá Khomcini, em sua República Islâmica. 

É de tal maneira grave a repressão_a esse grupo religio
so, Senhor Presidente, que a própria ONU dela já se ocu
pou, denunciando o massacre de membros proeminentes 
de suas comunidades, como a negação do Direito Uni
versai da Existência de Minorias _e da Liberdade_ de_ 
CrenÇa. 

A nova ConstitUição _da chamada Repú.bUca Islâmica 
garantiu a atividade, no Irã, das minorias religiosas, tais 
como o Cristiãnismo; Judaísmo e ZoroatrismO. Mas re
petiu o que outras Ditaduras já haviam feito ão longo de 
mais de cem anos, inclusive a do Xá Rehza Pahlé - vi, 
que a antecedeu: pds à margens de suas leis a Fé Bahá'l, 
hoje com mais de trezentos mil seguidoresnaquele pafs, 
a mais nemerosa fora do Ccedo Islâmico. 

Essa discriminação, que começa contra aS crianças e 
culmina nos pelotões de fuzilamento, através de julga
mentos sumários, solapa a própria liberdade fundamen
tal da pessoa humana e torna os seguídores da 
Bahá'U'Liáh cidadãos de; segunda, classe. 

E o exemplo nos adverte para os perigos a que levam 
os desvios dos poderes discricionários em uin S:r'aiLde po
vo. E nós temos uma-experiência recente dis-so, nO Brãsil, 
quando nossos irmãos fOriün_ :m_aS.sJlCraaos nos_ cãrCereS e 
nas selvas, desapareceram subtraídos do convívio de 
suas famílias, em riOirie da preservação da Democracia. 
Essa contr:afação tem oUtrOs nomes-pelo inir.i:fdo afora e 
no Irã chama-se defesa da Revol!Jção Islâmica, umã das 
mais cruéis Ditaduras de que já se teve notícia na His
tória. 

A repressão aos Bahá'l é tão violenta., que comove 
Líderes do endurecimento internaciorial, como Ronald 
Reagan, que fcii a Público protestar-contra os massacres_ 
contra essa Seita no Irã. Apesar do apelo do Presidente 
norte-americano, dias depois, a 17 e 18 deste mês, mais 
dezesseis seguidor~ da Fé Bahá'l foram enforcados na 
prisão Iraniana de Sbiraz. E um detalhe curioso:_ a. maio
ria era de mulheres. Na noite de sexta-feira, 17, foram 
executados seis homens; no sábado, dia 18, dez mulheres 
foram mortas por enforcamento. Junto ao meu discuro a 
relação desses _mártires, para que se tenha uma idéia-de 
que são gente do povo, repre~entantes dos m~is dive~s_os 
campos de atividadcs. Não são políticos ou attvistás. 

Ao massacre, antecederam sessões de torturas, em que 
a libertação era pio metida, desde que ós religiosos rene.. 
gassem a sua Fé. Ao fim de quatro sessões de servícias, 
como não repudiassem sua religião, foram executados, 
sem qualquer aviso às famílias, sem sequer uma infor-
mação através dos órgãos oficiais. ~- · 

De Londres, a Porta-Voz da Fé Bahá'l, Mary Hardy, 
denunciou as execu_ções. Como re_sposta, a Agência de 
Noticias Oficial de Teerã informou que se tratava de pes
soas acusadas de espionagem. Uma deslavada mentira, 
porque nenhum deles, como garantiu a Sr• Hardy, estava 
ligada a qualquer tipo de atividarle política nem tinha a 
menor_ligação_c_om_serviçºs_ Djplomâtjços ou Internado~ 
na is. 

Quero encerrar minhas pala v r as, ao denunciar esses 
crimes à opinião pública brasileira, advertindo para os 
riscos -que Ocorre u·ma nação, quando lançada ria camisa 
de-força de uma Ditadura. Se matam e perseguem-pes
soas pelo simples pecado de amar a Deus, o que não fa
zem a seres humanos que devotam suas vidas à liberdade 
e à justiça; 

Segue-se a lista dos execu_tados em 17 e 18 QejunQo de 
1983: 

-Dr. Bahran Afnam, médico proeminente, 48 anos. 
-Sr. Bahram Yalda'I, estudante, 23 anos. 
-Sr. Jamshid siyavushi, comerciante, 39 anos, 
-Sr. 'Inaiyatu'Liah lshraqi, aposentado da CIA. de 

Petróleo. 
_Sr. Kurush Haqbin, Técnico Eletricista, 27 3:nos. 
_Sr. 'Abdu'l'Husayn Azadi, funcio~átio do Minis

tério da Saúde, 60 anos. 
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Além destas pessoas, as Autoridades Iranianas enfor
caram mais 10 mulheres na noite de 18 de junho, são 
elas; 

-.sr~ Ntisrat Yalda'l, 54 anos, mãe de Bahrarn, enfor
cado a L6_ de junho. 
-Sr~ 'Izzat Jamami Ishraqi, 50 anQS, esposa de 

Inayªtu'Llah, enforacado a 16 çle junho. 
Sr' Ruya Jshraqi, 20 anos, filha do casal acima. 
- Srt' Tahirih Siy_a.vushi, 32_ ªnos, esposa de Ja

mashid, enforcado em_ 16 d_e junho. 
- Srt• Muna Mahmudnizhai:l., 18 anos, filha de Ya

du'Llah, executado a 12 de março. 
- Srt' Zarrin Muqimi, menos de 25 anos. 

_ - Srt• Shirim Dalvand, menos de 20 de anos. 
- Srt• Akhtar Thadit, 19 anos. 
- Srt• Simin Sabiri, 20 anos. 
-Sr• Manshid Nirumand, 18 anos, 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito beml). 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

SIMPLIFICAÇÁO E ORDENAÇAO LEGISLATIVA 

A falta de sístematizaçâo do processo legislativo é um 
dos problemas mais graves corri que defronta, nos dias 
de hoje, o nosso País. O grande número de normativos 
existentes tem provocado, com freqUência, dificuldades 
de mais variada ordem- mormente patajulzes, advoga
dos, professores, doutrinadores e juristas, que- mais de 
perto convivem com a matéria- e conduziado à conclu
são de que o direito brasileiro está, cada vez mais, se tor
nando impossível de ser adequadamente conhecido e 
aplicado. 

A pletora de normas -a partir da Construção até as 
portarias e resoluções de órgãos executivos- a que já se 
deu o nome de "cipoat legislatiVo"- tem causado difi
culdades de monta. A parêmia jurídica, universalmente, 
p-ode-se dizer, consagrada, de que "ninguém pode deixar 
de cumprir a lei alegando que não a conhece" - para 
usar, textualmente, disposição contida em nosso direito 
pátrio (vide o artigo 31' da lei de introdução ao Código 
Civil em vigor) - desperta, ali e acolá, procedentes re
ceios em relação à sua validade em face da enorme massa 
de diplomas legais. Ora, se já difícil é conhecer tão varia
do elenco _de" leis, mais complexo será ainda o seu exato 
cumprimento e adequada fiscalização. 

o chorrilho legislativo, para empregai expressão que 
bem trad.uz a grande quantidade de leTS;-Teit1, -a ffieu ver, 
sua origem no nosso hábito de que _os problemas_do País 
somente- enContrarão uma correta solução se dis_dplina
dos numa lei, decreto ou, nem que s_eja, numa portaria. 
Foi isso o que, salvo engano, levoLL_Eduardo Prado aba
tizar, com propriedade, de "ilusão gráfica" a essa mania 
bem brasileira. 

Aliás, outro não é o entendimento do professor Seabra 
Fa-g-Uri.Oiii-Sõbie 0-iiSsU.IltO. -Diz-o-ex=-MinistrO -da Justiça 
que, além dessa "suposição ingênUa, õu mesmo pri· 
mária:, de que os problemas da coletividade se resolvem 
com um simples mudar de textos normatívos", dois ou
tros argumentos podem ser levantados para justificar a 
pletora legislativa: "A trepidante atmosfera do nosso 
tempo, em que os problemas econômiCos- e de convívio 
social se modificou ou surgem com freqUência outrora 
-deSconhecidas ... E a tentadora facilidade de legislar, com 
que o decreto-lei seduz os responsáveis Pelas soluções a 
Serem' empreendidas, dando-lhes a ilusão de eficiência _na 
presteZa da elaboração das fórmulas legais", -

Sem muita dificuldade será possível levantar mais 70 
mil diplomas que integram o chamado Direito Positivo 
Brasileiro, malgrado não se tenha exata noção de quan
tos estão, com _certeza, em vigor. Enfim, o que constitui o 
direito positivo pátrio e o -que integra o chamado direito 
vigente. 

Além da Cçmstituição C Emendas Constitucionais- e 
já são mais de duas dezenas -1-~is co_mplementares, leis 
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ordiiuírias delegadas, decretos-leis, decretos legislativos, 
decretos (do executivo), decretos do conselho de minis
tros (da última, e curta experiência parlamentarista bra· 
sneira), há rrluitos outros teXtos que desfrutam domes
mo status, pode-se afirmar, dos diplomas legais: são, ver
bfgratia, as resoluções do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), Conselho Nacional de Política Fazendária- o 
CONFAZ, e outros órgãos e conselhos incumbidos de 
dispor sobre a política econômico-financeira e social da 
N~ção. 

Com muita verve, e não menos ironia, em artigo publi
cado em jornal, observou percucientemente o que se pas
sa, no País, a respeito, o escritor Cartas Drummond de 
Andrad: 

''As leis não ·nascem apenas do chamado Poder 
Legislativo; ou, sob pseudônimo do decreto, do Po
der Executivo. Nascem também sob forma de porta
ria, aviSO, ôfício, memorando, papeleta, instruções 
ou o que for, inclusive papel pregado na parede. 
Nascem em qualquer ministério, repartição ou pos
te. Conheço leis que brotaram do poste. A do jogo 
de bicho, que dizem ser antilei, não tem outra ori
gem." 

Pelos números apresentados já se vê que, talvez pelo 
fato de se procurar a solução dos nossos problemas com 
a simples promulgação de leis, um dos males de que pa
dece agora o País é, certamente, o número excessivo de 
textos legais ou paralegais existentes. 

No discurso-programa que proferiu perante seu minis
tério logo ao empossar-se no governo, o Presidente Er
nesto Geisel feriu o -tema ao assinalar: 

"Outra preocupação que assalta, desde logo, o 
governo, diz respeito à excessiva multiplicidade de 
leis, decretos e regulamentos, muitas vezes dificul
tando a interpretação e à correta aplicação." 

Na mesma direção se inclinou o Presidente João Fi
gueiredo ao criar uma secretaria para tratar de desburo
cratização, abrangendo-se aí, também, o nosso cipoalle
gislativo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ínsito no processo de 
aperfeiçoainento institucional que se opera no País está a 
preocupação em realizar um vigoroso trabalho nesse 
sentido. Til Procedimento deveria, a nosso ver, desen
volver duas linhas básicas de açãci: a) A ordenação -
ou reordenação - das normas jurídicas existentes, me
diante critéfi.Os objetivos a serem previamente fixados; 
b) o estabelecimento de um processo, pela via legislati
va, capaz de submeter a elaboração e edição das leis a 
uma sistemática clara e uniforme, 

Já há duas décadas atrás a comissão de juristas·; criãda 
pelo então Ministro da Justiça, Deputado Nereu Ramos, 
para reforma da constituição, afirmava, na justifiCação 
do anteprojeto sobre elaboração legisli":tfva, o seguinte: -

"As modificações sugeridaS pela Comíssão de 
Estudos da Reforma constitucional no capítulo II, 
do Poder Legislativo, têm por fim assegurar ao pro
cesso de elaboração das leis andamento mais con
sentâneo com a eficiência da ação do Congresso. 
Tudo indica que o prestígio do Congresso se te· 
forçará na opinião pública desde que sua tarefa 1egi· 
ferante se apresente em condições técnicas de aten
der a tempo e à hora as soluções legais reclamadas 
pelo corpo social." 

A grande quantidade de textos legais concorrentes ou 
connitantes -deixã Os litigantes e os Juízes muitas vezes 
perplexos no momento de aplicar ou invocar. a lei. O 
mesmo ocorre com os executores diretos ou administra
dores de entidades públicas ou privadas. Não é diferente 
a perplexidade que atormenta o legislador em sua função 
primeira de iniciar projeto de lei ou de propor modifi
cações na sistemática legaL 
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Tal é a dificuldade que, em editoriai,_sob _o ~itulo "LaR 
birinto Legal", publicado h_á anos atrás, Q Jornal doBra
sil dizia: 

"A floresta l~slativa _ tornouR:s:e, em nosso Pais, 
fechada e petrificada. Encontrar o camjnho certo, 
em meio a tantos .atalhos e veredas desconcertantes, 
é tarefa que chega a desorientar os especial_istas. O_ 
labirinto legal desestimula a consulta e, em conse
qüência, estorva uma das atribuições cívicas do ci
dadão, que é conhecer bem os seus direitos e deveres 
em relação à sociedade e ao seu, grupo_ de ativida
de." 

Ao assumir mais Urri mandato legislativo._agora no S_e
nado Federal, entendemos de trazer, dando seqüência a 
manifestações anteriores, uma contribuição a solução do 
magno problema, ·com a apresentação de projeto de lei 
-ele recebeu, nesta casa, o núinero 130/83 -que int~nw 
ta estabelecer normas de elaboração legislativa. A pro-_ 
posição não s6 pretende a disciPlina da edição das leis 
como a introdução de nova sistemática de têcnica legislaw 
tiva, capaz de facilitar a inserção de dispositivos novos 
na lei codificada e ila legislação consolidada. 

Agora, insistimos em afirmar, quando se adotam me
didas com vistas a promover o _f.l;perfeiçoamento Instituw 
cional, que levem, inclusive, à desejada estabilidade jurí
dica, e a necessária desburocratização, não pode ser olvi
dada a signíficaçâo que assume a siinpltficaÇão e orde
nação do acervo legislativo, já que, frise-se, a situação aw 
tua! parece comprometer a separação das relações sow 
ciais da comunidade brasileira. 

Temos consciência de que a contribuição oferecida 
não esgota o universo de providências que, para esse fim, 
se impõe; confiamos, porém, que na enorme e reconheci
da sensibilidade das casas de representação popular com 
vistas ao assunto, de que são provas discursos feitos e 
proposições apresentadas, aqui e na Câmara dos Depu
tados, como a do ex-parlamentar Henrique Thurner. 

Renovamos, agora, por oportuno, a idéia, em outra o
casião oferecida, no sentido de que se constitua uma co
missão integrada pOr membros do Congresso Nacional, 
do Poder Executivo e da Ordem dos Advogados do Braw 
sil, para que o assunto seja objeto de análise e estudos 
mais profundos e partawse, depois, para a solução do 
problema tão insistentemente reclamado. Isso, temos co
nhecimento, já constitui preocupação do Ministro da 
Justiça, o eminente colega da Casa Legislativa - o De
putado Ibrahim Abi~Ackel. 

Hoje é, como se sabe, ca(l._a vez maior a participação 
do Executivo na elaboração das leis e g'rande o número 
de órgãos da administração que baixam, sob a forma de 
instruções, resoluções, portarias e até ordens de serviços, 
textos normativos. Por sua vez, o Poder Judiciário -
que, por sinal, inicia a execução de projeto de reforma de 
sua estrutura -como órgão aplicador das leis, verifica
dor de sua constitucionalidade, incumbido de dirimir os 
connitos entre as partes, e, igualmente, gerador de fonte 
formal do direito - a jurisprudência - não pode deixar 
de participar também dos trabalhos nesse sentido. A 
OAB, como se sabe, é o órgãO" de representação dos ad
vogados do País. 

Essas instituições, ao lado do Congresso Nacional, ao 
qual cabe, por excelência, o Comando do processo legis
lativo, devem iniciar, de logo, a adoção_das medidas pre
conizadas para tal fim. 

Antes de concluirmos, conviria recordar palavras do 
jurista Seabra Fagundes ao afirmar que ":É fundamental, 
não apenas para advogados ejulzes, mas para-o povo em 
si, a redução dos textos legislativos a algo de compulsá
vel. Porque, embora a aplicação das leis, em muitos ca
sos, exija a presença do técnico que postula (advogado) e 
do que julga (magistrado), o i~eal, para as relaçõ~s do 
dia-a-dia da vida, é que o maior número de pessoas pos
sa entender de onde nascem , em que consistem e "até 
onde vão os seus direitos. Ora~Tstõ l:fóJe, em nosso Pals, 
ê impossível". 

Sr. Presidente, Srs. S~nadores, cremOs que o debate 
des.te.-ass.unto, ao lado da análise de projetas, poderão 
nos ajud<Ir a encontrar uma solução adequada para o 
problema. Daí a iniciativa que estamos tomando com re
lação a matéria. EoJretanto, voltamos a asseverar, nos
sas propOStas redundarão de alcance limitado se perma
neCerem como açâo unilateral do legislador: para passar 
a- a:doção de medidas mais articuladas e largo espectro 
que-levam à justiça da reorâenação e simplificação das 
normas jurídicas é fundamental que se articulem todos 
numa só postura, comO diss_eril"os, a fim de que sejam ob
tídos os altos propósitos Visados. 

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

dSR-:--pRESiDENTE (Odacir Soares)- COncedõ-a 
pal_avra aõ ilObre Senad?_r_-Gastão MUller._ 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MS. Pronun
ciã-õ seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res, este ano, no dia li de julho, assinala-se a passagem 
dos dez primeiros anos do falecimento do Senador Filin
to Müller, no desastre aéreo deOrly, na França. Na mes
ma ocasião dezenas de pessoas tinham o mesmo fim, en
úC õs cjliais a esposa do Senador Filinto Mllller, Dona 
Consuelo e seu neto Pedro. 

Em 1973, portanto: Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
apogeU da sua vida pública, desaparece do cenário da 
política nacional uma das suas maiores figuras destes úl
timos tempos, ou seja, desde _a década de vinte até a de 
setenta. 

Respeitado, admirado por muitos, contestado por ou
U:os, o Senador Filinto M_üller, '!!arcou urha época- na 
vida política nacional, bem como do Senado da Repúbli
ca. Lider, por voC-iição inata, ameno no trato pessoal, al
guém aflrmou, com propriedade, que o Senador Filinto 
Iyfüller, além de admirável político foi, não há dúvida, 
h~biiidoso diplomata, conquistando sempre noVos imi: 
gos, acrescentando sempre bons relacionamentos pes
soais, até, muitas- vezes, ~de indivíduos que tinham para 
com ele a pior das más vontades. 

-Faleceu o Senador Filinto Ml111er, no dia 11 de julho 
de 1973, quando dirigia com real eficiência o Partido do 
Governo, na época·a ARENA, bem CC?mo liderava como 
Presidente, o Senado e em decorrência, presidia o Con
gresso NacionaL 

Mais uma vez, portan_to, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, lembro o fato, para que conste dos Anais desta Casa 
do Congresso Nacion-al que ele, por várias vezes, presi
diu e _que tanto dignificou, a homenagem a sua inesquecí
vt:l memória, como político, como cidadão e como chefe 
de família. Nós_ mato-grossenses e os cuiabanos de forma 
especial nos orgulhamos do notável conterrâneo, figura 
insigne da vida pública de Mato Grosso e do Brasil. 

R~ndemos, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
neste instante, como o fazemos to_d_os os anos, como De
pb.ta:ao e como Senado_r, a homenagem sincera à me
mória do insigne Varão Senador Filinto Müller. 

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

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pro-
rluncia o _seguiiíte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

No encerramento dos trabalhos legislativos deste pri
meiro semestre, não podemos perder a oportunidade de 
apresentar, neste Plenário, breves considerações sobre o 
quadro econômico e político, que hoje desafia e preocu
pa toda a sOciedade brasileira. 

Ninguém desconh"ece 8. gravidade do momento hístór.l
co qque estamos vivendo. :É, por certo, um dos mais 
~érios e difíceis p-or que esta _Nação já passou, no curso 
de sua história. Embora assim, qualquer reflexão que 
façamos deve pai"tir do pressuposto de que não há país e 
o_ão há povo imunes às conjunturas adversas. TodQs_, 
portanto, tiveram, têm e terão suas dificuldades, suas cri· 
s_es,~_s_u_as lutas, seus desastres. Também sua paz, suas vi-
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tórias,J!eu progresso:- A vida das nações, como a dos ho~ 
mens, é um inexorável caminhar no tempo:_ no ontem, il,o 
hoje, no amanhã. Aqui ou ali, antes, agora ou depois, o 
levantar e o tropeçar, o expandir-se e o retrair-se, a nOífe 
e o dia, e_ tudo se alternando, como sugere o adág)o da 
tempestade e da bonança, mas num incessante e inevitá
vel devir. 

Na certeza desse incontornável movimento da vida, do 
penSamento. de toda a realidade, que a história compro
va,_ni~so está a esperança e a convicção de próximos dias 
melhores. 

Com essa Compreensão, já podemos ·serenar o âriimo, 
refrear o. dç_sespero e dominar a emoção, sem o que a 
nada chegaremos e com nenl"!l:lma coisa contribuiremos. 

· Desde -aqui firiDamos- -n-ossa PosiÇão, diante dos 
-problemas que enfrentamos, reconhecendo a prevalência 
do ecónõmico SObre o POfttiCo. Precisamos enfatizar que 
a situação económica é demasiadamente grave para que, 
ainda assim, como se pouca coisa fosse, nos vejamos en
volvidos com questões de ordem polftica, cuja discussão 
nesta hora nos parece impertinente, inadequada e, por is
to, contrária- aos mais urgentes interesses nacionais. De
bater ou mesmo incentivar os debates em torno da suces
são presidencial, que só ocorrerá no final do próximo 
ano, significa atropela~ _os fatos, complicar e tumultuar a 
ação do Governo, que neste momento só deve estar vol
tada para a solução dos problemas económicos. 

O que precisamos fazer agora é oferecer ao Governo, 
. especialmente aos responsáveis pelos destinos de nossa 

política económica, todas as condições indispensáVeis 
para que possam enfrentar a crise e superá-la. A hora é 
de união e conjugação de esforços para que a Nação 
vença esta batalha. Não há como fugir à realidade de que 
todos estamos no mesmo barco e _sujeitos à mesma ín-

- _ tempérie. Se o Governo perder a luta, que ninguém se 
_engane, a nação perderá. Por isto, o mais importante a
gora é a solidariedade, como esfo~·ço de Conduta de to
dos, e a tranqUilidade, como condição para vencermos. 
O que assim não for, não será patriótico. 

A hora é, pois, de apresentarmos sugestões ao Gover-
- na,.a ftm de _ajudá-lo. Por acreditar nisto, assumimos a 

responsabilidade de apresentar emenda ao Projeto de 
Lei, ora em tramitação, que "dispõe sobre res_cisão de 
contratos de trabalho e seus efeitos; modifica ncifmas 
sobre a greve motivada por atraso no pagamento de sa
lários, sobre dissídio coletivo em caso de greve, sobre 
jornada de trabalho~_h_orário extraordinário, e dá outras 
providências". 

O que ali propomos é uma medida alternativa, na es
perança de" poder defender o emprego de milhares de 
possíveis e virtuais desempregados, permitindo-lhes a es
colha entre a livre negociação e :i lei salarial vigente. 

Não cremos que, com o direito à opção, o trabalhador 
venha a sucumbir diante da pressão dos empregadores. 
Acreditamos nas lideranças sindicais e operárias, que sa
berão- defender os interesses de ~eus companheiros. 

Eis como se pode e se deve contribuir para a solução 
dos problemas inadiáveis, como os são o de nossa con
juntura económica presente: apresentando sugestões e 
medidas_ concretas que auxiliem o Governo, Nesse con-

-- -texto é que os problemas adiáveis, como os da sucessão, 
devem ser, necessariamente, afastados. 

No niomento oporiuno, vOltaremos a pensar no as
sunto. Mas, para -fixar no-ssa posição a respeito, entende
mos que, naquela oportunidade, deveremos buscar uma 
candidatura de consenso, de um político do PDS que 
mereça a confiança _do povo e da maioria dos políticos 
dos diversos Partidos. Será necessário que o escolhido 
represe-nte a nossa real esperança num futuro de efetivo 
progresso, sustent-ado numa forte economia de mercado, 
em que a livre iniciativa retomasse o lugar de primazia 
que a Constituição lhe reserva. Que o escolhidÕ seja um 
verdadeiro estadista, capaz de conviver com um Con
gresso no qual exista e sobreviva um autêntico plurp.lis-
mo partidário e ideológico. Nesse sentido, para nós, o 
fl.!turo presidente deverá ser um homem enérgico, firme, 
determinado, mas com grande capacidade de diálogo e 
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suficientemente tolerante para aceitar as contradições da 
sociedade, manifestadas por seus legítimos representan
tes, e que revele, sobretudo, alta sensibilidade para os 
problemas sociais. 

Entendemos que, só em último caso, d_everemos partir 
para uma disputa na Convenção. Porém, se não rtouver 
outro caminho, que ela seja livre e soberana e que o vito
rioso vá ao Colégio Eleitoral com o apoio de todo o Par
tido. 

Para a escolha dos candidatos, deve-se conheçer _pre
viamente os seus progr.tmas de governo. O que não po
demos aceitar é a escolha ~m função da amizade ou sim
ples afinidade, conced_en_do um aval e_m branco, que a 
maturidade política brasileira rejeita,-pois exige um bom 
administrador, respeitável, honrado e com um programa 
comprometido com o desenvolvimento naciorial, parti
cularmente com o do Nordeste. 

Quando se pensa em tudo isso, nunca ê demasiado e
xaltar a figura do Presidente João Figueiredo, que jurou 
fazer deste País uma democracia e vem cumprindo a 
todo_ custo seu juramento, apesar dessas quase insupor
tãveis dificuldades. 

Sr. Presidente, esta é a nossa opinião, e era o qúe 
tínhamos a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o 
Brasil vive, realmente, uma aurora de democracia._ 

Até há bem pouco tempo, o Poder era exercido dentro 
de uma dimensão exclusivamente pessoal e autocrática, 
como que por direito divino. 

Hoje, jã se admitem mediações, já não se confunde o 
titular de autoridade com o próp-rio Estado, jâ é possível 
se ensaiarem interações entre as bases populares e as cú
pulas governamentais. 

Essa abertura é, aliás, imprescindível para o Brasil sair 
do impasse em que foi colocado: o Governo exige à 
Nação que pague as contas, embora reconhecendo os sa
crifícioS insuportáveis a que tem de submetê· la; a Nação 
reluta em aceitar a exigêilcia, Pois -as contas forarri assu· 
roidas à sua revelia, seffi sua decisão e sem o seu aval. 

Â medida que se permeabilizar o processo deci~ório 
no País, à medida que este deixar de ser um processo fe
chado, pessoal, da intimidade de esotéricos gabinetes, o 
reencontro da Nação com seu governo será mais comple
to, mais produtivo, mais perfeito. 

Sairemos da noite dos conchavas, para a [uz do dia 
dos acordos. 

Inspirados por essas razões, que creditamos integral
mente ao insigne Presidente João Baptista de Oliveira Fi
gueiredf.?, <.~rtífice maior do projeto deabertura_democfá
tica, foi que comigo, companheiros meus, senadores, de
putados, dirigentes cooperativistas e líderes classistas, in
dicamos a Sua Excelência o Ministro Amaury Stabi!e, 
um nome para dirigir a Secretaria Nacional de Coopera
tivismo, a ser criada no Ministério da Agricultura. 

Nossa indicação não recai!.! sobre um polítíco, mas, 
dentro do espirita de abertura democrática, sobre al
guém apresentado pela própria base cooperativista, em 
torno de quem se uniram dezoito organizações estaduais 
de co_operati'•as; cooperativas centrais; federações de 
cooperativas e cooperativas singulares, de todo_s os Esta
dos da Federação; órgãos de ·represenração âe classe da 
mais alta expressão n::1.cionõ:~l, como a Confcder.lção Na
cional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG; 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrono
mia, e a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros; 
bancadas inteiras do Partido Democrático Social, como 
as _do Estado de Minas Gerais, do Paranã e do Piauí. Sin
dicatos rurais, além de muitos outros. 

Também não se trato-u de uma pessoa estranha a_o Se
nhor Ministro, pois o indicado é, de há muitos anos, fun
cionário do Instituto Nacional de Colonização_ e Refor
ma Agrária, órgão vinculado UQ Ministério da Agricul
tura, e exerce funções de confiança Q.esde o início do go
verno. 
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Os sessenta e três parlamentares que subscrevemos o 
apoio: Senador Aloysio Chaves, Deputado Diogo No
mura, Senador Lomanto Júnior, Deputado Magalhães 

_Pinto,_ Deputado Jorge Arbage, Senador Carlos Alberto, 
Deputado Rondon Pacheco, Senador Murilo Ba_daró, 
Deputado Tarcísío Burity, Deputado Francisco Erse, Se
nador Odair Soares, Deputado João Faustino, Senador 
Passos Põrtç, Depl!_tado Evandro Ayres de Moura, De
putado Oscar Correia Junior, Deputado Israel Pinheiro, 
Deputado Bonifácio de Andrade, Deputado Castejon 
Branco, Deputado Humberto Souto, Deputada Rita 
Furtado, DeputadÕ InocênCio de Oliveira, Deputado 
Emídio Perondi, Deputado Antonio Gomes, Deputado 
Maçao Tadano, Deputado Raul Bernardo, Deputado 
Mário Assad, Deputado José Carlos Fagundes, Deputa
do Vicente Guarlroba, Deputado Carlos Eloy, Deputa
do OzanaO TOelho, Senador Gaivão ~o~desto, Senador 
Helvídio Nunes, Senador Altevir Leal, Deputado Assis 
Canuto, Deputado Leônidas Rachid, Deputado Christo· 
vam Chiarádia, Deputado Jairo Magalhães, Deputado 
Nylton Veloso, Deputado Navarro Vieira Filho, Depu-

- _tudo Emílio Gallo, Deputado Bento Porto, Deputado 
_Vingt Rosado, Deputado Antonio Mazurek, Deputado 
Jonas Pinheiro, Deputado -Francisco Sales, Dep-utado 
Antonio Pontes, Deputado Ami_lcar de Queiroz_, Deputa
do Alércio Dias, Deputado Francisco RoUemberg, De
putado Ronaldo Caned, Deputado Geraldo Renault, 
Deputado Antonio Dias, Deputado Brasília Caiado, De
putado Wolney Siqueira, Senador Marcondes Gadelha, 

-Deputado Norton Macedo, _Deputado Pedro Germano, 
Deputado Albino Coimbra, Deputado Saulo Queiroz, 
Deputado João Rabelo, Deputado Victor Fã._kCioni e Se
nador Martins Filho, o fizemos, não como forma de 
pressão, mas respeitando integralmente a livre decisão 
do Senhor Ministro Angelo. Amaury Stabile, conforme 
se enfatizou no expediente de_ encaminhamento _acredi
tando que o Ministro possa acolher nossa indicação 
como gesto de magnanimidade para com as aspirações 
da base social do Movimento Cooperativista Brasileiro. 

S. Ex• poderá, tambérii.~ legitimamente deixar de aco
lher nossa indicação, pois ninguérii. discute seu direito de 
solitariamente designar quem o deseje, para a Secretaria 
Nacional de Cooperativismo, ainda que esta seja um seg
mento nitidamente político da administração, principal
mente na conjuntura, por mediar entre o tempo de tutela 
governamental sobre as cooperativas que temos vivido, 
para o tempo de autonomia do sistema cooperativo na
cional, qUe todos os autênticos cooperativistas do Brasil 
estão a almejar. 

Nossa atitude é a de expresso desejo de ajudar Sua Ex
celência, canalizando aspirações do cooperativismo ao 
governo e propiciando instrumentos para que a autono
mia do movimento cooperativo se faça de forma gra
dua!, sem rupturas, sem crises contestatórias,_em pro-ces
so harmonioso, onde governo e cooperativismo estejam 
juntos, como parceiros e não em campos opostos, como 
adversários. 

Alguns nos eriticurão por tomar atitudes. 

t. mais fácil a posição sobre o muro, o descompromis
so com a luta, o pragmatismo macio dos acertos de gabi
nete onde, em troca de ganhar migalhas sem riscos, se 
compromete a personalidade de sistema cooperativo, 
e.x.trai-se-lhe a espinha dorsal, impedindo-o de assumir 
seus .inter.esses fundamentais em pê de igualdade com os 
outros segmentos da economia. 

Nós não trocaremos jamais o direito de primogenitura 
pelo prato de lentilhas, como o fez Esaú. 

Agiremos, com serenidade; com espírito aberto à ne
g-ociação, sem intransigências, mas com firmeza, em prol 

--da luta cOoPerativista brasileira. 

Ao finalizar, queremos expressar nossos profundos a
gr?decimentos a todos os companrieiros que estão co
nosco nesse pleito e agradecer à Sua Excelência o Minis
tro Angero Amaury St::i.bile, -pela Cordial acolhida e vivo 
interesse .demonstrados. 

Era 0-que"tlõha a dizer, Sr, Presidente. (Muito bem!) 
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0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo _Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro· 
nuncia O seguinte_discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena,
dores, nesta tarde em que o Congresso Nacional se pre
para para o encerramento de mais um período legislati
vo, volto a ocupar a tribuna desta Casa, e o fiço parã 
trazer ao conhecimento da Nação brasileira, a preocu· 
pação dos meus coestaduanos de Minas Gerais, em ra
zão da desativação do Programa Nacional de Rodovias 
Alimentadoras- AGROVIAS, criado pelo Decreto n9 
8_6.760 de 19 de dezembro de 1981. 

Tem, esse meú pronunciamento, o propósito de fazer 
um apelo às autoridades governamentais, em especial-ao 
Exm9 Sr. Ministro de Estado dos Transportes, no senti
do de não deixar que sejam levadas pelo vento, as pala
vras de Sua Excelência o Senhor Presidente da Repúbli
ca, quando, em cadeia nacional de rádio e televisão, a
nunciou para toda a Nação a criação do reíerido progra-
ma. 

O momento me parece bastante oportuno para esse a
pelo. 

A idéia inicial da criação do Programa AG ROVIAS, 
como todos sabemos, partiu do Více-Presidente da Re
pública, quando exercia interinamente a Presidência, em 
decorrência de afastamento do Presidente Figueiredo 
para tratamento de saúde no exterior. Hoje, coincidente
mente, esta Casa apreciou e aprovou pedido de afasta
mento do senhor Presidente da República, para fins i
dênticos. 

Daí a oportunidade de s~ estender esse meu apelo tam· 
bém ao Exm9 Sr. Dr. Aureliano Chaves de Mendonça 
que ocupará em breve a Chefia da Nação. 

Custa-me crer, que um Programa de tal importância 
para o País, em virtude de seus reflexos sociais, sua ca
racterística de simplicidade, sua técnica de baixo custo, 
menos__sofisticada, demandando, conseqüentemente, um 
maior uso de mão-de-obra não qualificada a ser recruta
çla, portanto, no local, CCf'!COrrendo por sua vez para evi· 
tar a tendência emigratórta para os grandes centros. 
Custa·me crer, repito, serem verdadeiras as previsões de 
então, dos analistas mais capacitados, de que tal Progra· 
ma nada mais era do que o desfecho sobre a opinião 
pública do impacto de projetas com os quais a Adminis
tração esperava redimir-se de seus muitos erros e omis
sões diante de uma realidade que se lhe parecia iminente 
que era, como de fato foi, uma derrota eleitoral, nas e· 
leições que se aproximavam. 

Passadas, que foram, as eleições, cessaram as verbas e
xistentes para o atendimento dos interesses da coletivida
de. Voltaram estas à destinação que sempre lhes deram 
-o suporte dos iilteresses dos grandes grupos e conglo
merados financeiros, falidos, mas aliados do sistema. 

Em meu Estado, foram conveniados e formalmente 
contratados 332km de agro vias, divididos em 24 diferen
tes treçhos. Até junho do ano corrente foram implanta
dos 188km dessas agrovias. Os trechos restantes ou não 
_concluídos, estão fadados aos arquivos das seções de 
projetos dos Departamentos de Estradas e Rodagens dos 
Estados, por culpa exclusiva do Governo Federal que 
não vem liberando os recursos para continuidade da ex_e
cução do Programa. 

É da maior importância para o País, a continuidade 
desse Programa Nacional de Rodovias Alimentadoras 
- AGROVIAS. 

O Brasil _é um País carente de estradas, sem meios, 
portanto, para escoar a sua produção. Tal Programa, 
coerente com as condições sócio-económicas do. País, 
tem por objetivo básico assegurar o transporte e o escoa· 
menta dos produtos do meio rural para as rodovias tron
co e pólos urbanos. Prevê a construção de estradas en
cascalhadas e com pavimento simples, utilizando ao mâ
ximo rTlão~de-obra local, reduzindo ao máximo o seu 
custo e propiciando empregos para as populações das re
giões. atendidas, como destaca a própria exposição_ de 
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motivos _das Senhores MiniStrOs Delfim Netto e Eliseu 
Resende, então Ministrá dos Transportes. 

Custa-me crer também, que dentre as alternativas do 
Governo 'em transformar_numa realidade permanente 
um Programa com estas caractrfsticas e, ou expurgar dos 
índices de aumento de preços, eventuais perdas da pro
dução agrícola em razão das interrupções no forneci
mento, quase sempre decorrentes da falta de estradas du
rante o período chuvoso, tenha seus planejadores optado 
pela segunda. Opçào, sem dúvida, menos corajosa, maJs 
prejudicial ao povo brasileiro, em especial à classe rural 
que vê a sua produção, o fruto do seu trabalho, se perder 
por falta dos meios de transporte e, também, da classe o
perãria que em razão da falta desses produtos ou da ele
vação exagerada dos seus custos perde por completo o a
cesso aos seus alimentos básicos, como o leite, a verdura 
e outros por serem altamente perecíveis requerem a exis
tência de uma rede, no mínimo razoável, de AGRO
VIAS. 

É esta pois a minha denúflda e o meu apelo. Quero 
estendê-lo, por fim, aos meus nobres Pares no sentido da 
importância da conscientização do Executivo para esse 
Programa de AGROVIAS em nossos respectívos Esta
dos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Odacir SOares) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Claudionor Roriz. 

O SR. CLAUDIONOR RORIZ (PDS - RO. Pro
nuncia o seguinte dtsc,urso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, eleito, pela vontade popular, um dos representan
tes~ nesta Casa, do mais novo estado da União; aqui che
go após vivenciar a experiência de colaborar na transfor
mação de um Território em Estado. Transformação esta, 
conduzida, e muito bem conduzida, pelas mãos seguras 
do Exm9 Sr. Governador Jorge Teixeira de Oliveira: 

Nesta oportunidade quero agradecer a esta Casa, em 
nome do Governo e do povo rondoniense a legitimação 
desta transformação. 

Conviví Com o executivo em sua forma plena e, hoje 
ao lado dos senhores sinto-me preparado para aprender 
o exercício do legislativo -centro maior de decisão nos 
estados democráticos. 

O processo de_consoHdação do Estado de Rondônia 
ainda exige uma participação intensa de seu seguimento 
político no próprio Estado, o que nos obriga a afasta
mentos freqüentes, as vezes prolongados, desta casa. Po
rém, este período inicial de adaptação foi suficiente para 
deixar claro em meu pensamento que, aqui, o estado é a
nalisado e discutido em todos os seus detalhes, com pro
fundidade, sabedoria e experiência. 

Honra-me conviver com tão nobres companheiros. 
Temos nesta casa representantes que vivenciaram to

dos os níveis do legislativo. Representantes que conduzi
ram governos estaduais, e muitos outros setores do exe
cutivo, até mesmo por mais de uma ocasião. Represen
tantes saídos dos mais altos níveis da nossa intelectuali
dade. E outros, com a experiência e o conhecimento dos 
setores privados. Finalmente, esta casa tem em seus re
presentantes a essência da Nação brasileira. 

Neste meu primeiro pronunCiamento gostaria de con
tar com a colaboração dos nobres Senadores. Toda mi
nha vida pública tem sido como homem de campo, de 
ações nos projetas de colonização e nas cidades do inte
rior do meu estado. Pela primeira vez subo a uma tribu
na como político eleito._Confesso, nobres Senadores, que 
me sentiria mais à vontade se, havendo apartes, os mes
mos fossem deixados para o final. Não ocuparei todo o 
tempo que o regimento me concede. 

Sr. Presidente, nobres Senadores, escolhi a saúde 
como corpo central deste meu pronunciamento por dois 
motivos: primeiro ..:...._ por ser esta a área específica em 
que tenho exercido minhas funções; e segundo - em 
função do moderno conceito de saúde, aceito mundial
mente. Ao referir-me a ela estaremos referindo a__o_ estado 
como um todo. Ao conceituar saúde como o bem-estar 
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físico, psíquico e sOcial; e não somente a ausênCill- de
doença, ampliamos o seu leque de abrangência, certa
mente, a todo o campo do conhecimento humano. Por 
encampar o conceito mais amplo de saúde outras vezes 
voltarei a esta tribuna; em todas c_om a visão do social 
corno meta. A isto me proponho pois este é o compro
misso que assumi. 

Relembrarei aos nobres Senadores alguns eventos que 
marcaram as atividades de saúde no nosso País. 
:____Na terceira década do século XVI, com as expedições 
organizadas pelos donatários das capitanias Chegam o"s 
primeiros profissionais da medicina ao nosso País. São 
os cirurgiões-barbeiros, os barbeiros, os boticãrios e seus 
aprendizes. 

Em 1549, na conlitiva de Tomé de Souza, muitos dos 
padres jesuítas que aqui chegaram haviam estudado me
dicina e iniciam a sua prática absorvendo muitos dos co
n_hecimentos populareS. 

Até principias do século XIX poucos eram os médicos 
PToPrí.:i.inente ditos; formados em escolas da Europa 
eram conhecidos como "Físicos" ou "Licenciados". 

A primeira campanha sanitária que se tem notícia em 
territóriO brasileiro, ocorreu entre 1685 e 1694 cOm a fi
nalidade de debelar uma epidemia de febre amarela que 
ocorre,u em Recife e Olinda. 

Em 1808, c_om a vinda da famHia real portuguêsa para 
o Brasil, foi criada a "fisicatura-mor" cuja função era re
gular a prática profissíonal, combatendo o charlatanis
mci, em defesa dos poucos médicos existentes. Não havia 
a preocupação de uma ação de saúde pública maior. 

Durante o império (de 1822 a 1889) as ações de saúde 
estavam restritas às ações da academia real de medicina 
social, cujO lema maior era proteger a ciência. A saúde 
pública permanecia como prática isolada, sobrevivendo 
de_ campanhas e normas de quase nenhum efeito prâttco. 

Entre 1902 e 1904 é criado pelo grande sanitarista Os
waldo Cruz a diretoria-geral de saúde; embrião do futu
ro Ministério da Saúde. Esta diretoria-geral, criada para 
combater a febre amarela originou uma grande reação, 
de vários setoreS da população, contra a vacinação obri
gaf06a. 

Neste momento histórico a intervenção do Estado no 
processo de radicalização da ação sanitária, deixa o sal
do positivo da legitimidade desta ação. É o primeiro ór

- gãó centralizador das ações de saúde colettva. 

A ação do Estado, porém, estava restrita ao campo da 
saúde pública. A açã:o curativa, individual, sendo exerci
da, basicamente, pelo "médico de família"- medicina 
liberal - e hospitais ffiantrópicos - principalmente as 
santas casas de misericórdia. 

Ainda no início dÕ--sêculo, ãs empresas e os trabalha
dores iniciam a orgahlzação das caixas beneficentes. Em 
seus primórdios, de cunho exclusivamente previden

--ciário-;--posteriormente, e gradatívamente, assumindo 
funções na área médica. Este sistema Veio a ser regula
mentado em 1923 através da "Lei Eloi Chaves". Em 
1926, esses benefícios são estendidos para o funcionalis
mo público e, é neste momento em que o Estado também 
começa a participar da assistência médica. Participação 
que cresce durante o período de crise nos anos 20. 

As antigas _cab;:as ben~ficentes_ ao evoll!írem até o está
gio de prestação de assistência médica, passam a se dife
renciarem, entre si, justamente por esta f6irria de benefí
cio. Em 1957 o IAPI - Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários - destinava à assistência mé
dica 9,2% de suas despesas, enquanto, o IAPB- Institu
to de Aposentadoria de Pensões dos Bancários destinava 
33,7%. Em 1967 todos estes institutos são unificados com 
a criação do Instituto Nacional de Previdência Social. 

Em 13 de janeiro de 1937 é promulgada a Lei no;- 378 e 
com ela iniciã-se um -novo tempo para a saúde do J;lrasil. 

Desde a promulgação da Lei n9 378, que reorganiza o 
então Ministério da Educação e Saúde Pública e insti
tuiu, nos termos do seu art. 90, a Conferência Nacional 
de Saúde, esta área 'lem sendo gradativamente enriqueci
da com conhecimentos adquiridos aqui e em outros Paí
ses. 
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Em 1941, de 10 a. JS de novembro, realiza-se a 1• Con
ferência Nacional de Sa"úde. Nesta ocasião, algumas re
comendações, já imprimiam à prop-osta características a
vançadas. 

a) A criação de carreiras para os técnicos de serviço 
de saúde, com ênfase na de médico sanitarista, vinculado 
ao regime de tr~balho em tempo integral; 

b) regionalização da Organização E!'ttadual de Saú_de: 
c) conseguir dos municípios a re<~lizaçào de obras de 

saneamento básico, de preferência a outros melhoramen
tos urbanos. 

Em 1942 a produção de borracha natural brasileira, 
passa a ter importância fundamental na economia inier
nacional. Nesta ocasião financiada pela Fundação Ford 
surge a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, 
coni ações, inicialmente, específicas para o combate a 
malária. Posteriormente- desenvolve ações de saúde 
públic~:~ mais abrangentes, expande sua área de atuaçào 
também para o Nordeste e em I 953, quando da criação 
do Ministério da Saúde, é absorvida pelo mesmo. 

Em_!963, de 9 a 14 de setembro, no Rio de Janeiro, 
teve ltigar a 3' Conferência Nacional de Saúde, primeira 
realizada- após ã Ci'iãção do Ministério da Saúde, OCorri
da em 1953. Suas recomendações não são menos impor-
tantes: 

a) A integração dos programas de saúde pública no 
programa global de desenvolvimento; 

b) a integração das ativldades preventivas e curativas 
nas unidades sanitárias; 

~) intensificar a f~bricação de produtos profilátÍcos e 
terapêuticos pelos órgãos oficiais que operam neste setor 
e expandir a indústria _qufmico-farmacêutica nacional; e 

d) conferir ao programa de pesquisa a necessária im
portância no diagnóstico dos problemas peculiares à no
sologia brasileira_. 

E~ junho de 1971 por decreto, do então Presidente 
Emílio Garrastazu Médici, é criada a Central de Medica
mentos (CEME) integrada ao Sistema Nacional de Pre
vidência e AssiStência Social (SINPAS), cujos objetivos 
_aten_d~riam a fabricação de produtos profiláticos, além 
de propiciar às camadas mais pobres o acesso aos recur
sos terapêuticos necessários. 

Por decreto de II de janeiro "de 1939 é criado _o Serviço 
de Malária do Nordeste ampliado em 1941 para todo o 
tei'ritório braSileiro. Em 1947 o eritão Serviço Nacional 
de Malária inicia a aplicação intradomiciliária de DDT. 
Os êxitos eram satisfatórios-e em março de 1956 institui
se o .Departamento Nacional de Endemias Rurais 
(DNERu) "com a atribuição de organizar e executar os 
serviços de investigação e combate à malãría e outras en
demias parasitárias: a peste, a febre amarela, _etc." Em 
1970, com a finalidade de agregar os diferentes órgãos 
responsáveis pelos programas de endemias do País, cria
se a Superintendência Nacional de Campanhas de Saúde 
Pública (SUCAM) de cujo trabalho, interiorização de 
ações preventivas, na Amazônia, somos testemunhas. 

Quero citar, ainda, a 7• _Conferência Nacional de Saú
de, convocada para discutir o Programa Nacional de 
Serviços Básicos de Saúde (IPREV-SAÚDE), sob a égi~ 
de dos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. 
Nesta reunião foram definidos os caminhos da saúde no 
Brasil, levando-se em consideração nossa realidade, nos
sa experiência e os princípios emanados da conferência 
de "Alma-Ata". 

Em setembro de 1981 dois grandes eventos na história 
da saúde em nosso País: 

O Decreto n'1 86.329, de 2 de setembro de 1981, que 
cria o Conselho ConsUltivo de Administração e Saúde 
Previdenciária (CONASP). 

E a realização, entre os dias 15 e 18 do mesmo mês, 
por esta Casa do II Simpósio Nacional de Assistência 
Médica Previdenciâría (II SINAMP), coordenado pelo 
nobre Senador Henrique Santillo. Estive neste Simpósio 
representando o Estado de Rondônia e, junto com deze
nas de colegas de quase todo o Brasil, e representantes da 
República Federal da Alemanha, dà República Federal 
do Iraque e da Inglaterra, trocamos experiências, anali-
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sarnas modelos alternativos e medicina comunitária. os 
resultados estão publicados e do seu documento final 
cito algumas concltts.ões. 

I. Que se implante um Sistema Nacional de Saúde, 
com uma rede pública báSiCã-de atenção primárlã, como
porta de entrada úriiCa ao sisterila. 

2. Que a pre\rídênciã-fufal e urbana sejam unificadas 
e tenham uma direção paitidâria em todoS ds _seus ór
gãos e níveis de decisão, de empregados, empregadores, 
governo e profissionais- de saúde, escolhidos pelas res
pectivas entidades representativas. 

3. Melhoria e ampliação da rede hospitalar do esta
do, capaz de garantir uma assistência de bom nível a 
toda a população. 

4. Por uma legislação específica que coíba a presença 
de multinacionais na ârea de saúde. 

S. Implantação de uma política de genuíno interesse 
nacional de pesquisa, n·a área de saúde, particularmente 
no se_tor de indústria de equipamentos médicos. 

A CONASP por sua vez, no dia 3 de agosto do mesmo 
ano encaminhava à apreciação" do Ministêri0-d3 Previ
dência e Assistência Social o "Plano de Reorientação da 
Assistência à Saúde no âmbito da Previd§ncia Social". 
Plano este inspirado no melhor dos propósitOS e elabOra
do com muita lucidez. 

Sr. Presidente, nobres Senadores- são pelo menos 42 
anos de estudos, discussões, avaliações que sempre resul
taram em propostas sêrias e corretas. A operacionali
zação do sistema deve ser discutida, e o será brevemente 
em conferência nacional; porêm, o seu corpo de conheci
mento e sua seriedade são_ inquestionáveis. 

Conhecemos o trabalho desenvolvido por S. Ex• o Mi
nistro Waldir Arcoverde e :sua equipe. b. o trabalho 
possível dentro das condições que lhe são oferecidas pelo 
Estado. Reconhecemos sua capacidade e seus propósi
tos. 

Porém, Sr. Presidente, nobres Senadores, quando ana~ 
lisamos alguns tndic"ãdores de saúde deste_País,_e mais 
ainda: quando comparamos com paises em níveis de de
senvolvimento semelhante ao nosso, somos forçados a 
reconhecer que estes __ nào_são__iiidJc;adQ~s de um País, que 
tem: Itaipu, Tucuruí, os metrôs, Cãraíba, TUbarão, usi
nas nucleares. 

Mesmo em meu Estado, onde iniciei pessoalmente a 
instalação da rede básica de saú_de, consubstanciada em 
todos os prindpíos aquí reTerídos; trabalho este que cul
minou com o Decreto-lei n" ·"36 de 12 de dezembro de 
1982, é com pesar, que vejo-a saúde tomar rUmos impre
visíveis, como se fosse inerente a este setor a falência do~ 
propósitOs corretoS:- OTiecreto-lei n9 ·:·36, hoje, já conhe
cido_ por todos os setores ligados à área de saúde, não 
vem sendo obedeCido em sua função normatiiadrua. Es
tamos a assistir mais um choque entre a lei e a prática
privilegia-se a iniciativa privada em detrimento_ da ação 
governamental. Executa-se um trabalho sem objetivos Q

peracionais definidos e o pior, com graves desvios em 
sua filosofia legaL 

Sr. Presidente, nobres Senadores: aproximadamente 
12 milhões de crianças brasileiras entre i a 5 anos de ida
de (53% do total) sofre de algum grau de des~utrição, 
esta é a média nacional. Se considerarmos o Nordes_te 
esta porcentagem chega a 71% ~mesmo na zona url;tana 
de São Paulo este índice é alto, 37%. São informações ba
seadas no ENDEF (1974-1975)----: Estudo NaciOnal de 
Despesa Familiar - e não acreditamos que a situação 
tenha melhorado nos últimos anos. Embora cresçamos 
+~ 2,5% ao ano, a nossa produção .. per_capita" de ali
mentos de primeira necessidade (arroz, feijã_o e carne} 
caiu, se analisados dados dos ljltimos 20 anos. 

O jornal Última Hora, de Brasília, de 29/3/83, pub~i
cou declarações do Sr. Secretário de Saúde, do Gove_rno 
do Distrito Federal, com o_seguinte teor: ... "A quantida
de de pessoal que procura o hospital apenas para comer __ 
é muito grande" .. , 

O IV Congresso Ibero Latino~Arriericano sobre defi
cíente mental calculou que cerca de 15% da população 

demonstram um potencial intelectual reduzido e que a 
causa principal é a dieta deficitária. 

O _pró"Pfló- Sr. Ministro Danilo Venturini em depoi
mento nesta Casa, em 25 de maio de 1983, depondo à 
ComísSão- Parlamentar de Inquérito _que estuda aspectos 
do crescimçntO populacional brasileiro, afirmava ser ele
vado o número de jovens dispensados pelas juntas de re
crutamento das Forças Armadas por incapacidade física 
e mental. Pior, ainda, que este número vem aumentando 
·a cada ano. Reconhece sua Excelência, e aqui tomo suas 
Palavràs textualmente: "As causas são geralmente oriun
das da subnutrição, principalmente da carência de pro
teínas na idade de O a 6 anos, o que produz lesões men
tais ou fisicas irreverSíveis." 

"Dos 4-mífhões de crianças que nascem no correr de 
um ano no Brasil, 360 mil morrerão antes de completa
rem 1 ano de idade. Ser pobre nas zonas urbanas d.o 
Nordeste significa ter uma esperança de vida de 40 anos 
o que equipara nosso Nordeste entre as re_giões de mais 
baixo índices de expectativa_de vida do planeta. Este ê 
um dos melhores indicadores do nível sanitário da popu
lação. Em 1980 o professor Halfdan Mahler no n9 50 da 
revista Investigacion y Ciência considerava níveis infe
riores a 45 anos como característica- dOS p-::iísei-mais 
pobres do mundo. 

Em 1981, 13 milhões de internações médicas neste País 
foram realizadas na rede privada hospitalar ( +- 3.500 
hospitais privados), contra 215 mil internações nos 42 
hospitais próprios do INAMPS. Trezentos (300) mil lei
tos comprados da rede privada e apenas 7.800 na sua 
rede própria, temos aí um sistema de práttCa Curativa 
médica privilegiador da iniciativa privada trabalhando 
com pagamento por ato médico através das- uilidades de 
serviços (U.S.) e concentrador de_renda._Sabe-se que 9Q% 
dos pagamentos ein u;ss. são destinados a apenas 10% 
dos profissionais. 
-Sr. Presidente, nobres Senadores, em nenhum-inOlnen

to" deixo de r6:onhecer as realizações do estado brasilei
ro. Não esqueço as metas atingidas e outras superadas. 
Posso citar exemplos: o domín-io -da tecnologia e capaci
dade hidroelétrica; o sistema de comunicações e muitas 
outras áreas. Hoje fabricamos aviões, computadores, 
rriaterial"-bélico, plantas petroquímicas e muitas outras 
coisas que há vinte anos eram importadas. 

Estes são os dados concretos, ninguém pode negá-tos. 
Como também ninguêm pode negar que o resultado 

do modelo brasileiro criou uma forma de desenvolvi
mento desigual em que o setor social foi o único prejudi
cado. 

Sr.. Presidente, nobres Senadores, acredito que esta
mos vivendo o limite histórico de redirec_ionar esta si
tuação e, justamente quando esta Casa está plena de ca
pacidade e experiência, por sua composição, acredito 
que passa a ser obrigação encontrar o caminho. 

Não podemos permitir que a história futura nos acuse 
de omissos na história atual porque não ê essa a história 
passada desta Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Qdacir Soares) -·o Sr. Sena
dor Itama~ F'~anco encaminhou à Mesa requerimento de 
informações. 

Nos termos do inciso VI dO ili"t~ 239 do Regiffierito I ri= 
terno, a·requerimento será examinadO pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Nada mais 
havendo a trata~, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para Ordem do Dia da seSsão de 1" de -a_gosto, as 
rnatêrias constal)tes da pauta da sessão d_e hoje, que não 
foram votadas por falta de "quorum", assim constituída: 

ORDEM DO DIA 
I 

(Em Regime de Urgência- art. 371, a "c", do Regi
mentQ Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n" ll, de 1983 (n9 72/83, na casa de origem), que revo-
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ga o Decreto-lei n" 865, de 12 de setembro de 1969, resta
belecendo a autonomia do Munidpio de Santos, no Es
tado de São Paulo, tendo 
PARECERES, sob n" 642, de 1983, e orais, FAVORÂ
VEIS, das ComiSsões: 

...:.... de Constituicào e Justica; 
de Segurança Nacional; e 
- de Municípios. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
161, de 1981 (apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclusão de seu Parecer n" 993, de 1981, 
com voto vencido, em separado, do Senador Franco 
Montoro, e voto vencido do Senador Humberto Luce
na), que autoriza o Poder Executivo a alienar à Empresa 
Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias 
Ltda., .a .área de 33..000 hectares, no Território de Rondô~ 
nia, para a implantação de projeto de bovinocultura, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 994 e 995, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Agiicultura, favorável, com voto vencido do Se
nador Leite Chaves. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
74, de 1983 (apresentado pela Comissão de Legislação 
Social como conclusão de se:u Parecer n9 561, de 1983), 
que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à 
empresa Maisa-Moju Agroindustrial S.A., uma área de 
te~ras devolutas do Estado,_ com aproximadamente 
30.000 ha (trinta mil hectares), tendo 

PARECERES, sob n"s 562 e 563, de 1983, das Comis
sões: 

-de- Constituição e Justica, pela constitucionalidade e 
juridicí~ade, com emenda que apresenta de n9 l-CCJ; e 

--de- Agricultura, favorável. 

4 

Votação, em turno único do Requerimento n9 196, de 
1982, de autoria do Senador Murilo Badaró, solicitando, 
nos termos dos arts. 75, "A", 76 e 77 do Regimento In
terno, a criação de uma Comissão Especial Interna, com
posta de 7 membros para, no prazo de 180 dias, realizar 
estudos sobre reforma tributária. 

(Dependendo de parecer oral, da Comissão de Fi
nanças, a ser proferido em plenário- art. 76, § 29, do 
Regimento Interno). 

5 

Vota(;à"O, em- tui-rio único, do Projeto de Lei da- Câma~ 
ra n" 105, de 1981 -Complementar (n" 60/75, na casa 
de origem), que altera dispositivo da Lei Cõmplementar 
n9 l, de 9 de novembro de 1967, que estabelece requisitos 
mínimos de População c renda pública e a forma de con· 
sulta prévia às populações locais, para a criação de no
vos municípios, tendo 
- PÂRECER, sob n9 1.362, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável ao projeto, ·coin 

emendas Oe n9s I e 2-CCJ, que apresenta. 

6 

VotaçãO; ·em· segundo turno, do Projeto de Lei da Câ
ma_ra n9 7, de 1983 (n" 80/83, na casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que altera a 
composição e a organização interna dos Tribunais Re
gionais do Trabatho que menciona, cria cargos, e dá ou~ 
tras providências, tendo 

PARECER, sob n" 619, de 1983, da Comissão 
de Redacão, oferecendo a redaçào do vencido~ 
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(Tramitação em Conjunto com o ProjetQ de Lei n9 
233(79) . -

DiscUSsão, em primeiro turõo, do Projeto- de Lei do 
Senado n9 280, de I 977, de autoria do Senador José Sar
ney, que institui o voto distrital, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob o n<? 182, de 1983, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constítuciOnalidade, 
juridicidude.e, quanto ao mérito, favorável, nos termos 
de substitutivo que oferece, com voto vencido dos Sena
dores Pedro Símori, José lgnácio e Alfredo CRmpos. 

(Dependendo da votação do Requerimento n'~' 718, de 
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da 
discussão, nos termos do art. 31 O, alíiiea C, do Regimen
to Interno.) 

(Tramitando em Conjunto com o Projetõ de Lei d_o 
Senado n"' 280/77) 

Discussão, em primeiro turõo, do Projeto de LeiGo 
Senado n9 233, de 1979, de autoria do Senidor Tarso 
Outra, que institur-o Siste·m-ãtleTiOral MistO, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n'<' 182, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e 

juridicidade e, quanto ao mêrito,_ favorável, nos termos 
de suhstitutivo que oferece, com voto vencido dos Sena
dores Pedro Simon, José lgnâcio -e.Alfredo Campos. 

(Dependendo da votação do Requrimento n"' 718, de 
1983, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da 
discussão, nos termos do art. 310, alínea c, do Regimen
to Interno.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Está encer
rada a sessão. 

( Leranta-se a sessão às 18 __ horas e ~O minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 29-6-83 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO PUSTERlVRMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para 
discutir.) - Sr. Presidente, Si's. Seõ.adores: 

Qunado tomei a iiliciativa de requerer urgência para a 
discussão e votação do Projeto de Lei da Câmara n'<' 
11/83, que restabelece a autonomia do município de 
Santos, no Estado de São Paulo, tinha para mim que se 
tratava de matéria absolutamente pacífica, tal a unani
midade que o _consagrou no plenário da Câmara dos De
putados. 

Todas as Lideranças ali dos partidos ·na Oposição e no_ 
Governo se deram as mãos para ir ao enContrO desta 
grande reivindicação do povo santista de ver restaurada 
a sua autonomia política:~ E ainda mais: enchi-me de jú
bilo quando verifiquei que a nobre Liderança da Maioria 
nesta Casa apoiou a urgêncía solicitada. Esperava eu que 
hoje, por conseqüência, a bancada do PDS e do Governo 
aqui estivesse em peso, comparecendo a este plenário 
para continuar apoiando, como o fez na Câmara dos De
putados a_té para honrar o seu compromisso com o PTB 
no acordo celebrado, o restabelecimento da autonomia 
de Santos. Qual não é, Sr. Presidente, Srs. Senadpres, a 
minha decepção quando verifico que a Bancada do Go~ 
verno, nesta Casa, a bancada do PDS, retirou-se do ple
nário para quebrar o quorum necessário à votação deste 
projeto, no dia de hoje. V. Ex•, ao abrir a sessão, anun~ 
ciou que estavam presentes na Casa 32 SiS.-Senadores. 
Tenho informações de que ·outros Senadores jã chega~ 
ram ao Senado e se encontram em seus gabinetes. Mas, 
os 32 a que V. Ex.• se referiu aqui não se encontram. Por 
quê? Porque a Bancada do PDS, do Governo, está intei-
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ramente vazia com exceção da presença dos nobres Sena~ 
dores Murilo Badaró, José Uns, Amaral Furlan e Passos 
Pórto. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite V. Ex•2 

O SR. HUMBERTO LlJCENA - Com prazer. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Ouvindo suas pa
lavras, percebo a indagação que me fez o nobre Senador 
Pedro Simon, que me fez parecer, a mim mesmo, que eu 
estava cometendo uma injustiça; na verdade, o Senador 

--Pedro Simon, com a generosidade que o caractedza, 
acreditava r~almente que fôssemos votar, e quem tinha 
iazão era eu. Os apelos, entretanto, foram Cm- vão. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Perfeitamente, 
nobre Senador. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a minha surpresa não 
foi maior porque, ontem à tarde, recebera eu a respost-a 
do nobre Senador Aloysio Chaves, Líder do Governo no 
Senado, à indagação que lhe fizera se, no mérito, flOje, a 
sua bancada votaria o restabdecimento da autonomia de 

--~Sã!ltõS.-S. Ex.', declarou-me não poderia dar o seu apoio 
ao Projeto Gasthone Righi, de vez que se tratava de ma
téria flagrantemente institucional, porque a iniciativa do 
projeto--só põdia ser do Poder Executivo. -

Ora, s-r. Presidente, Srs. Senadores, ai estão os parece-
- res na Comissão- de Constituição e Justiça na Câmara 

dos Deputados e no Senado, pela constitucionalidade e 
jurididdade do projeto, provando que não tem a menor 
PT-ocedêncía o argumento do nobre Uder da maioria, Se~ 
nado r Aloysio Chaves. E eu gostaria que S. Ex• estivesse 
aqui para que pudesse discutir conosco esse aspecto que 
S. Ex• levantou, sobre a inconstitucionalidade do proje
to. 

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um rápido apar
te? 

Õ SR. tiUMBERTO -LUCENA ~ Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. José Fragelli- Acho uma tristeza para nós, Se
nado-res, verifica-rmos que a parte- Verdadeiramente rea
cionãria e absolutamente submisSa do PDS rião está na 
Câmara dos Deputados, mas no Senado da República. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado 
pela sua contribuição. 

O Sr. Mário Maia- Permite um aparte, nobre Lfder? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre 
senadOr. 

O Sr. Máf-iO Mala- ACho que o nobre Uder do PDS, 
nesta Casa, não tomou conhecimento, ainda de que o 
AI~5 foi revogado. Por· isso, ele acha que é inconstítucio
n"ãl, acre~úiando que o Al-5 eStá em pleno vigor. -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas, Sr. presiden
te, Srs. Senadores.-além dos pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, favora
velmente à matéria do ponto de vista jurídico
cóilstifucional,- ·gostaria de lembrar. à Casa -que o 
Decreto-lei n"' 865, de 12 de setembro de 1969, que decla
rou de interesse da segurança nacional, nos termos do 
art. 16, parágrafo }'<',alínea "b", da ConstituiÇão, o mu
nicípio que e5pedflca e dá outras providências, no caso o 
Município de Santos, não foi assinado pelo Presidente 
da República. Foi assinado por quem? Pela Junta Mili
tar que assumiu o poder no País, durante o impedimento 
do então Presidente Costa e Silva. 

Houve portanto, um ato_de arbítrio, de puro autorita
ri§.mo. fun_damentado, como lembrou há pouco o nobre 
Sena~or Mário Maia, em atos institucionais e comple
mentares, o que torna mais inqualificável ainda a atitude 
do Poder Executivo com relação ao MunicíPio de San
tos, sobretudo quando nós sabemos que se tratou apenas 
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de uma penalização "revblucionária". Por quê? Porque 
como bem acentuou aqui um dos oradores, se não enga
no o Senador Fábio Lucena, em 1968, a Oposição, então 
o MDB, elegeu, ali, cons?gradoramente, um prefeito. E 
o poder central, não se conformando com a decisãõ so
berana do povo nas urnas, o que fez? 

Cassou o mandato do Prefeito de Santos, decretou a 
intervenção municipal e, em seguida, declarou o Municí
pio de interesse da Segurança Nacional, sem que do .. é
dito revolucionário" conste nenhum considerando dan
do as razões por que assim agia o Governo ditatorial de 
então. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tudo a mim 
me parece de uma clareza meridiana. O Senado, hoje, de
veria estar aqui, unânime, com todos os seus partidos, 
com todas as suas lideranças, com todos os seus 
membros, em torno dessa reivindicação do povo de San
tos, para que pudéssemos, atendendo-a, abrir caminho 
para que os demais municípios, qUe são às dezenas, neste 
País, e que foram incluídos, também, absurdamente, em 
~reas de Segurança Nacional, possam, também, amanhã, 
ter a sua autonomia restabelecida. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho em mãos alguns 
dados significativos da expressão do Munic!pio de San
tos, dentro de São Paulo, dentro do Brasil: 

Santos 

Habitante: santista. Unidade da Federação: São 
Paulo. Latitude; 23'<'56'27"S. Longitu-de: 
45919'48"0. Altitude: 4 m. Área:J25Km~. Distá~cia 
da capital: 72 Km. População- residente: 416_.784 
(censo de 1980). Densidade demográfica: 574,8 ha
bitantes por Km 2

• Prefeito: Paulo Gomes Barbosa 
(até março de 1983). 

Receita prevista e Despesa fixada: CrS 
4.600.000.000,00 (1981). Despesa realizada: CrS 
2.450.713.246,70 (1980). 

Pind(,-ais atividades econômicas: pesca, indústria 
de transformação e culturas agrícolas (banana). 
Empresas esta_belecidas: 11.765 ( 1979). Agências 
bancárias: 57( 1979). 

-EliS1no: 13.608 alunos matriculados em 11 unida
des escolares de 1"' grau ( 1980); 545 alunos matricu
lados em I unidade escolar de 2"' Grau da rede ofi
cí.at(I98Q); l2.076 __ alu_nos- m-atriculados em 19 insti
tutos de ensino superior isolados (1977). 

Hospitais: 9 (maio/1982). Médicos: 691 (1977). 
Leitos: 2.598 (rilaio/1982). 

Veículos Jícencia~os: 81.213 (1979). Rodovias fe
derais:_ não há. Aeroportos: não diposnível. Cine
mas: 15 (1982). Teatro: 1(1977). Emissoras de radio
difusão.: 6_ (1977). Emissoras -de televisão: não há. 
Jornais: 3 diários e 4 semanais "(1977). Hotéis: 13 
(1979). Telefones: 72.036 (1978). 

Vejam V. Ex•s que se trata de uma das cidades mais 
progressivas do Brasil e que abriga o porto de maior mo
vimento comercial do_ País. 

Não há, por cOnseguinte, Sr. Presidente, Srs. Senad_o
res, como se explicar que continue uma cidade como esta 
administrada por interventores-do Poder Executivo Fe
-deral. 

Vamos, assim, e este é o .apelo final que faço à Maioria 
nesta Casa - vamos colocar a mão na consciência e 
atender à reivindicação do povo de Santos, votando fa
voravelmente este projeto que restabelece, por um dever 
de justiça ihãdiável, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a sua 
autonomia, para que o povo daquele município possa es
colher livremente, nas urnas, pela sua vontade soberana, 
o. seu futuro prefe~to cÕnstituciona_l_. 
~ Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MU
RILO BADARO NA SESSÃO DE 29-6-83 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADO& SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG. Para discu
tir.)- Sr. Presidente Srs. s-enadores: 

Os itens 6 e 7 da pauta, versam sobre projeto que insti~ 
tui no Brasil o sistema eleítoral através do distrito-. Um, 
de autoria do nobre Senador José Sarney, e o outro, 9a 
lavra do saudoso Senador Tarso Dut_ra, _que, antes de fa~ 
lecer, encaminhou aos seus colegas do Senado Federal 
magnífiCa monografia- a respeitO desse controvertido e 
excitante tema de natureza político~eleitoral. 

O projeto do nobre Sen_ador José Sarney, apresentado 
em 1977, tem como escopo a implantação do sistema dis
trital puro, ou seja, a votação m.ajoritáiia- nos-- distr!tos 
eleitora-is; enquãlitO que o Senador Tarso D!J.tra, em pro
jeto oferecido à consideração do Senado Fe~eral, em 
1979, propugna pela irriplantação do sistema eleitQral 
misto, ou seja, metade das cadeiras seria escolhida pelo 
voto majoritário e a o_utra metade, pelo sistema propor
cional ora vigente na legislação brasileira. 

O projetO é maiS longo e mais amplo do que o do Se
nador José Sarney, de vez que o nobre Senador gaúcho 
propugna regulamentar disposições sobre organização 
partidária, e também faz tentativa de conter e reprimir a 
influência e o abuso do_ poder económico nas eleições. 

Coube a mim, Sr. Presidente, relatar ambos os: proje
tas na Comissão--de Constit_uição e _Justiça. Nos termos 
do RegimentO Interno, requeri que sua tramitação fosse 
conjunta e, do ponto de vista politico, somente agota 
surgiram condições efetfvas para que o Parlamento bra
sileiro discutisse tema tão magno e questão tão transce_n~ 
dentai. 

Àquela época da apresentação dos projetas, todo o 
Congresso brasileiro se entregava ao profícuo e fecurido 
debate da reestr_llluração partidária no Brasil e seria, 
realmente, inoportuna sua discussão àquele tempo. Após 
as eleições de 1979, o Governo, através do Ministro da 
Justiça, realizou estudos, via uma comissão de doutos, 
da qual fizeram parte, entre outros, o Professor Orlando 
CarvalhO, Professor Vamireh Chacon, e um pesquisador 
da Universidade Federal de Minas G~rais, Professor Da
vid Fleischer, que tem publicado vários estudos sobre a 
implantação do voto distrital no Brasil. Essa Comissão 
ofereceu à deliberação do Ministro, estudo que acabou 
por se transformar em projeto já enviado à Câmara dos 
Deputados sem prazo fixo para deliberação. 

Julgamos de boa política legislativa acelerar a tl:"ami
tação-dos dois projetas do Senado, a fim de que, num de
terminado momento, eles se acoplassem ao projeto do 
Executiv-o, que· te-rri- preferência ·reg:imêhtal como uma 
contribuição da Cârilar-a Alta a essa importante discUs
são que se trava na busca do aperfiíÇoamenTo 1ilsntl.iCiO~ 
na! brasileiro. 

O Professor David Fleischer, em conferência Pronun
ciada no fórum de debates em Porto Alegre, sobre o_ voto 
distrital, em abril de 1983, chama a atenção para as di
versas oportunidades, após 1964, perdidas pelos Gover
nos Revolucionáfiõs~e taffibérii pelos políticos brasilei
ros para implantar o sistema distrital que tem provocado 
interminãveis discussões-doutrinárias. 

Mas, há uma constante nas grandes democracias mo
dernas, e há uma relação de causa e efeito, ou de mútua 
causalidade entre estabilidade política e sistema distrital. 
O Professor David_ Fleischer asSinala que a primeira 
oportunidade se deu no Qpjo das mudanças políticas, 
quando da extinção dos partidos e da edição do édito re
volucionáriO o At_o Institucional n<;> 2. 

O Presidente Castello Branco- dis ele~ pensou que 
o sistema distritãl seria um aperfeiçõamento democráti
co oportuno. 

E conclui o ProfessOr David Fleischer que atê certo 
ponto, era lógica a crença -do Presidente Castello Branco, 
"pois nos sistenlas políticos ocidentais à prática tem carl
firmado as conclusões de Duverger, a m6tua ocorrêncja 
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ou convivência do sistema bipartidário distrital e os sis
~-ten13.s pluripartidários e proporcional". 

A segunda chance de implantação do sistema distrital, 
segundo o professor teria surgido nas mudanças feita-s à 

-época _da ediÇão das refõriTiãS constituCioilaiS -de 1977, 
dentro do sistema de força estabelecido pelo AI-5. A ou
tra oportunidade foi quando da mudança do sistema 
partidário, com a extinção dos dois partidos criados em 
1965, a ARENA e o MDB, e a sua substituição por um 
sistema pluripartidário que recebeu seu banho lustral nas 
eleições de 15 de novembro. 

Entendemos, Sr. Presidente é Srs. Senadores, qUe sem 
mais tardança devería·mos oferecei" a nossa con-tribuição 
aO exarrie dessa lnatériã; e a Comissão de Constituição e 
Justiça teve a oportunidade de apreciar parecer nosso, 
-sObre os dois projetas em tramitação. 

. Oferecemos à consideração daquele órgão técnico, um 
substitutivo que foi Por ele aprovado, com votos con
trários dos Senadores Pedro Simon e Alfreçlo Campos, e, 
agora, no Plenário do Senado, as matérias estão em fase 
de discussão, - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o problema do voto 
distrital, no Brasil, não pode ficar confinado a esquemas 
simplistas. de meros interesses eleitorais. A matéria é de 
tal transcendência, a sua substância está tão próxima do 
interesse vital das instituições políticas brasileiras que o 
tratamento desta matéria, obrigatoriamente, tem que se 
afastar dos condicioriamentOS-Ineramenle partidários ou 
eleitoreiros. 

Em nossa desvalida opinião, o destino da democracia 
brasileira está solidamente vinculado à implantação do 
sistema' distrital no Brasil, ci_uer seja o distrital puro, quer 
-o sistema distrital misto, um ou outro, representarão, 
nesta quadra de aperfeiçoamento democrático da vida 
brasileira, um passo avantajado na direção de implan~ 
tação de u_ma sólida estrutura democrática que respon
derá, no futuro, pelo de&enyolvimento, pela paz social e 
pela definitiva sedimentação do conceito~ e da imagem do 
nosso País no concerto universal. 

Não é de hoje que essa discussão se processa nas uni
versidades, nos parlamentos, nos clubes de serviço, to
dos, de certa maneira, procurando, aqui e acolá, escolher 
o melhor caminho por onde possa passar a trilha segura 
da democracia brasileira; e i1ão raro, quase sempre, os 
estudiosos desta matéria convergem o seu pensamento e 
o.seu raciocínio no espaço Comum e na conclusão, prati
-camente unânime, de que o sistema distrital no Brasil é 
aquele que melhor consulta os interesses da dem_ocracia 
brasileira. 

Tomemos, por exemplo, a palavra de um dos mais im
portantes políticos que já passaram por eSta Casa, e que 
hoje ilumina os pretórios do Brasil com a sua notável 
cultura jurídica, que é o Professor e ex-Senador Josaphat 
Marinho. 

Na importante mesa-redonda realizada sob o coman
do e a direção do Professai Temfstoc!eS C~valçante, pa
trocinada pela Fundação Getúlio Vargas, que propiciou 
conclusões editadas n_um livro sob "Q_ titulo de O Voto 
Distrital no Brasil, o Professor Josaphat Marinho, venci
d~ pelos impressionantes argumentos levantados no sim
pósio, concluiu por admitir a sua aplicabilidade; ele que 
era -rigoroSo defensor do voto proporcional. Ad_miti_u a 
sua aplicabilidade - cito -

"Não sem antes da criação de partidos autênticos 
e o regime pluripartidário, que devem anteceder a 
implantação do voto distrital." 

Essas condições foram atendidas na reforma da nossa 
estrutura partidária, que estabeleceu o pluripartidarismo 
e_criou condições para que essas organizaçõe-s- se iinplan
ta:Ssem, disputassem as eleições e agora busquem a afir
m;ição da sua identidade e consolidação definitiva. 

No parecer, objeto de deliberação da Comissão de 
Constituição e Justiça, Sr. Presidente, ofereço à conside-_ 
ração do Senado um sem-número de opiniões· de pessoas 
insuspeítas, com relação a_o v:oto distrital. 
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A busca desse caminho tem sido constante na vida 
política brasileira, desde que, em 1958, por solicitação_do 
Ministro da Justiça da época, o Ministro Edgar Costa, 
reabriu a discussão sobre a implantação do voto distri
tal, de vez que se identificava, de maneira visível, falhas 
na estrutura do sistema proporcional estabelecido na 
Constituição de 1946. 

Em seguida a Edgar Costa, Milton Campos, em 1960, 
Oscar Corrêa em 1963, Franco Montara em 1964, Gus· 
tavo Capanema em 1967, ofereceram notáveis contri
buições ao estudo da implantação do voto distrital. 

Mílton Campos, em sua justificativa~ põe a nu o ver
dadeir_o problema criado pelo sistema proporcional do 
Brasil, ou seja, a insuportável emulação entre candidatos 
do mesmo Partido, "personagens de deprimentes espetá
culos de desarmonia". E alinhava um sem- número de 
razões que, no seu entendimento, justificava a adoção do 
voto distrital. 

Àquele tempo havia o impedimento constitucional, de 
vez que a Constituição de 46 fazia referência expressa ao 
sistema proporcional. Milton Campos tentou um siste
ma que permitisse a aplicação do voto proporcional den
tro de um amplo âistrito, que seria a circunscrição eleito
ral. 

Franco Montoro, em 1964, colocou à deliberação do 
SenadO--inlportante p~ojeto, talvez a mais substanciosa 
das contribuições ao estudo desse problema. Ofereceu 
bem elaborado estudo em projeto revestido de carac
terísticas que, se adotado pelo Parlamento brasileiro, fa
ria honra à cultura po!ítfca das duas Casas do_Congresso 
e às gerações pol1ticas que o aprovassem. 

O Senador GuStavo Capanema, solicitado pelo então 
Presidente da ARENA, Deputado Rondon Pacheco, vi
sitou a Alemanha para naquele pa[s estudar o sisJema 
misto ali adotado. E defendeu, em longo e judicioso pa
recer, a aplicação desse sistema no Brasil, com umajusti
ficativa, Sr. Presidente, calcada nesta observação que o 
dia a dia da política fornece a quantos participam dessa 
áspera atividade. Dizia o Senador Gustavo <Zapanema, 
no seu estudo: 

"A implantação, o advento d_o distrito eleitoral 
faz desaparecer a luta áspera que se trava entre cor
religionários, e se trata; de combate, não raro, secre
to e insidioso." 

É claro que aqueles que não concordam com voto dis
trital oferecem argumentos também relevantes, Mostro à 
Casa trecho da ponderação do Senador Franco Monto.J:o 
quando, justificando seu projeto, diz: 

"Estabelecendo anexo real e sensível entre o elei
torado e seus representantes nos legislativos, dificul
tando a eleiÇão de_quem não se empenha por seu re
conhecido devotamente aos problems coletivos, re
duzindo o custo das campanhas eleitorais e a_ área 
de trabalho dos que nela se empenham, pondo à 
mostra os eventuais abusos e práticas com que se in
tenta corromper o voto a eleição distrital permite 
maior autenticidade da representação popular." 

O Sr. Itamar Franco - Por favor, quem disse_isso? 

O SR. MURILO BADARÓ - O Senador Franco 
Montara. 

O Sr. Itamar Franco -Obrigado, Ex• 

O SR. MURILO BADARÚ --:- Aqueles que comba
-tem o vO-to -distrital uSam como argumento- a afirmãção 
de_ que o mesmo faria Concentrar o poder económico 
numa área geograficamente reduzida, assim como o po
der de corrupção e de influência do Po_der Público. 

A esse argumento, Milton Campos responde com no-
tável precis_ão. Para ele:__ "' 

"O distrito_ possibilita vigilância maís Viva,- e 
maior será o- escândalo, e mais terrível a desmorali
zação dos_ que participarem da corrupção." 
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E sentenciava, ila justificativa do seu projeto, com a 
sua enorme autoridade: 

"Dificilmente a incidência da corrupção serâ 
maior do que atualmente, quando ela se dilui por 
montes e vales." 

Democracia de partidos ê o_ que somos. A nossa estru
tura po(ítica se assenta sobre partidos políticos, e se hâ 
uma forma de não permitirmoS ·a efetiva consolidação 
das nossas agremiações partidárias, sobretudo num Pafs 
que tem entre os seus atavismo~, uma longa tradição de 
partidos deficientes, sazonais; de vocação cartorial -
ontem no Impêrio, hoje na República-, o voto distrital 
vem pôr cobro às formas de desagregação embutidas no 
sistema proporcional por esta luta a que se referia Capa
nema, '"combate entre correligionários, não raro secreto 
e insidioso." 

Poderíamos, Sr. Presidente - mas não gostaríamos de 
cansar a Casa -, alinhar argumentos os mais variados 
sobre as vantagens do voto distrital. Sei também que do 
ponto de vista político, não será fácil a sua implantação. 

Os alemães dizem que somente uma revolução pode 
modificar ou eliminar o sistema proporcional. 

Sei que não é fácil a erradicação de situações políticas 
que durante muitos longos anos respondem pela pre
sença, na vida pública do País, de figuras da maior proe
minência. Daí as resistências oferecidas ao voto distrital, 
expressas em manifestações de parlamentares, principal
mente daqueles que se habituaram à disputa pelo sistema 
proporcional. 

Sr, Presidente e Srs. Senadores, a questão magna é a 
de que para aperfeiçoarmos a democracia brasileira, te
mos de buscar a implantação de um sistema que seja ca
paz de, a um só tempo, aproveitar-se das vantagens ofe
recidas tanto pelo sistema proporcional, quanto pelo sis
tema distrital. O que nós não podemos é continuar assis
tindo a realização de eleições como estas ó.ltimas, marca
das pela mais intensa participação corruptora e deforma
dora do poder económico, que atingiu, no último pleito, 
a proporções inlniaginâveis. 

Ê claro que uma visada pelo panorama poHtico mun
dial... 

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

O SR. MURILO BADARÚ - Com muito prazer. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senadór-MUi'ifo Badaró, 
V. Ex• acaba de fazer uma revelaçãõ que constitui uma 
denúncia da maior gravidade, jamais ouvida aqui neste 
Senado, sobretudo porque parte de um homem da res
ponsabilidade e da autoridade de V. Ex• 

O SR. MURILO BADARÚ - Eu não disse nenhuma 
novidade, nobre Senador. 

O Sr. Fábio Lucena- V, Ex• acaba-de declarar que as 
eleições de 1982 foram as mais mai"Cadas-pelo abuso do 
poder económicõ.- Eu indagaria de V. Ex•: quem é que 
exerce o poder económico neste País? _São os empre
sários, ou são estes, sob preSsão do poder público? E in
dagaria, airi.da, se V. Ex• transfere essa acusação_para o 
poder público, que de fato foi quem exei'citou o abuso do 
poder económico nas eleições de _82? 

O SR. MURILO BADARÓ - Eu não sei se teria 
maior interesse, para a discussão do tema, transferír ou 
não para o poder público, ou projetar a acusação sobre o 
empresariado; o que é verdade, Senador Fábio Lucena, e 
eu digo iSso baseado no que houve no meu Estado, é que 
gregos e troianos praticaram, abundantemente, o uso do 
poder económico para ... 

O Sr. Presidente - (faz soar a campainha.) 

O SR. MURIW BADARÓ- Sr. Presidente, V. Ex• 
me perdoe, mas pelo Regimento, na qUalidade de rela
tor, eu tenho um pouquinho mais de tempo; 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de 
V. Ex• de acordo com o Regimento é até às 17 horas e 24 
minutos. V. Ex• pode, depois, requerer mais 30 minutos. 

O SR. MURIW BADARÚ- Eu gostaria que V. Ex• 
me conCedesse o tempo do Regimento, aqui antigamente 
aplicado ao Senador Paulo Brossard, agora ao Senador 
Roberto Campos e ao Senador Fernando Henrique Car
doso. 

Ficaria muito feliz, ainda que eu não tenha nem a 
graça nem o brilho oratório que possa prender a aténção 
do Senado. Não foi V. Ex• o responsável pela aplicação 
do Regimento nessa matéria por mim citada. Mas, de 
qualquer forma, eu conto com a generosa compreensão 
de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) - V. Ex• tem 
assegu-rados mais 30 minutos, o que ê regimental. Agora, 
devo esclarecer a V. Ex• que só houve condescendência 
desta Presidência, quando os Srs. Senadores falaram 
pela primeira vez no Senado. Aí, dá-se uma elasticidade, 
uma dilatação no prazo. 

O SR. MURILO BADARÚ - Muito obrigado, Ex• 
Farei o possível para terminar antes do tempo fixado por 
V. Ex• 

Dizia eu, Senador Fábio Lucena, que o que estou afir
mando não é novidade, Eu disse, de forma reiterada, 
através de entrevistas da tribuna do Senado, principal
mente defendendo a implantação do sistema distrital, 
como um dos instrumentos mais poderosos não talvez 
para se evitar, porque não se evitará nunca, totalmente, 
de forma definitiva, estas manifestações deformadoras e 
fraudadoras da vontade popular. 

Mas, o sistema distrital, certamente será um dique po
deroso, ou uma enorme barreira à proliferação de_meca
nismos corruptores. De formá que me agrada solicitar a 
V. Ex•, que _é um intransigente defensor da pureza da 
manifestação das urnas, que examine o projeto do voto 
distrital sob este ângulo, sob este aspecto. 

Para que V. Ex• veja como este tema suscita contro
vérsias, o Professor David Feeischer, num de seus estu
dos publicados na Revista Brasileira de Estudos Políti
cos, mostra que, no caso mineiro, e ele toma o modelo 
mineiro para o seu estudo, a implantação do voto distri"

_tal favorece, em meu Estado, o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro. E_isso serve, inclusive, para des
fazer assertivas de parlamentares e de pensadores políti
cos ligados à Oposição, de que o voto distrital é um ins
trumento para reduzir a força da Oposição. 

Vejo agora, no recente estudo do Professor David 
Fleischer a reiteração dessa afirmação feita na Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, jâ af retirada das pro
jeções do projeto em tramitação na Câmara dos Deputa
dos, proposto agora em l 983, no Estado de São Paulo, 
no Estado do Rio de Janeiro e no Estado do Maranhão. 

Isto é para mostrar que o problema da implantll.Ção-do 
voto distrital não pode de fato confinar-se· ia interesses 
ineramente pútidários, sobretudo interesses partidáriOs 
conjunturais, porque o seu intetesse mãior -ê realmente a 
consolidação dessa estrutura demOcrática, para que o 
Brasil possa, pouco a pouco, ir alargando os níveis de 
participação de seu povo nas decisões finais e, sobretu
do, criando vínculos de responsabilidade efetivas entre 
representantes e eleitor. 

O argumento também pouco importante de que o dis
- trito .. côaria_aJ'igura do deputado de aldeia ou do verea

dor federal já não é nenhuma novidade. 
Quando o Marquês do Paraná discutia, na Assembléia 

do Império, a implantação do voto distrital, ele recebeu 
duras críticas sob a alegação de que o distrito traria para 
a Câmara "as celebrídades de aldeia." Vejam V. Ex•s 
que, já ~quele tempo, o argumento era usado tal qual o é 
hÕje. Paraná respundeu de forma definitiva: "prefiro as 
"celebridades de aldeia" aos deputados de enxurrada". 
EsSe-trechOdo debate estâ citado no clássico de Joaquim 
Nabuco, .. Um Estadista do Império". 

E o argumento mais flagrante para contestar essa afir
mação- é dado pelo famoso estadista britânico, Winston 
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Churchill, que se tornou um cidadão do mundo, eleito, 
talvez, por um dos menores distritos eleitorais da Ingla
terra, 

Outro argumento que se levanta contra o distrito, e 
são tão poucos, é que o distrito criari~ uma nova forma 

- de tirania partidária, através da daboração das listas. 
Mas, realmente, não será aí que se localiza a deficiência 
maior de qual_quer proj_eto d() voto distrital, pois que hão 
de se encontrar rD.eios e mÕdos de se eliminar um disposi
tivo meramente formal. 

Agora, é inescusâvel que nós não podemos, por receio 
de estar faz;endo uma reforma, inclusive que possa estar 
viciada por erros políticos, não podemos deixar de dar 
um passo adiante pelo medo de errar. Se durante a im
plantação do sistema distrital verificarmos que ele não 
funcionou adequadamente, que ele não está sendo capaz 
de corresponder às expectativas e às esperanças daqueles 
que nele viam um instrumento de melhoria das con
dições políticas do Brasil, vamos revogá-lo. O que não se 
pode é deixar de fazer a tentiativa de dar um passo adian
te no sentido do aperfeiçoamento institucional. E nós, 
que somos um povo que, no dizer do constitucionalista 
Cláudio Pacheco, temos uma enorme vocação de "no
madismo institucional", somos um povo que, diante de 
qualquer tormenta, diante de qualquer crise, o nosso ro
teiro sempre se orienta no sentido de encontrar, através 
da reforma das instituições, a panacéia milagrosa para a 
cura dos nossos males. 

Portanto, não há argumentos mais sólidos que im
peçam a implantação do sistema distrital no Brasil. Não 
há. O argumento que se pode leyantar, e que de certa for
ma é respeitável, é de que hã interesses políticos consoli
dados na representação que emergiu através do voto 
proporcionaL 

_Mas a reforma deve_ ser tentada para que nós possa
mos encontrar o roteir_o novo que nos leve à grande 
construção de instituições muito sólidas. 

Dir-se-á, como argumento final: o Brasil vive proble
mas muito difíceis, o Brasil está vivendo uma crise sem 
precedentes na sua História, e n{ls estamos nos preocu
pando com o problema do voto distrital. Esse argumento 
também não tem importância. Se fosse assim, podería
mos também dizer que nós estâvmos, no ano passado, 
.em plena crise, e não deveríamos fazer eleições. No en
tanto nós _fizemos eleições e, agora, estamos de novo no 
fulcro de uma crise de proporções muito grandes, e adis
cussão- sobre o voto distrital não perde a sua atuatidade, 
nem a sua importância. Era o caso de se perguntar -
sobretudo para aqueles que não concordam com a tese 
de que todas as crises nascem do problema econômico
se na raiz das crises brasileiras, não está exatamente a 
falta de institUições políticas fortes, sadias, saudáveis, 
que resistam aos choques _e_ aos entrechoques de uma so
ciedade em vertiginoso processo de mudança? É a per
gunta que fica. 

Quem sabe se, num futuro não muito remoto, possa
mos nós, através da implantação do sistema distrital, ter 
uma representação política que seja mais sensível, que 
seja menos refratária à transformações e a mudanças 
mais substanciais na vida brasileira? Esta é uma discus
são fundamental. Não é algo despiciendo que possa ser 
colocado de lado como um traste imprestãvel. 

E evidente que discutir~se sucessão presidencial, aí está 
uma demasia insuportável diante da crise, no momento 
em que a Nação inteira precisa concentrar as suas ener
gias, precisa somar as suas forças para debelar a crise. 

Não tem sentido a discussão de um tC?ma que, nos ter~ 
mos da ieí e da ConstitUição, somente deverá se transfor
mar em evento- político daqui a dezenove meses. Não 
tem qualquer razão de ser a discussão de um assunto, 
quando somente daqui ~ quinz~ meses, data em que se 
processarâ a convenção do partido majoritário que esco
lherá o candidato. 

Sr. Presidente, há uma diferença fundamental entre o 
problema da discussão em toino da sucessão presiden
cial e a discussão em torno do voto distrital. Uma ma
téri~ não tem nenhuma importância. Aquela pode ser 
deixada para depois; esta, no_meu modo de ver, no meu 
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entendimento pálido, deve ser tema de preocupação das 
lideranças políticas, -da inteligência brasileira, dos seus 
cientistas políticos, afinal, de todos os que detêm uma 
parcela de responsabilidade na condução dos destinos 
nacionais. 

As grandes democracias do mundo, ~r. President_e_e 
Srs. Senadores, estão ai para apresentar a Prova perfeita, 
a prova acabada da importância do voto distrital. 

Não há uma só democracia, no mundo hoje, daquelas 
que gozam de estabilidade, que não adotem o si~!ema 
distrital nas suas diversas cambiantes. O Canq.dâ, os Es
tados Unidos, o Japão e a India, que tem uma experiên
cia democrática extraordinariamente rica, pOrqUê ê um 
país que vive c drama da superpopulação e da pobreza, 
com áreas de pobreza absoluta e, através do disti'ito, 
consegue superar óbices e dificuldades, e vai consolidan
do, pouco a pouco, através da história, a sua útil expe
riência democrática. A Itália~ a Al_~manha._ que tem tal~ 
vez o mais perfeito dos sistemas~ E é de se conversar c.om 
os ;:JOlíticos alemães, com os estudiosos_da ciência políti
ca alemã, com os homens que fazem parte das fundações 
dos partidos políticos alemães, que hoje tem a·melhor or
ganização partidária do mundo, para se obter deles ara
zão de ser da força com que defendem essas instituições. 
Ê que o voto proporcional acabou na Alemanha, na Re
pública de Weimar, quando a estrutura dos partidos es
maeceu os laços de solidariedade entre componentes das 
agremiações, permitiu o surgimento de partidos ideoló
gicos e no cortejo des~as dificuldades a imj:)lantação da 
mais terrível das ditaduras que conflagrou o mundo ele
vou ao holocausto mi!hües de seres human_os naquele 
país. E a experiêriciã -vivida pelos alemães levou-os à 
adoção, primeiro, de uma importante estrutura parti
dária como capaz de- dar suporte à democracia que tles 
hoje- têm como substância vital da sua própria existência, 
como nação. Em segundo lugar, Sr. Presidente, o sistema 
distrital misto responde pela estabilidade, pelo clima de 
paz social e de paz política reinante naQuela importante 
nação européia. 

Poderíamos aqui, Sr. Presidente, arrolar outros ~xem
plos que a Casa já conhece de sobejo. A minha experiên
cia política indica também que este é um projeto de tra
mitação dificit; não é fácil. Mas é preciso que os parla
mentares braisleiros dediquem suaS atenções pa~a este 
tema. 

Nós gozamos no Império de longa estabilidade políti~ 
ca com o distrito. Naquele tempo dizia-se que se votava 
mal e se escolhia bem. Hoje afirma-se que se vota bem e 
se escolhe mal. 

Mas, Sr. Presidente, o que realmente vicia a represen
tação popular é a falta de autenticidade e a quebra de 
vínculos entre representantes e eleitores. E o sistema pró~ 
porcional oferece e.sse espetáculo a um só tempO trágico 
e ridículos: de parlamentares, de representantes popula
res que passam à busca do sufrágio popular, aliciam pe
las formas mais diversas aquele voto e nunca mais são 
capazes de prestar contas àqueles que os elegeram. 
Abastarda-se o mandato, tira-se do mandato esta força 
que é da sua essência: E só hã uma maneira de se corrigir 
isso: através do voto distrital. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, não sem antes oferecer 
ao nobre Senador José Fragelli uma contradita à sur
preendente afirmação de S. Ex• no discurso do .Senador 
Humberto Lucena. 

O Senador José Fragelli surpreendeu-me com um 
aparte: acusou o PDS de_Par_tido reacionái'io. No. mo
mento em que S. Ex• fez a afirmação, riO aparte do Sena
dor Humberto Lucena, não me era facultada a réplica, 
mas faço-a agora. Esperei que-s. Ex• chegasse aO ple
nário pafa dizer que S. Ex• cometeu uma gravíssima'in
justiçã com seus colegas do PDS,_e as_ razões y._ f?l' sabe 
muito bem quais são, pelas quais S. Ex• praticoll essa 
grave injustiça -com selJS colegas de Senado. 

Se S. Ex.• não fosse üln holrieni -Com a ªutoridade que 
possui, com a autoridade de que se reveste na sua vida 
particular e pt1blica, suas palavras se perderiam como 
tantas outras acusações que se fazem ao Partido e às ins-
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thuições em geral. Mas, em se tratando de um homem da 
envergadura de V._ Ex•. 

O Sr. José Fragelli - Muito obrigado. 

O SR. MURILO BADARÚ - ... a acusação pesou 
11ura, não tanto porque veio de um homem de sua res
ponsabilidade, mas sobretudo porque ela é tremenda
mente injusta. Velho político que é, velho no sentido do 
tempo de militância, porque V. Ex• é um homem muito 
jov-em, V. Ex~ sabe perfeitamente que nos embates parla

-mentares há certos comportamentos a que somos leva~ 
dos por conveniências temporárias e sabemos nós quan
tas dificuldades temos para fazer a compatibilização de 
pontos de vista de certas determinações grupais. Sabe V. 
Ex• os paradoxos que enfrentamos. Está-se fazendo um 

- esforço enorme, do ponto de vista político, para se en-
contrar uma saída para o problema da autonomia, não 
só da cidade de Santos, como das cidades que estão sub
metidas ao talante do princípiO da segurança nacional. 
V. Ex• me desculpe a réplica ínserida num discurso do 
voto distrital. V. Ex• foi injusto; estou certo de que V. 

-EX.• vai rever seu conceito, até pofque nãO ê de sua índo
le, devidamente advertido, insistir nà prática de uma in
justiça. 

O Sr. José Fragelli- V. Ex• dá licença para um apar
te? 

O SR. MURILO BADARÓ - Com muito prãzer. 

O Sr. José Fragelli- Eu, quando disse que nós os Se-
- nadares estávamos tristes, verificando que a parte mais 

reacionãria, inteiramente submissã, do PDS estava no 
Senado e não na Câmara dos Deputados, a palavra rea
cionária foi eril.pregada num sentido que acho cOmum, 
quando há uma reação contra a liberdade, quando há 
uma reação contra o direito de autodeterminação de 
uma população, se fosse num sentido geral, de um poVo. 
Neste sentido, empreguei a expressão e me parece, no 
momento, que não empreguei ma(, porque a disparidade 
-de atitudes do PDS, na Câmara e no Senado, chocou a 
todos nós Senadores. Eu, como os demais, sentimos no 
nosso âmago essa injustiça, de que esse quinhão ingrato 
de reação contra a liberdade, autonomía, autodetermi
nação, do povo de Santos, uma cidade histórica, estives-

- -se- rlo PSD dÕ Senado e não rlo da Câmara dQs Deputa
dos. ÃChO que não pratfquei, portanto, uma injustiça 
porqu-e todoS nós ficamos -p-rofundamente chocados e 
magoados, porque justamente V. Ex•s do PDS do Sena
do tivessem aceito, à últirria hora, essa determinação do 
alto. Não pratiquei, pOrtanto, umã. injustiça. Se V. Ex• se 
sente injustiçado pela minha manifestação, eu, reconhe
cendo na sUa pessOa o Político que é o Senador de idéias 
lúcidas, o Sena-dor sempre Voliado para as coisas melho
res que possam ser conseguidas através da nossa ação 
parlãmentar, eu, em relação apenas a V. Ex.•, faria uma 
exceÇão, mas cOm relação à sua Bancada, não posso 
fazê-la. 

O SR MURILO BADARÚ- Bom, V. Ex• aí redobra 
a inJUstiça. Mas na medida em que retira da expressão 
seu carãter pejorativo, não vejo por que não conceder a 
V. Ex• minha plena absolvição. 

Sabe o eminente Senador, e V, Ex• viveu o episódio 
político, que muitas vezes, em momentos históricos ex
cepcionais, há circunstâncias que determinam a privação 
temporáriã de liberdade, em momentos de surtos e 
erupções-de arbítrio revolucionári-os que respondem por 
circunstâncias como-- esta.--- -

V. Ex• me homenageia com seu aparte, mas timbra em 
- inSistir na afirmação de que minha Bancada praticou o 

ato"de cerceamento da liberdade. Quero dizer a v. Ex• 
que não ê bem isto. Está-se fazendo um grande esforço 
para encontrar uma saída política que envolva não so
mente uma cidade, mas todo um conjunto de municípios 
brasileiros que estão ainda sob o guante de uma legis
lação excepcional. 

O Sr. José Fragelli - Amém! 
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O SR. ML'RILO BAOARÚ- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, com meus agradecimentos pela atençãO com 
que ouviram essas desataviadas considerações, cu reno
vo um apelo ao Senado, para que se debruce sobre o 

-problema do voto distrital, oferecendo uma ,:ontribuição 
lúcida, patriótica e altiva ao aperfeiçoamento das insti
tuições políticas brasileiras! 
- No momentO em que esse projeto aprovado aqui, tiver 

curso na Cãmara dos Deputados, lá ele vai ser acoplado 
à proposição governamental, e há de significar a contri
buição maior da Câmara alta do País a um tema, a um 
debate que, na minha opinião, tem ligações muito pro
fundas, vínculos muito fortes com o destino da própria 
democracia brasileira. 

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

ATO DO PRESIDENTE 
N~> 85, de 1983 

O' Presidente do Senado Federal, no uso das atri
~uiçc?_es regimentais e em cumprimento ao disposto no 
artigo 10 da Resolução n~' 146, de 19801 resolve: 

Art. l~> ConcedÚ Pr.ogii!ssão Horizontal aos ·servi~ 
dores do Qu_adr_o Permanente, avaliada:s com os concei
tos l (mer~iment0) e 2 (antigüidade), confo_rme Anexo I 
deste Ato e na forma dos artigos 5~>, parágrafo único e 69 
da mesma Resolução. 

A rt. 21' Os efeitos financeiros terão a sua vigência na_ 
forma constante do Anexo I deste Ato. 

Art. 3«> Este Ato entra em vigor. na data de sua 
publicação. 

Art. 4«> RevOgam-se as disposições em contrário; 
Senado Fe_deral, 30 de junho de 1983. -Nilo Coelho, 

Presidente- do Senado Federal. 

ANEXO I AO ATO N• 85/83 
do Presidente do Senado Federal 

Relação dos servidores do Quadro Permanente do Se
nado Federal, que obtiveram Progressão Horizontal 
(conceitos 1 e 2) de acordo com o disposto no artigo 51', 
parágrafo único da Resolução n9 146, de 1980. 
Conceito I -MERECIMENTO 
1-GRUPO-ATIV1DADESDEAPOIO LEGISLA
TIVO 

I -CATEGORIA FUNCIONAL-TI::CNICO LE
GISLATIVO 

a -Classe Especial- Ref. NS-23 para NS-24 (a par
tir _de (9 d_e janeiro de 1983). 

Relação nominal: 
Ol. Waldir Pereira Borges 
02. Marcos Castelo Branco Coutinho 
03. José Clenio Rego de Azevedo 

b- Classe Especial- Ref. NS~23-para NS-24 (a par
tir de }9 de julho de 1983). 

01. Marcelte Maria Oliv_eira Pimentel 
c- Classe Especial - Ref. NS-22 para NS-23 (a par-

tir de I I' de julho de 1983). 

Relação_ nominal:· 
01. Nelson Cleomenes Botelho 
02. Carlos Alberto de Souza Lopes 
01.. .. Pedro Helvécio Bomtempo 

d- Classe "C"- Ref. NS-20 para NS-21 (a partir de 
1• de julho de 1983). 

01. Heloisa Helena Dias 

e- Classe "C"- Ref. NS-19 para NS-20 (a paitir-de 
I~' de julho de 1983). 

01. Nilson Simões da Luz 

f- Oasse "C"- Ref. NS-18 para NS-19 (a partir de 
1~ de __ janeiro de 1983). 
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Rtlação nominal: 
Ol. Hamilton Bandeira Rodrigues 
02. Paulõ Roberto Falconi de Carvalho 

g- Cla!Se "B"- Ref. NS-15 para NS-16 (a partir de 
I'~' de julho de 1983). 

Relação nominal: 
01. Marnia Lucia Bezerra de Araújo 
02. Luii Renato Milani 

h- Classe ug"- Ref. NS-14 para NS-15 (a partir de 
I 'i' de jarieiro de 1983), 

Relação nominal: 
01. José Caetano SobrinhQ 
02. Nelma Suely Curado e Souza .. 
03. ltalo Brasilion da Silveira 
04. Joã·o Hêlio Carvalho Rocha 
05. Esther Gimenes Ferreira 

i- Classe "8"- Ref. N$-14 para NS-15 (a partir de 
1' de julho de 1983). 

Relação Dominai: 
01. Raimundo Carreiro Silva 
02. Joselito Correia-e··snva 
OJ~- Frederic Pinheiro Barreira 
04. Robert Quintão de Oliveira 
05. Paulo Francisco de Albuquerque Fortes Brito 
06. Maria Lúcia Caldas Pereira Meira 
07. Ana Maria de Oliveira Machado 
08. Cláudi~ Medeiros de_ Souza 
09. Leila Leivas Fer.ro"C_~ta 

j- Oasse ''A''- R.ef, NS-8 para NS-9 (a partir de }9 
de julho de 1983). 

Relação nominal: 
01. Waldeney Oliveira Lopes 
02. Benedito Vakson Ribeiro 

II- CATEGORIA FUNCIONAL-TAQUlGEAFO 
LEGISLATIVO 

a- Classe Especial Ref. NS-24 para NS-25 (a partir 
de }9 de janeiro de 1983). _ 

01. Maria Lúcia Cavalc.anti de Moraes e Castro 

III- CATEGORIA FUNCIONAL- ASSISTEN
TE LEGISLATIVO 

a __,... Oasse Especial - Ref. NM-34 para NM-35 (a 
partir de }9 de julho de 1983). 

Relação nominal: 
Ol. Amaro Corrêa de Oliveira 
02. Leondinlz de Barros 
03. Evaldo Gomes Can1ciro 
04. Zacarias Marcelino Ta_varçs 
05. José Gomes Filho 
06. Herval Tavares 
07. José Mariano Leal Moura 
08. lzaltino Bezerra 
09. Álvaro José Ferraz 
10. José Luiz Dei Basco . ·- ··-·· ·-·--
II. João Batista de Li_mã fjll;lo 
12. José Augusto Coelho da Silveira 
13. Marco Aurélio de Oliveira 
14. Carlos_ Alb~rto Lins Pereira 
15. Celso Wanderley de Azevedo 

b- Classe "C'- Ref. NM~32 para NM-33 (a partir 
de 19 de julho de 1983). 

01. Getúlio da Gama.Volney 

c-Oasse ••c•_:- Ref. NM~30 para NM-31 (a partir 
de }9 de julho de 1983). 
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Relação nominal: 
01. Antonio Pereira Coelho 
02. Jorge Antonio Orro 
03. Vilma Julineza da Silva Otero Seabra 

·· 04. Loii Fanton 

-d- Oassc- "C"- Ref. NM-29 para NM-30(a partir 
de !9 de JaneJro de I 983) 

01. Doracy Carvalho Reis 

e- Classe "'C"- Ref. NM-28 para NM-29 (a partir 
de..l9dejulho de 1983). 

01. Eliete de Souza Ferreira 

f- Classe "B"- Ref. NM-25 para NM-26 (a partir 
de 1'? de jufhO-cre f9.S3f 

01. Vera Lúcia Marcô Sabarã 

g- Classe "B"- Ref. NM-24 para NM-25 (a partir 
de 19 de julho de 1983. 

01. Gasparina Gonçalves 

h- Classe "A"- Ref. NM-19 para NM-20 (a partir 
de i' de julho de 1983). 

01. José Marcos de Freitas 

2- GRUPO - SERVIÇOS AUXILIARES 

I- CATEGORIA FUNCIONAL- AGENTE AD· 
MINISTRATIVO 
a- Classe Especial - Ref. NM-31 para NM-32 (a 

partir de }9 de julho de 1983). 

Relação nominal: 
O 1. Higino José do Espírito Santo 
o2. José Faustino da Costa 
03. - George Delanou Trindade Silva 

b- Classe Espeeial - Ref. NM-30 para NM-31 (a 
partir de 19 de julho de 1983). 

Relação nominal: 
01. Maria Terezinha Silva Lopes 
02. Eliezer Outra Ribeiro 
01. _João Batista de Almeida 
04. Luiz Fernando Seve Gomes 
05. Julia Pereira Gomes 
06. Maria Luiza Medeiros de Souza 
07. Maria Josê Alves de Carva]ho 

c-Oasse "C" - Ref. NM-28 para NM-29 (a partir 
~-de }9 de julho de 1983). 

Ol. Sir Peres de Barros 

d-Oasse "C"- Ref. NM-26 para NM-27 (a partir 
_ cll:. L' de julho de 1983). 

Relação nominal: 
01. Raimundo Veloso de Almeida 
02. Antonio Felix Pereira 
03. Irene P.ereira de Mello 
04. Leonardo Joffily 

e- Classe ''C''- Ref. NM-25 para NM-26 (a partir 
de 19 de julho de 1983). 

Relação nominal: 
OL Charles Ayrton de Menezes Evaristo 
02. Edna Maria Lima Guimarães 
03. Sandrã Pereirã Cantuâria 
04. Luiz Gon:zaga de Aquino Cesar 
05~ Maria da Glória de Souza 

f- Classe ''A"- Ref. NM-17 para NM-18 (a partir 
d~ _19 de julho de 1983). 

01. Jos~_JC?_~quim Pereira da Silva 
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li- CATEGORIA FUNCIONAL- DATILÚGRA
FO 

a- ('lasse Especial - Ref. NM-22 pura NM-23 (a 
partir de I 'i' de julho de 1983). 

01. Francisco Wilbu.r Pimentel Pinheiro 

b- ('lasse Especial - Ref. NM-21 pura NM-22 (a 
partir de 19" cre julho de 1983). 

Relação iwminal: 
Ol. Carlos Barbosa Moral~ 
02. Francisco das Chagas Alves 
03. Juracy de Barros Monturil 

3 -GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE N(VEL 
SUPERIOR 
l-CATEGORIA FVNCíONAL- PSICÚLOGO 

a- Classe ESpecial- Ref. NS-20 para NS-21 (a par
tir de !9 de julho de 1983). 

01. E.leonora Rachel Falconi de Carvalho 

II-CATEGORIA FUNCIONAL~ ODONTÚLO· 
GO 

a- ('lasse "C" Ref. NS-18 para NS-19 (a partir de 19 
de julho de 1983). 

Ol. Nilton Mondin Pinheiro Machado 

III -CATEGORIA FUNCIONAL- ARQUITETO 

a- Classe "C"- Ref. NS-18 para NS-19 (a partir 
de (9 de julho de 1983). 

OL Lúcia Maria Borges de 0\iveii-a 

IV- CATEGORIA FUNCIONAL- T~CNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

a- Classe "C"- Ref. NS-18 paru NS-19 (a partir 
de 19 de julho de 1983). 

01. Ricardo Frederico Secco Távora 

V....: CATEGORIA FUNCIONAL - TÉCNICO EM 
C:<:lMUNICAÇÃO SOCIAL 

a- Classe "A"- Ref. NS-5 para NS-6 (a partir de 
1' de julho de 1983). 

Ol. Paulo Henrique Ferreira Bezerra 

VI- CATEGORIA FUNCIONAL - CONTADOR 

a- Classe ''"C"- Ref. NS-18 para NS-19 (a partir 
de 19 de julho de 1983). 

O I. Geraldo Coutinho Corrêa 

VII-CATEGORIA FUNCIONAL- TÉCNICO EM 
LEGISLAÇÃO E ORÇAMENTO 

a- Classe "A"- Ref. NS-14 para NS-15 (a partir 
de !9 de julho de 1983}. 

01. José Henrique Púes de Carvalho 

b- Classe "A'' - Ref. NS-12 para NS'-13 (a partir 
de }9 de julho de 1983). 

01. .Carlos Alberto de Lima 

4-GRUPO- ARTESANATO 
1- CATEGORIA FUNCIONAL- ARTlFICE DE 
MECÂNICA 

a- Classe .. C''- Contramestre- Ref. NM-18 para 
NM-19 (a partir de }9 de julho de 1983). 

01. Felix dos Santos Filho 
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b- Classe ucn- Contramestre- Ref. NM-17 para 
NM-18 (a partir de I~> de julho de 1983). 

01. Sebastião Carlos da Rocha 

11- CATEGORIA FUNCIONAL- ARTIFICE DE 
ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO 

a- C'lasse .. D"- Mestre- Ref. NM-23 para NM-
24 (a partir de 19 de julho de 1983). 

Relação nominal: 
01. FrancisCO Evaristo _de Paiva 
02. Nicanor Ribeiro da Silva 
03. José Pereira de Vasconcelos Filho 

b- Classe "'C"- Contramestre- Ref. NM-18 para 
NM-19 (a partir de 1~> de julho de 1983}. 

01. Ceci Pereira Coelho 

c- Classe ~~c"- Contramestre- Rcf. NM-17 para 
NM-18 (a partir de }I' de julho de 1983). 

01. Jo~é dos Anjos 

III- CATEGORIA FUNCIONAL- ARTIFICE DE 
CARPINTARIA E MARCENARIA 

a- ('lasse '"Dn- Mestre- Ref. NM-24 para NM-
25 (a partir de )9 de janeiro de 1983). 

01. Euzebio Gonçalves Rocha 

b- (']asse '~C''- Contr_amestre- Ref. NM-19 para 
NM-20 (a partir de 19 de julho de 1983). 

01. Joaquim Ortega 

Conceito 2- ANTIGÜIDADE 

1-GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA
TIVO 
1- CATEGORIA FUNCIONAL - T~CNICO LE
GISLATIVO 

a- Classe Especial - Ref. NS-24 para NS-25 (a 
partir de 19 de julho de 1983). 

01. Klebcr de Souza 
b- C'lasse Especial - Ref. NS-23 para NS-24 (a 

partir de 19 de julho de 1983). 

Relação nominal: 

01. Judite Silva 
02. Sonia de Lima Belchior 
03. Neide Botelho 
04. Paulo Roberto Moraes Aguiar 
05. Maria do Socorro Rodrigues Silva 
06. Eleonora de Castro Passarinho 

c- Classe Especial - Ref. NS-22 para NS-23 (a 
partir de [I' de janeiro de 1984). 

Relação nomirial: 

01. Candida Maria Piragibe Graeff 
02. Carolina Maria Pompeu Fortuna 
03. Benedita Maria de Souza 

d- Classe 4 'C"- Ref. NS-19 para NS-20 (a par
tir de ]9 de.janCii-o de 1984). 

01. Maria do_ Socorro Cavalcante 

e- Classe HC"- Ref. NS-18 para NS-19 (a-par~ 
tir de i~> de julho de 1983). 

Relação nominal: 

01. Regina Alves Ri9 Branco 
02.-- Francisco Alves Ramos 
03. Marcia Bokel Snítcovscy 
04. Beatriz Elizabeth Capara! Gontijo de Rezende 
05. Luiz Antonio Soares Laranja 
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f- Classe "C"- Ref. NS-17 para NS-18 (a partir 
de IY de janeiro de 1984). 

01. Beni Beltrão Moysés 

g- Classe uB"- Ref. NS-14 para NS-15 (a partir 
de 1~> de julho de 1983). 

Relação nominal: 

or. MafTa Linhares Souza i<.ranert Borges 
02. Paula Cunha Canto de Miranda 
03. Paulo Roberto Almeida_ Campos 
04. Antonio Carlos Izac 

_ 05. Walmir Leal da Gama 

h- Classe .. B"- Ref. NS-14 para NS-15 (a par
tir de 19 de janeiro de 1984}. 

Relaç~o nominal: 

h- Classe •.•B"- Ref. NS-14 para NS-15 (a par
tir de I~" de janeiro de 1984). 

Relação nominaJ: 

01. Elizabeth Pinto de Alvarenga 
02. Maria Goreth-de Souza Mattos 
03. José Maurício Lima de Souza 
04. Ana Maria Olival Veloso 
05. Eymard de Almeida Mousinho 
06. Octacílio Outra Maia 

i- Classe ""A"- Ref. NS-8 para NS-9 (a partir 
de J9dejaneiro de 1984). 

Of. Antonio José Viana Filho 

II- CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE 
LEGISLATIVO 

a- Classe Especial- Ref. NM-34 para NM-35 (a 
partir de I~> de janeiro de 1984). 

0!. Claudio Barbosa -Leite 

h- Classe "C'_'_-:- Ref. _J'.fM-30 para NM-31 (a 
p·1rrtir de 1~" de janeiro de 1984). 

Relação nominal: 

01. Rosalina Pereira Marques Neto 
02. Monica Miranda Cruz Ribeiro 
03. José Pedro Celestino 

c- C1asse '"C" - Ref. NM-29- para NM-30 (a 
partir de I~> de jul_ho de 1983). 

Relação nominal: 

01. Vilma Maria da Costa 
02. Sandra Silva Tasquino dos Santos 
03. Doralice Barbosa da Silva 
04. Sydia Cassia Estein 
05. Ivan Luiz da Rocha 
06. Celina Tavares da Cunha Melo 
07. Hélio Barros de Lima 

d- Classe "C .. - Ref. NM-29 para NM-30 (a 
partir de I"' de janeiro de 1984). 

01. Wellington Celso Aranha 

e--:- C'! asse .. C" - Ref. "f\!_M-28 para NM-29 (a 
partir de 1"' de janeiro de !984). 

Relação nominal: 

01. Norma Albuquerque Moura 
02. Edison Alves 
03. Ana Maria Domingues dos Santos Silv_a 
04. Carmelia Uma Souza 
05. Maria Beatriz de Andrade Santiago da -Silva 
06. Janilda Monteiro 

Juího de 19.53 

f- Classe "B" - Ref. NM-2-4 para NM-25 (a 
partir de 19 de janeiro de 1984). 

01. Maria Helena de Souza Mendes DL'llrte 

g- C'lasse .. A" - Ref. NM-21 para NM-22 (a 
partir de )9 de janeiro de 1984). 

Relação nominal: 

O 1. Kleber Alcoforado de Lacerda 
02. Josefa Flor de Melo Oliveira 
03. Valdenice Soares Evangelista" 

h- Classe ~'A"- Ref. NM-19 para NM-20 (a 
partir de J9 de janeiro de 1984). 

Relação nominal: 

01. Paula Francinete Trindade Queiroz 
02. Tàrcisio Barroso de Pinho 

2- GRUPO- SERVIÇOS AUXILIARES 
I-CATEGORIA FUNCfONAL- AGENTE AD
MINISTRATIVO 

a- Classe Especial- Ref. NM-30 para NM-31 (a 
partir de 1~> de janeiro de 1984). 

Relação nomirial: 

O I. José Neto 
02. Oity Moreira Rangel 
03. Joaquim Baldoino de Barros Neto 
04. Longozir Freitas Melo 

b- Classe "C" - Ref. NM-26 para NM-27 (a 
partir de J9 de janeiro de 1984). 

O l. Sebastião Bernardes Ribeiro 

e- Classe "C" - Ref. NM-25 para NM-26 (a 
partir de }9 de janeiro de 1984). 

Relação nominal: 

- 01. Shirley Santana 
02. Jerusa de Oliveira Rego 
03. Valmir da Silva 
04. José Fernandes de Rezende 
05. Antonio Francisco de Albuquerque Cavalcan-

te 
06. Maria do Amaral Faviero 
07. Terezinha de Jesus da Rocha Fonseca 
08. Marisa dos Santos Oliveira 
09. Zélia Fiuza Vianna 
10. Geralda de Almeida Amaral 
11. Maria do Socorro de Moraes Calado 

d- Classe "'B" - Ref. NM-21 para NM-22 (a 
partir de [9 de janeiro de 1984). 

01. Espedito Augusto Conceição 

e- Classe- "A''- REf. NM-17 para NM-18 (a partir 
de l"' de janeiro de 1984). 

Relação nominal: 
01. Sebastião_ Marinho da Paixão 
02. Jo_sé Nalvo Gualberto Pereira 
03. Mathilde Jabre 

II- CATEGORIA FUNCIONAL- DATILOGRA
FO 

a':-CJasse Esp('cial- -Ref. NM-21 para NM-22 (a 
partir de 19 ~e janeiro de 1984). 

Relação nominal: 
01. Sev_erino Lourenço da Silva 
-o2. Mario" Oouvêa 
03. Gilda Gomes Rodrigues 
04. Antonio Carlos Pinto Vieira 
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3- GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL 
SUPERIOR 

1- CATEGORIA FUNCIONAL - TECNICO EM 
LEGISLAÇÃO E ORÇAMENTO 

a- C'lassc Especial - Ref. NS-23 para NS-24 (a par
tir de [9 de janeiro de 1984). 

01. Tenissoy de Araujo Lima 

4- GRUPO- ARTESANATO 

I- CATEGORIA FUNCIONAL - ARTIFICE DE_ 
MECÂNICA 

a- Classe ''C''- Coillramis_tre- Ref. NM-17 para 
NM-18 (a partir de 19 de janeiro de 1984). 

Relação noininal: 
01. Aurino Carvalho 
02. _ Manoel Quintiliano da Silva 

11- CATEGORIA FUNCIONAL - ART!FICE DE 
ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO 

a- Classe Especial - Rd NM-29 para NM-30 (a 
partir de [I' de janeiro de 1984). 

Ot. Josias Pereira Ribeiro 

b- Classe Especial - _Ref. NM-28 para NM-29 (a 
partir de Jl' de janeiro de 1984). 

O I. José Ribeiro Filho 

c- Classe HD"- Mestre- Ref. NM-~4 para NM-
25 (a partir de l~' de janeiro de 1984). 

01. Manoel James Pontes Ibiapina 

d- Classe- "C"- Contramestre- Ref. NM-17 para 
NM-18 (a partir de I~> de janeiro de 1984). 

Relação nominal: 
01. Ezir Soares Mendonça 
02. Norma Sarmento de Almeida 

III- CATEGORIA FUNCIONAL- ART!FICE DE 
CARPINTARIA E MARCENARIA 

a- Classe uc"- Contramestre..:..:. Ref. NM-17 para 
NM-18 (a partir de l~> de janeiro- de 1984). 

Ol. Francisco Gomes de Freitas 

Senado Federal, 30 de Jui:tho de 1983. 

ATO DO PRESIDENTE 
N~> 86, de 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso- de suas atri
buições regimentaiS e -em cumprimento ao disposto no 
art. 32 da Resolução n~> 146, de 1980, resolve conceder 
Progressão Vertical, em vagas originãrias ou decorren
tes, aos servídores do Quadro Permanente do. Senado 
Federal, conforme relação nominal, anexa, vigorando 
seus efeitos financeiros, a partir de I~' de julho de 1983. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983. ---._!1{(/Q_Coelho, 
Presidente do Senado Federal. 

ANEXO I AO ATO N• 86(83 
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

Relação dos servidores do Quadro Permanente do Se
nado Federal beneficiados pela Progressão Vertical, em 
vagas originãrias ou decorr_ente_s, nas Categorias Funcio
na-is de Técnico Legislativo, AsSiSÚmte Legislativo, 
Agente Administrativo, Datilógrafo, Odontólogo, Téc
nico em Comunicação Social, Artífice·· de Mecânica, 
Artífice de Eletricidade e Comunicãção, Artífice de Car
pintaria e Marcenaria, Artífice de Estrutura de Obras e 

DIÃRlüDO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Metalurgia, bem como amparados pelo artigo 31, item 
H, combinados com o artigo 27 da Resolução n~' 146, de 
1980. 

1-GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGIS
LATIVO 

I- CATEG_QRIA FUNCIONAL - TI\CNICO. LE, 
GISLATIVO 

-n~> de vagas: 3 na Classe Especial - Ref. NS-22 

a-Da Calsse ''C", Ref. NS-21 para a Classe Espe
cial NS-22,.dois (2) ocupantes com interslício: 

Relação nominal: 
01. Sidney Kronemberg 
02. Antonino Olavo de Almeida 

11- CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE 
LEGISLATIVO 

N~> de vagas: 12 na Classe Especial, Ref. NM-34 

a_~ Da Classe H('", Ref. NM-33, para a Classe Espe
cial NM-34 

Rela_ção nominal: 
01. -Mario Lucas Gonçalves da Silva 
02. Roberto Mendonça 
03. Jaime Carvalho de Aguiar 
04. Francisco Pereira da Silva 
05. Nalvino Neto Ribeiro 
06. Hilton Meireles 
07. _Artur Lustosa Noguejra Filho_ 
08. José Ribamar de A breu Lima 

-09. Joffiar"JOsê Ramos 
10. Maria das Graças Silva de Almeida 
11. Heitor Luiz Dias Trindade J úníor 
12. Genívaldo Fernandes Mendonça 

b- Da Classe HA", Ref. NM-23 para a Classe "B", 
Ref. NM-24 

o único ocupante com interstício da Classe "A", Ref. 
NM-23. 

01. Sebastião Celestino de Oliveira Filhq _ 

2- GRUPO- SERVIÇOS AUXILIARES 
I - CATEGORIA FUNCIONAL- AGENTE AD
MINISTRATIVO 

h~' de vagas: 014 na Classe Especial - Ref. NM-30 
a- Da Classe "C", Ref. NM-29 para a Classe Espe-

cia!Ref. -- -· -- --

NM-30 

Relação nominal: 

01. Maria Madalena da Silva 
02. Elveny Vera Cruz Lobato Araújo 
03. Maria Aparecída DiaS 
04. Regina Clarice-TeiXeira 
05. Felisberto Vianna 
06. lvanil Alves Barbosa 
0.7. Dulce de Freitas Hortelão 
08. "Nely Mamede Minucci 
09. Neumar Ferraz de Souza 
10. Ronaldo Vitória Vargues 
11. Nilo .N.ogueira 
12. João Evangelista Narciso 
13._ Denise Ribeiro de Albuquerque Barbosa 
14. José da Silva Ferreira 

b - Na Cla~e ~·c'', Ref. NM-25 
nl' de vagas: 019 (5 existentes e 14 decorrentes) 

Da Classe "s••, R.ef. NM-24 para a· Classe "C", ReL 
NM-25 

Relação nominal: 
0"1. Terezinha de Castro Barreto 
02. Vilma Célia Martins Viana 
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03. Célia Alves de Azevedo 
04. Maria José Pereira do Amaral 
05. EdeniCe Ferreira Lima Deud 
06. Salvador de Freitas Muniz 
07. ln és ia Custódio 
08. Maria Onésia da Silva 
09. José Fernandes Moreira 
10: Maria do Socorro Silva Conceição 
11. Julio Cesar Pires 
12. Augusto Aureliano 
l3. Maria da Glória Carvalho Liparizzi 
14. Florinda da .Silva 
15. Ludelvina Diva Farias Lima 
16. Glória Nazareth Nunes 
17. Carlos Roberto dos Santos Muniz 
18. Venerando Pereira Lemos 
19. Francisco Róbias da Silva 

11- CATEGORIA FUNCIONAL- Datilógrafo 
a) -n~> de vagas: 09 na Classe Especial, Ref. NM-21 
Da Classe "B", Ref. NM-20 para a Classe Especial, 

Ref. 
NM-21 

Relação nominal: 
01. Maria José da Silva 
02. Ft(:ú:na r\..faria -da Silva 
03. Pedro -dos Anjos Amaral Soares 
04. Alcíâes Santos Granado da Silva 
05. Ronaldo Ferreira da Silva 
06. Maria dos Santos Muniz 
07. Joarez Mariano de Almeida 
08. Valdevino Lopes de Oliveira 
09. Osório Anchises 

3- GRÜÍ'd- OUTRAS ATIVIDADES DE N[VEL 
SUPERIOR 
I- CATEGORIA FUNCIONAL- Odontólogo 
a- Da Classe ''C", Ref. NS-21, para a Classe Espe

- cial, Ref. NS-22, nos termos do artigo 31, item II, daRe
solução n~> 146, de 1980, o único ocupante com interstí
cio. 

01. José Sega! Marrara 

b- Da Classe "B", Ref. NS-16 para a Classe "C", 
Ref. NS-17, nos termos do artigo 31, item II, da Reso
lução n~" 146, de 1980, o ún"ico ocupante com interstíciO. 

O 1. Marlene Lemos 

II -CATEGORIA FUNCIONAL- Técnico em Co
municação Social 

a)- Da Classe "B", Ref. NS-13 para a Classe .. C", 
Ref. NS-i4, nos. termos do artigo 31, item II, combina
dos com o artigo 27 da Res_olução n~" 146, de 1980. 

Relação nominal: 

01. Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa 
02. Zayra Moreira Pimentel 
03. Ana Lucia Ã.yres Kalume Reis 
04. Jorge Frederico de Almeida Santos 
05. Augusto Lopes Ribeiro 
06. Alice Maria Lins Martins 
07.- Zelia de N ovaes Carneiro Campelo 
08. Virginia Maria de Faria Laranja 
09. Deuzalia Azevedo Rodrigues 
10. Manoel Pompeu Filho 

4- GRUPO- ARTESANATO 
I -CATEGORIA FUNCIONAL -Artífice de Mecâ
nica 

a) - Na Classe "C", Ref. NM-17 9 02 vagas 
Da Classe "8", Ref. NM-16 para a Classe "C", 

Ref. NM-I7 

Relação nominal: 
01. Julio Martins 

. 02. José Rodrigues Sampaio 
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II- CA TEGORJA_FUNCIONAL- Artífice de Elelri
cidade e Comunicação 

a - Na Oasse Especial, Ref. NM-28 º 01 vaga 
Da Oasse "D". Ref. NM-27 para a Ctâsse Especial 

NM-28 

01. Otavio Pereira da Cruz 

b - Na Classe "D", Ref. NM-23 9 02 vagas 
Da Classe "C", Ref. NM-22 para a Classe "D", Ref. 

NM-23 

Relação norriinãl: 
01. Lourival Brasil 
02. Lourival Julião da_ Silva 

c- Na Classe "C", Ref. NM-17 9 02"-vagas 
Da Classe "8", Ref. NM-16 para a Classe "C", Ref. 

NM-17 

Relação nominal: 
Ol. Adelaide Ribeiro da Silva 
02. Maria Auxiliadora Gonçalves da Silva 

lii -CATEGORIA FUNCIONAL -Artífice de Car
pintaria"-e Marcenaria 

a - Da Classe uc", Ref. NM-22 para a Classe "D", 
Ref. NM-23 de acordo com o artigo 31, iteril II, combi
nado c:om o artigo 27 da Resolução n9 146, de 1930, dois 
(2) ocupantes da Classe "C", Ref. NM~22. 

Relação nominal: 

01. João Batista das Chagas Quirín6 __ _ 

02~ José Galdino de Olíveira 

IV- CATEGORIA fUNCIONAL- Artífic~e de Es
trutura de Obras e Metalurgia 
a- Da ClãsSe "B", Ref. NM~l6 para a Classe "C", 

Ref. NM~17, nos termos do artigo 31, item Ir, combína- -
do com o artigo 27 da Resolução n<:> 146, de 1980, 

Relação nominal: 
01. José Teixeira Sobrinho 
02. José Ferreir-a de Brito 
03. Antonio Alves da Silva 

Senado Federal, 3_0 de junho de 1983. 

ATO DO PRESIDENTE 
No 87 , DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~ 

buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in~ 
ciso IV do Regimento Interno e de conformidade com a 
·delegação de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n<:> 2, de 4 de abril de 1973, e 
tendo em vista o que consta do Processo nl' 004474~83-0, 
resolve aposentar, por invalidez, Raimundo Manoel Be
zerra, Assistente Legislativo, Código--SF-AL-NM-012, 
Classe "B", Referência NM-27, do Quadro Permaneitte 
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso I e 
102, iridso I, alínea b, da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, combinados com os artigos 427, inci
so III, § 21' e 428, inciso III e 415, § 4~> do Regulamento 
Administrativo do Senad_o _Federal, aprovado pela Reso
lução SF n~> 58, de 1972, caril proventos integrais e a -gra
tificação adicional por tempo de serviço a que tem direi
to, nos termos do artigo 3~> da Lei n~' 5~903, de 1973 e arti
go 10 da Lei nl' 4,345, de 1964. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983. - Nilo_ Coelho, 
Presidente do Senado FederaL 

ATO DO PRESIDENTE 
No 88 , DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in~ 
ciso IV do Regimenta· Interno e de conformídade com a 
delegação de_ competência que lhe foi" 6iitórg"ada pelo 
Ato da Coinissão Dfretora nl' 2, de 4 de abril de 1973, e 

tendo em vista o que consta do Processo n9 005207835, 
resolve aposentar por invalidez, Rubens Martins Ferrei
ra, Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência NS~ 
25, do Quadro Permanente do SenadQ_Federal, nos ter
mos dos artigos 101, inciso I e 102, inciso I, alínea "b", 
da Constituição da RepúbliCa Federativa do Brasil, cOm
binados com os artigos 427, inciso III,§ 2<:>, 428, inciso III 
e 415, § 49 da Resolução SF n~' 58, de 1972, com proven
tos integrais, acrescidos da gratificação de Nível Supe
rior amparado pela Lei nl' 1.050, de 1950 e Decreto-lei nl' 
1709, de 1.979, bem como a gratificação adicional por 
tempo de serviço a que tem direito, conforme determina 
o artigo 3~> da Lei n~> 5:903, de 1973 e artigo to da Lei n~> 
4.345, de 1964. 

Senado Federal, 30 de junho de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO No 21, DE 1983 
DA COMISSÃO DIRETORA 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais e regulamentares, conside· 
rando o que consta do Processo n~' 002 4 77 831 e os pare· 
ceres favoráveis, emitidos pelos órgãos técnicOs cOmpe
tentes, resolve: 

-Posicionar os Técnicos Legislativos constantes da 
relação nominal anexa a este Ato na Classe "C", Refe
rência NS-21, da mesma Categoría Funcional, mediante 
redisTribuição dos claros de lotação, 

Sala da Comissão Diretora, 30 de junho de 1983. -
Nilo Coelho, Presidente - Raimundo ~_arent-e- Henri
que Santillo - Milton Cabral. 

RELACÃO NOMINAL 
DO ANEXO AO ATO DA COMISSÃO 

DlRETORA No 21, DE 1983 

Quadro Permanente 
Grupo- Atividades de apoio LegislativO 
Categoria Funcional - Técnico Legislativo 
Classe- "C'' - Referência- NS-21 -
n" de ocupantes: 81 

I. Heloisa Helena DiaS 
2. Maria do Socorro Cavalcante 
3. Nilson Simões da Luz 
4. Hamilton Bandeira Rodrigues 
5. _Paulo Roberto Falconi de Carvalho 
6. Regina Alves Rio Branco 
7 _ Francisco Alves Ramos 
8. Márcia Bokel Snitcovscy 
9. Beatriz Elizabeth Capara! Gontijo de Rezende 

10. Luiz Antonio Soares Laranja 
11. Domingos Batista Reis 
12. Beni Beltrão Moisés 
13. Márnia Lúcia Bezerfa de Araújo 
14, Luiz Renato Milani 
15. Maria Lúcia Caldas Pereira Meira 
16. Frederic Pinheiro Barreira 
17. Octacílio Outra Maia 
18. Ana Maria de Oliveira Machado 
19. Maria Gorctte Souza Matos 
20, Eyrr{ard de Almeida Mousinho 
21. Raimundo Carreiro Silva 
22. Robert Quintão de Oliveira --
23. José Maurício Lima de Souza 
24. Joselito Correia e Silva 
25. Claudio Medeiros de Souza -
26. Leila Leivas Ferro Costa 
27. Paulo FrancisCo de Albuquerque Fortes Brito 
28. Elizabeth Pinto: de-Alv-arenga 
29. Ana Maria Olival Veloso 
30. Wellington Muniz de Melo Filho 
31. João da Silva Maia 
32. João Carlos Gomes 
33. Lúcia Gonçalves Leite Cintra 

34. Carlos Guilherme Fonseca 
35. Edson Lodi Campos Soares 
36. José Vieira do Vale Filho 
37. Paula Cunha Canto de Miranda 
38. ltalo Brasilion Silveira 
39. Antonio Carlos Isac 
40. Paulo Roberto Almeida Campos 
4l. Esther Gimenes Ferreira 
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42, Maria Unhares de Souza Kranert Borges 
43. José Caetano Sobrinho 
44. Valmir Leal da Gama 
45. Nelma Suely Curado e Souza 
46. João Hélio Carvalho Rocha 
47. Paulo Castro Riberio 
48. Suzana Menezes da Silva 
49. Augusto César Correia Gay 
50. Clara Maria de Vasconcelos Torres Dantas 
5t. Sérgio Augusto Gouvêa Zaramela 
52, Luiz Gomes dos Santos 
5.3. Marília Santos de Azevedo 
54, Eudóxio Pereira de Freitas 
55. Vera Lúcia Cunha da Silva 
56. Maria do -Rosário Leite de Castro 
57. Ana Menezes de Albuquerque 
58. Áurea Leite de Camargo 
59. Manoel Messias dos Sãntos 
60. Maria Geralda da Silva 
61. Jane Maria Barbastefano Rangel 
62. José Alcino Scarassatti 
63. Sérgio luiz Seixas 
64. Ewerton Muniz de Melo 
65. Eunice Fernandes de Andrade 
66, Cé.sar Augusto Nobre Lustosa de Barros 
67. Mauro de Alencar Dantas 
68, Gesmar Divino da Costa 
69. Flaviano Lopes da Silva 
70. Vera Lúcia Gomes 
71. Jayberé Quintão_ de Oliveira 
72. Casemiro Martins Fernandes 
7-3. Alberto de Oliveira Nazareth 
74. Benedito Vakson Ribeiro 
75. Antonto José Viana Filho_ 
76. Waldíney Oliveira Lopes 
77. Julio Caesar Ramos 
78. Elizabeth Veil da Costa 
79. Lida Maria Galiza Pereira de Souza 
80.- Ofívia de Havilland Ferreira Bezerra 
81. Luiz Cláudio de Brito 

ATO No 22, DE 1983 
DA COMISSÃO DIRETORA 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais e regulamentares, ã vista do 
que consta do Processo n9 001 254 820, e dos pareceres 
favoráveis, i::mitid_os pelos órgãos técnicos competentes, 
resolve: 

19) Autoriza ã criação; ilos termos do artigÕ 53-7-do 
Regulamento Interno, de suas gratificações acessóraiS~ 
equivãlentes ao Símbolo FG,2, para os serVidores lota
dos na Representação do Senado federal no Rio de Ja
neíici que prestam assistência riO -embarque e desem6-ar
qüe dos Senhores Senadores, familiares e funcionários 
da CaSa nos 3er0portos do Rio de Janeiro. 

2<:>) Os servidores a que se refere o item 1<:> devirão 
ser indícados pelo Chefe dos Serviços Auxiliares no Rio 
de Janeiro e designados pelo Senhor Diretor-GeraL 

Sala da Comissão Diretora, 30 de junho de 1983. -. 
Nilo Coelho: -Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
ATA DA 5• REUNIÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA A 30 DE JUNHO DE 1983. 

Sob a Presidência do Senhor Senador Nilo Coelho, 
Presidente, e com a presença dos Senhores Senadores 
MoaCir úafla, Primeiro Vice--Presidente, Henrique San-
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tillo, Primeiro-Secretário Lenoir Vargas, Segundo
Secretário, Milton Cabral, TerceiiO-Secretário, e Rai
mundo parente, Quarto-Secretário, às dezessete horas e 
trinta minutos do dia trinta de junho de mil novecentos e 
oitenta e três, reúne-se a Comissão Diretora do Senado 
Federal. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Se
nhor Senador Jaison Barreto, Segundo Vice-Presidente. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e 
concede a palavra ao Senhor_ Prime_iro Vire-Presidente, 
que relata o processo relativo às contas do PRODASEN, 
referentes ao 4~' trimestre de 1983. O parecer, ravorâvel, é 
aprovado à unanimidade dos presentes. 

Com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário traz ao 
exame da Comissão Diretora -os- seguirites assuntos: 

J'i') Proposta da Diretora da Subsecretaria de 
Biblioteca no sentido de serem reestruturados os serviços 
do órgão, com pareceres favoráveis dos setores compe
tentes da Casa e instruída com minuta de projeto de -re
solução a respeito. O Senhor Presidente distribui o as
sunto ao Senhor Segundo-Secretário, pa:ra relatar. 

2'i') Requerimento em que CbLIDO DE SOUZA 
solicita setecentos e trinta dias de licença pará tratamen
to de interesses particulares, nos termos do art. 390 do 
Regulamento Administrativo do Senado. A Comissão 
Diretora aprova o prcinUnCialnento favorável do Relator 
e defere o pedido. 

3'>') Proposta do edito do Boletim Econômico HA
nálise", oferecendo assinaturas do referido seminário, à 
razão de CrS 52.000,00 pOr assiriante. A -proposta é inde
firida pela Comissão Diretora. 

49) Oficio do Sindicato dos Industriais Grâficos, 
alegando concorrência desleal e indevida do CEGRAF 
no mercado da indústria gráfica do DistritO Federal. A 
matéria é entregue ao Sennor-Piesidente, para apurar os 
fatos junto à Diretoria Executiva do CEGRAF. 

5'>') Solicitação do servidor JOS~ NEVES, apoiada 
por seis Senhores Senadores, no sentido de se estUdar a 
possibilidade de ser criada, no âmbito do Senado Fede
ral, uma capela ecumênicá, destinada a práticas religio
sas. O Senhor Primeiro-se-Cretário e incümbido de estu
dar o assunto. 

6'>') Exposição de Motivos do Diretor da Subsecre
taria de Patrimônío; SUg'eriildo a adoçã_o de medidas des
tinadas a dotar a Se_çào de Controle e Tombamento das 
condições necessárias ao seu pleno funcionamento, pro
pondo a concessão de seis (06) r_e:tribui.l;:ões ac_essórias 
correspondentes ao Símbolo FG-3, nos termos do art. 
537 do Regulamento Administrativo. Após amplo deba
te, em que se indagou da possibilidade de o referido ser
viço ser realizado, inclusive, por estudantes universi
tários, em estágio, a ComissãO Diretora, à unanimidade 
dos presentes, decide convocar o Diretor da Subsecreta
ria de Patrimôni.O para ·com-parecer à próxima Reunião, 
a fim de prestar esclarecimentos a respeito do assunto. 

7'i') Exposição de Motivos da Subsecretaria de Pa
trimônio, propondo a criação do Setor de Controle d~ 
Contratos e Periódicos, com retribuição acessória equi
valente ao Símbolo FG-2, com parecer do Senhor 
Diretor-Gerat, enfatizando a necessidade do atendimen
to da solicitação, nos termos do art._537 do Regulamento 
Administrativo. Fica estabelecido que, na próxima Reu
nião, o Diretor- do órgão requisitante deva comparecer 
para prestar os esclarecimentos neces:sãrios à elucidação 
do pedido_, 

89) Minuta de Ato da ComissãO Diretora, propon
do o enquadramento dos servidores integrantes da Cate
goria Funcional de Técnico em Comunicação Social, de
corrente da aplicação da Lei n9 7.097, de 23 de maio de 
1983. O Senhor Presidente distribui o assunto_a_Q Senhor 
Terceiro-Secretário, para relatar. 

9'i') Processo oriundo da Subsecretaria de Assisten
cia Médica e Social, indicando os servidores integrantes 
da Categoría Funcional de Enfenneiros e propondo a 
reestruturação da referida Categ_oiiã Funcional, de acor
do com o procedimento adotado pelo Poder Executivo 
na Lei n9 7.071, de 20 de dezembro de 1982, nos termoS 
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da minuta de projeto de lei anexo. Trata-se de assunto já 
estudado pelos órgãos técnícos da Casa, inclusive pelo 
Conselho de Administração, com pareceres favoráveis. 

_o_ assunto é_ distribuído ao .Senhor Terceiro-Secretário, 
para relatar. 

10) Projeto de Resolução n'>' 63/83, da Comissão Di
retora, que cria a Categoria Funcional de Adjunto Legis
lativo. A matéria retorna ao exame da Comissão Direto
ra para opinar sobre a emenda apresentada. O Sellhor 
Primeiro-Secretário, após informar ter sido o responsá
vel pela redação ado ta da no projeto, declara-se suspeito 
para opinar sobre a emenda. O projeto é distribuído ao 
Senhor_ Terceii'o-Secretário, para relatar. 

li) Expediente da Diretora da Subsecretaria de Ta
quigrafia, solicitando autorização para que aquele órgão 
se faça representar da VI Reunião Internacional da As
sociação Ibero-americana de Taquigrafia, a realizar-se 
em Casilda, Argentina, no pertodo de 15 a 18 de julho 
próximo, com ânus para o Senado Federal. O pedido diz 
respeito à participação de cinco servidores. A ComisSão 
Diretora, preliminarmente, incumbe o Senhor Diretor
Geral de manter ~ntatos com a Câmara· dos Deputados, 
para- saber se aquela Casa também se fará representar no 
conclave. 

12) Solicitação do Senhor Senador Altevir Leal, de 
ressarciamento de despesas com moradia, a partir-de 21 
de março do corrente ano, data erp_ iJ.ue assunliu o man
O-ato de Senador da República, visto que ainda não lhe 
foi destinado o apartamento funcional a que faz jus e en
quanto perdurar essa situação. A Comissão D_iretora, 
c_onsi_derando ter havido atraso na entrega do imóvel, 
por fatores alheios ao Senador, decide autorizar o ressar
_çLmento, como soHcttado. 

13) Requerimento do servidor Paterson Gomes de 
Figueiredo, Técnico em ComunicaçãO Social, solicitaõ
do-licença para se ausentar do País, a fim de corri parecer 
a conclave internacional. A autorização é concedida pela 
Comissão Diretor_a. 

14) Solicitação do Chefe dos Serv_íços Auxiliares da 
Representação do Senado Federal no Rio deJaneíro, no 

-sentido de s_erem criadas duas gratificações :acess_órias 
para os servidores qtie prestam serviços nos aeroportos 
do Rio de Janeiro_, efetuando o embarque e_d_esembargue 
de senadores, familiares e funcionários da Casa. A Co· 
missão Diretora autoriza a criação, nos termos do Ato 
que, assinado, -vãi à publicação. -

JS) Requerimento da servidora Edwiges de Oliveira 
Ca-rdoso, solicitando reVis-ão de seu -enquadramento, 
com pareCeres contrários dos órgãos técnicos da Casa. A 
ComissãO Diretora, à unanimidade dos presentes, inde
fere ·a pediào. 

16) Relatório final_da Comissão Especial incumbida 
de examínar ã Víãbiiidade de criaÇão de_uma creche para 
atender_os filhos dos servidores do Senado Federal e ór-

- gãoS supervlsionados. A Comissão cOnclui favoravel
mente à criação, em área da ASSEt:E. O Senhor Presi
derite esclarece já ter sido mantida conversa com o Go
vei-nador do Distrito Federal, que Se rriariifestóu propen
so a ceder _um terreno próximo ao da ASSEFE para esse 
fim. O Relatório é aprovado. 

17) Processo n9 5.603(83, ein que Lucia Mariã. Bar
-ges de Oliveira, solicita correção de seu enquadramento, 
a..fitri de_ser posicionada na Referên....ia NS-25 da Catego
ria Funcional de Arquíieto - distribuído ao Senhor 
Segundo-Secretário, para relatar. 

18)_ Processo n'>' 2.477/83, em que Raimundo Carrei
ro Silva e. outros Técnicos Legislativos requerem posicio-

__ namento na Classe "C", referência NS-21, da mesma 
Categoria Funcional, com pareceres favoráveis, emitidos 
por diversos órgãos técnicos da Casa. A Comissão Dire
tora, após discutir a matéria, defere o pedido, nos termos 
de Ato que, assinado, vai à publicação. 

19) Proposta de correção das cotas para a execução 
de tr_abalhos para os membros da Mesa e Partidos Po11ti
cos pelo Centro Gráfico do Senado Federal. A matéria é 
distribuída ao Senhor Terceiro-Secretário, para relatar. 
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20) Processos n9s 3.755/83, 3.942/83 e 4.866, pelos 
quais se pede o ressarcimento de despesas a serem efetua
das em veículos abalroados por carros oficiais do Senado 
e o motorista responsável solicita seja perdoado de res
sarcir o Senado, ante o pequeno valor de seu salário 
mensal. A Comissão Diretoria, após examinar a matéria, 
autoriza o pagamento das despesas, nos termos do pare
cer-do Se~hor Consu_ltor-Geral, e dispensa o motorist~, 
como solicitado. 

21) Processo n9 4.028J83, pelo qual a Secretaria Ad
ministrativa propõe a ree:;truturação da Seção -de Proto
colo Adminisirã.tivo; pelas razões que expõe. Os parece
res são favoráveis. O Senhor Presidente distribui o pro
cesso ao Senhor Quarto-Secretário, para relatar. 

22) Problema dos funcionários à disposição dos Ga
binetes dos Senhores Senadores, extra-lotação. O Senhor 
Priri1eiro-Secretário esclarece que se trata de assunto que 
está a merecer especial atenção da Comissão Diretora. 
Após discutir o assunto, a Comissão Direlora encarrega 
o Senhor Presidente e o Senhor Primeiro-Secretário de 
encontrarem uma solução para a matéria, a ser trazida 
posteriormente ao exame da Comissão. 

Ó Senhor Pfesidente, a seguir, ConCede a palavra ao 
Senhor Quarto-Secretário, que emite parecer favorável à 
aprovação da prestação de contas do Senado Federal, re
ferente ao 4'1 trimestre de 1983. A Comissão Diretora, à 
unanimidade dos presentes, aprova o parecer favorável 
do Relator. 

O Senhor Presidente usa da palavra para abordar al
guns assuntos, a saber: 

1<:>) Problema dos Guardas e Agentes de Segurança 
que se encontram afastados de seus trabalhos normais, 
lotados em Ga_binetes e outros órgãos da Casa, compre
juízo para o funcionamento do órgão e da segurança da 
própria Casa. Fica decidido que todos irão reto"rnai aos 
trabalhos normais e regulamentares, no Serviço de Segu
rança da Subsecretaria de Serviços Gerais, e, devidamen
te fardados, desempenhar as tarefas de segurança para as 
quais foram nomeados e contratados. 

29) - Prol::iítúrla das -contas telefônicas. O Senhor Presi
dente informa que as despesas telefônicas do Senado Fe
deral atingiram um montante muito acima do programa
do e que em julho, durante o recesso parlamentar, todos 
os telefones diretos serão desligados, a fim de possibilitar 
iinla redllçâo d-e despesas que permita ao Senado aguar
dar o estudO da viabilida_rle de um Crédjto suplementar. 
A Comissão Diretora concorda com Sua Excelência. 

3_9) Problema dos telegramas fanados. O Senhor Pre
sidente informa que numerosos funcionários têm utiliza
do o sistema de telegrama fanado para transmitir as suas 
mensagens e ã·s vezes dos próprios SenhOres Senadores. 
Acontece que, como se sabe, há uma cota mensal de uti
lização dos telegramas simples e estes são muito mais ba
ratos do que os fanados. Diante disso, fica decidido ser 
proibida a utilização de telegrama fanado, ficando os 
usuários sujeitos a restituir a importância corresp-onden
te ao Senado Federal. O Senhor Diretor-Geral é incum
_bido de adotar as medidas cabíveis ao ressarcimento, ao 
Senado, das despesas com telegramas fanados já realiza
das por servidores da Casa. 

4'>') Problema de quota extra ·de combustível. O Se
nhor Presidente esclarece que os pedidos de quotas ex
tras de combustível, a maior parte das vezes feitos por 
funcionáríos dos Gabinetes, estão atingindo proporÇões 
anormais, razão por que se torna imperioso a proibição 
desse procedimento. 1:. decidido que, em nenhum caso, 
poderá ser co_ncedida quota extra de combustivel, salvo 
em situações eX.cer)cionais, a critério do Senhor Presiden
te. 

Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e dez 
minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os tra
balhos, pelo que, eu, (Aiman Nogueira da Gama), 
Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei 
a presente Ata, que, assinada pelo Senhor Presidente, vai 
à publíCaçãci. 

Sala da Comissão Diretora, 30 de junho de 1983.
Nilo Coelho, Presidente. 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 
RESENHA DAS MATJ':RIAS APRECIADAS 

DE t• A 30 DE JUNHO 
(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno) 

Projetas Aprovados e Encaminhados à Sanção 

Projeto de Lei do Senado n9 118, de 1974 (n9 914/79, 
na Câmara dos Deputados), que define os crimes deres
ponsabilidade do Governador do Distrito Federal, dos 
Governadores dos Territórios Federais e de seus respec
tivos SecretárioS, e dá _outras providências. Ses~ã.o: 7-6-
83. 

Projeto de Lei da Câmara n~' 62, de 1982 (n94.939j81, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre segurança para estabele
cimentos financeirOS-, estabelece normas para consti
tuição e funcionamento das empresas particulares que 
exploram serviços de vigilância e de transporte de valo
res, e dá outras providências. Sessão: 7-6-83. 

Projeto de Lei da Câmilra n9 75, de 1982 (n'i' 5.846/82, 
na Casa de origem),--de iniciativa -do Senhor Presidente 
da República, que autoriza o Instituto Nacional de Co
lonizaçãO e Reforma Agrária - INCRA, a vender, em 
concorrência, o imóvel urbano que mencioná, de suã. 
propriedade. Sessão: 9~6-_83, _ ----

Projefo de Lei da Câmara n'i' 92, de 1982 (n~' 5.847/82, 
na Casa de origem), de iniciativa dO -Senhor Presidente 
da República, que autoriza o Instituto Nacional de Co
lonizaçãO e Reforma Agrária: :.._ INCRA, a doar o imó-
vel que menciona. Sessão: 9-6-83. -- ----- -----

Projeto de Lei do Senado n9 308, de 1981-DF, de ini
ciativa do Senhor Pres.idente da República, que altera as 
alíquotas do imposto sobre a transmissão de bens imó
veis e de direitos a eles relativos, a que se refere o art. 31 
do Decreto-lei n~' 82, de 26 de dezembro de 1966. Sessão: 
!3-6-83. 

Projeto de Lei da Câmara n~> 141, de 1982 (n~> 6.i56/82, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação e trans
formação de cargos e empregos na Secretaria do Tribu
na! Federal de Recursos, e dá outras providências._ Ses-
são: 21-6-83. --

Projeto de lei da Câmara n'i' 95, de 1982 (n~> 6.058/82; 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que altera a estrutura da categoria fuqcio
nal de Técnico de Censura do Grupo:Potícia Federal, 
constante do anexo- IV do Decreto-lei n9 1.820, de li de 
dezembro de 1980. Sessão: 24-6-83. 

Projeto de Lei da Cârilara n11 l27,de 1981 (n~> 2.592/80, 
na Casa de origem), que acrescenta dispositiVO- aO ·art. 
487 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, dispon
do sobre a concessão de aviso prévio na despedida indi-
reta. Sessão: 27-6-83. -

Projeto de Lei do Senado n'i' 167, de 1983-DF (Coirils· 
são do Distrito Federal), que autoriza _o Governo d< 
Distrito Federal a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 8.304.089.820,00 (oito bilhões, trezentos e quatro 
milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e viniê-crilzeiros). 
Sessão: 28-6-83. -

Projeto de Lei do Senado n~> 32, de 1983-DF (Comis
são do Distrito Federal), que retifica, sem ônU:s, a Lei CÍ9 
7 .054, de 6 de dezembro de 1982, que estima--a Receita e 
fixa a Despesa do Distrifo- Federal para o exercício fi
nanceiro de 1983~ Sessão: 30-6~83. -(extraordinária) 

Projetos Aprovados e Encaminhados à Promulgação 

Projeto de Resolução n9 165, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Umarizal, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no Valor de Cr$ 20.004.000,00 (vinte 
milhões e quatro mil cruzeiros). Sessão: l~'-6-83. (ex
traordinária) 

Projeto de Resolução n9 88, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Nova Resende, Estado de Mi nas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 65.067.975_,00 (ses-

senta e cinco milhões, sessenta e sete mil, novecentos e 
setenta e cinco cruzeiros). Sessão: 19-6-83. (extraordi-
nária). -

Projeto de Resolução n9 33, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Bar
roso, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crédito rio valor de Cr$ I73.514.600,00 (cento e setenta e 
três milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscentos cru
zeir'Os)". Sessão: f9-6-83. (extraordinária). 

Projeto de Resolução n'i' 1, de 1982-(Comissão de Eco
nomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia, 
Estado de Minas Gerais, a contratar opefação de crédito 
no valor de Cr$ 36.593.900,00 (trinta e seis milhões, qui
nhentos e noventa e três mil e novecentos cruzeiros). Ses
são: 3-6-83. 

Projeto de Resolução n~' 12, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pau
la Cândido, Estado de Mi nas Gerais, a conhafai' ope
raçã_o de crédito no valor de Cr$ 18.296.950,00 (dezoito 
milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cin
qüenta cruzeiros). Sessão: 3-6-83. 

Projeto de Resolução n9 30, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de lti
quira, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 8I.123.270,29 (oitenta e um mi
lhões, cento e vinte e três mil, duzentos e setenta cruzei
ros e vinte e nove centavos). Sessão: 3-6-83. 

Projeto de Resolução n9 35, de 1982 (ComíSSão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Per
nambuco a contratar operação de crédit~ no valor de 
Cr$ 541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um mi
lhões, quatro mil e quatrocentos cruzeiros). Sessão; 6-6-
83. 

Projeto de Resolução n9 97, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Além 
Paraíba, Estado de Minas Gerais, a_contriatar operação 
de crédito no valor de Cr$ 3.356.506,00 (três milhões, 
trezentos e_cinqüenta e seis mil, quinhentos e seis cruzei
ros). Sessão: 6-6-83. 

Projeto de Resolução n~' 118, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pira
petinga, Estado de Minas GeraiS, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 50,888.600,00 (cinqiienfa mi
lhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzei
ros). SeSsão: 6-6-83. 

Projeto de Resolução n9 40, de_ 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução do art. 
-207 do Código Tributário do Município de Planalto, no 
Estado de São Paulo, com a redação dada pela Lei Mu
nicipal n~>41, de 14 de agosto de 1977, do mesmo Municí
pio. Sessão: 6-6-83. 

Projeto de Resolução nl' 42, de 1983 (Comissão de 
Constitu_içãp e Justiça), que suspende a exe_cução do art. 
320 da Lei n9 782, âe 1967, do Munidpio de Paraguaçu 
Paulista, no Estado de São Paulo. Sessã-O: 6-6-83. 

Projeto de Resolução n~' 183, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte a contratar operação de crédito nova
lor de Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos 
e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros). Sessão: 8-6-
83. 

Projeto de Resolução n9 256, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Montes Claros, Estado de Minas Gerais, a elevarem CrS 
209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, cento e oito 
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 
Sessão: 8-6-83. 

Projeto de Resolução n~' 66, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Caçador, Estado de Santa Catarina;- a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 5.447.000,00 (cinco mi
lhões, quatrocelltos e- <l_uarenta e sete mil cruzeiros). Ses
são: 8-6-8.3. 

Projeto de Resolução n~' 121, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeítura Municipal de 
Ceará-Mirim, Estado do Rio -Grande do Norte, a con
trutar operação de créditQ no valor de Cr$ 
130.279.719,24 (cento e trinta milhões duzentos e setenta 
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e nove mil, setecentos e dezenove cruzeiros e vinte e qua
tro centavos). Sessão: 8-6-83. 

Projeto de Resolução n'i' 122, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Mllriícipa! de Pi
ranga, Estado de_ Min_as Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor" de Cr$ 43.378.650,00 (quarenfã e-tres 
milhões, trezentos e sententa e oito mil, seiscentos e cin
qüenta cruzeiros). Sessão: 8-6-83. 

Projeto de Resolução n9 38, de -1981 (CôrriíssãÕ. de 
Economia), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Pon
ta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e 
três milhões de cruzeiros). Sessão: 10-6-83. 

Projeto de Resolução n9 48, de 1983 (Comissão de Fi
nanças), que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a 
contratar operaçã-o de empréstimo externo no valor de 
DM 10.000.000,00 (dez milhões de mar-cos alemães), des
tinado ao Programa" Pequena Irrigação a Nível de Pro
priedade". Sessão: 10·6-83. 

Projeto de Resolução n~' 49, de 1983 (ComissãQ_ de 
Ec_onomia), que autoriza o Governo do Estado de Sergi
pe a contratar operação de crédito no valor de CrS 
75.548.815,00 (setenta e cinco milhões, quinhentos e qua
renta e oito mil, oitocentos e quinze cruzeiros) SesSão: 
10-6-83. 

Projeto de Resolução n~' 59, de 1983 (Comissão ~C: 

Constituição e Justiça), que suspende a execução dos 
arts. 39, 49 e 5~> da Lei n9 270, de 2 de dezembro de 1977, 
do Município de Orindiúva, no Estado de São Paulo. 
Sessão: 10-6-83. 

Projeto de Resolução n~' 60, de 1983 (Comissão de 
Constituição e JUStiça), que suspende a execução do art. 
21' da Lei n'i' 1.060, de 26 de dezembro de 1978, do Mu· 
nicípio de Pompéia, no Estado de São Paulo. Sessão: 10-
6-83. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1979 (n~> 

25[79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Técnico-Científica e" Tecnoló
gica celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Jamairia Ãrabe Popular Socialista da Líbia, 
em Brasília, a 30 de junho de 1978. Sessão:_ 13-6-83. 

Projeto de Resolução n9 50, de 1983 (Comissão de 
Eçonomia), que autoriza o Governo do Estado do Piauí 
a contr~tar operação de crédit9 no valor de CrS 
453.256L608,00 (quatrocentos e cinqüenta e três milhões, 
duzentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e oito cruzei
ros) Sessão; 13-6-83. -

Projeto de Resolução n9 54, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Monte Alegre de _Minas, Estado de Minas Gefais, a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 45.847.515,36 
(Q_ua-re_nta ~ c_incQ milhões, ~itocentos e quarenta e _sete 
mil, qllit1hentos e _quinze cruzeiros e trinta e seis centa
voS). Sessão: 13--=-6~8:3. 

Projeto de Resolução n'i' 55, de 1983 (Comíssão de 
Economia), que autoriza? Prefeitura Municipal da Cf
dade do Recife, Estado de Pernambuco, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 179.-960.500;00 (cenfci e 
setenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil e qui
nh_(<n_tos cruzeiros). Sessão: 13-6-83. 

Projeto de Decreto Legislativo n~> 32, de 1981 (n9 
110/81, mi. Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Anexo IV (Seguros) ao Convênio ·sabre Transporte 
Internacional Terrestre, adotado pela X Reunião de Mi
nistros de Obras Públicas e Transportes dos Países do 
Cone-Sul, realizada em Brasília, no período de 13 a 17 de 
outubro de 1980. Sessão: 15-6-83. 

Projeto de Resolução n9 51, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar ope
raçiío de crédito no valor de Cr$ 1.153.986.270,80 (um 
bilhão, cento e cinqUenta e _três milhões, novecentos e oi
tenta e seis mil, duzentos e setenta cruzeiros e oitenta 
centavos) Sessão: 15-6-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 52, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pe
dro Gomt;;s, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 39 .O 15 .()06, 19 (trinta 
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e nove milhões quinze mil,- se-is cruzeiroS e dezenove cen
tavos). Sessão: 16-6-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução nl' 53, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal deTere
nos, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar ope
ração de crêdito no valor de Cr$ 3.352.000,00 (três mi
lhões, trezentos e cinqüenta e -dois iTiíl cruzeiros). Sessão; 
16-6-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n~' 3, de 1979 (Comissão de Eco
nomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre, Estado do_ Rio Grande do Sul, a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões -de cruzeiros}. Sessão: 21-6-83. 

Projeto de Resolução n~' 104, -de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a PrefeitUra Municipal deCil
noas, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar ope
ração de crêdito no valor de Cr$ 34.668.015,32 (trinta e 
quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinze 
cruzeiros e trinta e dois centaVOs). SeSsão: 21-6-83. 

Projeto de Resolução n9 58, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Itaueira, Estado do Piauí, a contratar operação de crédi
to no valor de Cri 13.391.000,00 (treze milhõcii, trezen
tos e noventa e um mil cruzeircis). Sessão; 21-6-83. 

Projeto de Decreto Legislativo n9_5_, de 1983 (n9 15/8.3, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acor
do Constitutivo do Banco Africano de Desenvolvimen
to, celebrado em Cartum, a 4 de agosto de 1963, eriienda
do pela Resolução n9 5/79, adotada pelo Consellio de 
governadores, em Abidjan, a 17 de maio de 1979. Sessão 
21-6-83. 

Projeto de Resolução n9 44, de- 1983- (Cõmissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Mãto 
Grosso a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
l.474.772.069.23_(um bilh-ão;- q-uarrocentos e setenta e 
quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, sessenta e 
nove cruzeiros e vinte e três centavos). Sessão: 21-6-83, 

Projeto de Resolução n9 '78, de 1983. (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Santa 
Catarina a elevar em Cr$ 8.114.447.554,92 (oito bilhões, 
cento e quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e sete 
mil, quinhentos e cinquenta e quatro cruzeirOS e noventa 
e dois centavos) o montante de sua dívida cõnsolidada. _ 
Sessão: 23-6-83. 

Projeto de Resolução n9 57, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura municipal de Ara
ranguá, Estado de Santa Catarina, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 29.847 .909_,39 (vinte e nove 
milhões1 Oitocentos- e quarenta e s~te mil, novecentos e 
nove cruzeiros e trinta e nove centavos). Sessão: 24-6-83. 

Projeto de Resolução fl9 66, de 1983 (Comissão _de 
Economia}, que autoriza a Prefeitura municipal de Pira
para, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de 
crêdito no valor de Cr$ 218.094.000;oo (duzentos e 'de
zoito milhões, noventa e quatro mil cruzeiros). Sessão: 
24-6-83. 

Projeto de Resolução n9 67, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura municipal de Ata
léia, Estado de Minas Gerais, a- contratar- operação- de 
crédito no valor de Cr$ 70.691.880,00 (setenta milhões. 
seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta cru-
zeiros) seSsão: -24-ó-83. . 

Projeto de Resolução n9 82, de 1983 (Com'issão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de-Santa 
Catarina a elevar em Cr$ 12.738.040:000.00 (doze bi
lhões, setecentos e trinta e oito milhões e quarenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
24-6-83. 

Projeto de Resolu-ção n9 83, de 1983, (ComiS~ião de 
Economia), que autoriza o Governo do Estudo do Rio 
de Janeiro a elevar em Cr$ 11.955.596.307 (onze bilhões-, 
novecentos e cinqüenta c cinco milhões, q1..Ltnhentos e no
venta e seis mil, trezentos e sete cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 24-6-83. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 4, de 1979 (n9 l/79, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Con
venção sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de 
Técnicas de Modificação Ambie"ntal, assinado pelo ·ao-

verno brasíleiro em Nova Iorque, em 9 de novembro de 
-1977. Sessão: 27-6-83. 

Projeto de Resolução n" 68, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura municipal de Barra 
da Rocha, Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no v"alor de CrS 36.406.475,24 (trinta e seis milhões, 
quatrocentos e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco 
cruzeiros e vinfe e quatro centavOs) Sessão: 27-6-83. 

Projeto de Resolução n9 71, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado da Bahia 
a corifriüai" operaÇão de crédito no valor de Cr$ 
747.290.79-6,00 (Setecentos e quarenta e sete milhões, du
zentõ_s~ e nove:iüa m_H, setecentos -e noventa e seis cruzei
r9~LSessão: 27-6-83. 

Projeto de Resoluçào n9 84, de 1983 (Comissão de 
Economía)1 que autoriza o GOverno do Estado da Paraí
ba a elevar em Cr$ 2.231.981.775.87 (d_ois bilhões, duzen

- tos e trinta e um milhões, novecentos e oitenta e um mil, 
~ setecentos e seten'ia. e cinco crüzeiros e oitenta e sete cen
--tavos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 2_7-

6-83. 
Projeto de Resolução n9 85, de 1983 (Comissão de 

Ec_onomia), que autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a elevar em Cr$ 11.940.400.190,70 (onze bi
lhões, novecentos e quarenta milhões, quatrocentos mil, 
cento e noventa áti.leiros e setenta centavos) o montante 
de sua dívida consolidada, Sessão: 27-6-83, 

Pt_ojeto de E.esolução n_9 75, de 1983 (Comissão de 
Eçonomia) que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo (SP) a contratar operação de crédito, no valor de 
CrS 669.559.720,90 (seiscentos e sessenta e nove milhões, 
quinhentos e cipqlfeiita e n~we mil, setecentos e n_oventa 
cruzeírõs e noVenta centavos) Sessão: 28-6-83: -

Pró}eto de ResolUção nQ 72, de 1983 (Cor!iíSSão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Qrande do Norte a contratar operação de crédito nova
lOr de CrS 34.279.000,00 (trinta e quatro milhões, duzen
_tos e setenta e· nove mil cruzeiros). Sessão: 28-6-83. 

Projeto de Re.solução n" 56, de 1983 (Comissão de 
Economi_a), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
chado (MO), a contratar operação de crédito no valor de 
CrS 160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, quatrocen

- tos·e n·oventa e quatro mil, cento e trinta e um cruzeiros e 
cinqüenta· e séis -Centàvos). Sessão: 29-6-83. (Extraordi
nária.) 

Projeto de Resolução n9 229, de 1981 (Comissão de 
Economia), qUe" autOriza a Prefeitura Municipal de An
gêlica (MS) a contratar operação de_crêdito no valor de 

_Cr$ 2.394.000,00 (dois milhões, trezentos e noventa e 
___ quatro mil cruzeiros). Sessão: 29·6-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n<1 40, de 1982 (Comissão- de 
. .E~nomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Anaurilândia (MS) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 4.890.000,00 (quatro milhões, oítocentos e 
noventa míl cruzeiros). Sessão: 29-6-83. (Extraordi
nária.) 

Projeto de Resolução n9 213, de 1981 (ComisSão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Bela 
Vista (MS) a contratar operação de crédito no valor de 
0.$ 16.315.900,00 (dezesseís milhões, trezentos e quinze 
mil e novecentos cruzeiros). Sessão: 29-6-83. (Extraordi
nária.) 

Projeto de Decre_to Legislativo n9 13, de 1979 (n'1 
_U/12_._mi_Câmara __ dos_Qepufados), que aprova o texto 
do Ac.ordo de CooperãÇão EcoOômica, Científica e Téc
niCa entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo Militar Federal da República Federal da 
Nigéria, assinado em Brasília, a lO de janeiro de 1979. 
Sessão: 29-6-83. (Extraordinária.) 

-Projeto de Resolução n~" 69, de 1983 (Comissão de 
-COnstituição e Justiça), que suspende a execução dos 
afts.._ ·3_4 a 38 da Lei n'i' 575, de 19 de dezembro de 1975, do 
Município de Sales Oliveira, no Estado de São Paulo, 
Sessão: 29-6-83. (Extraordinária.) 

Prcijcto de ResoluÇãO- n'~ 70, de 1983 (Comissão de 
CCii1.stitUiÇão e Justiça), que suspende a execução da ex
pressão "ou judicial", contida no§ 39 óo art. 90 da Lei n9 

- 440, de 24 de setembro de 1974, do Estado de São Paulo. 
--sessão: 29-6-83. {Extraordinária.)· - ----
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Projeto de Resolução n9 73, de 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução do art. 
6~' e seu parágrafo úniCo da Lei Federal n9 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972. S""eSsão: 29-6-83. (Extraordinária.) 

Projeto d_e Decreto Legislativo n" 18, de 1983 (n9 
28/83, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Se
nhor Presidepte da República a ausentar-se do Pais no 
decurso do mês de julho de 1983, para submeter~se a re
visão médica no exterior. Sessão: 30-6-83. (Extraordi
nárja.) 

Projeto de Resolução n9 80; de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Hospital das Clínicas da Fa
culdade de Medicina da Universidade de Sào Paulo a 

- contratar operação de crédito no valor de CrS 
192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzei~ 
ros) Sessão: 30-6-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 81, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado da Bahia 
a contratar _operação ·de crédito no valor de Cri 
444.689.491,02 (quatrocentos e quarenta e quatro mi
lhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e no
venta e um cruzeiros e dois centavos). Sessão: 30-6-83. 
(Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 76, de 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução do inci
so I do art. 15 da Lei n<1 6.989, de 29 de dezembro de 
I 966., na redação que lhe deu a Lei n9 7.785, de 20 de se
tembro de 1972. do Município de São Paulo. Sessão: 30-
6-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n~ 79, de 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução do arti-

-go 243 do Código Tributário do Município de Mariápo
lis, Estado de São Paulo (Lei n9 288, de 18 de outubro de 
1967), com a redaçào dada pela Lei n9 520, de 24 de de
zembro de 1978. SeSsão: 30-6-83. (Extraordinária.) 

Projetos Aprovados e- EncaMinhados à Câmara dos De-
putados - . 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n~ 32, de 1981 (n9 3.033/76, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao art. 4~ da Lei n9 4.594, de 29 de de
ze_!llbro_ de 1964, que regula a profissão_de corretor de se
guros. _Sessão: 7-6-83. 

Projeto de Lei do Senado n9 23, de 1983, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a atuali
zação e reajustamento contínuo do valor do selo a que se 
refere a Lei n9 909, âe 8-de novembro de 1949, destinado 
a obter recursos para assistência à prole dos hansenia
nos. Se~são: 15-6-83. 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 
35, de I 979 (n~ 1.657/75, na Casa de origem), que autori
za o Governo Federal a instituir a Fundação Univeiisida
de Federal de Campina Grande e dá outras providências. 
Sessão: 21-6-83. -

Projeto de Lei do Senado n~ 96, de 1983, de autoria da 
Comissão Diretora, que reajusta os atuais valores de 
vencimentos e proventos dos servidores ativo e inativos 
do Senado Federal, e dá outras providências. Sessão: 21-
6-83. 

Projeto de Lei do Senado n~ 41, de 1983., de autoria do 
Senador Aloysio Chaves, que atribui às entidades sindi
cais que integram a Confederação Nacional d.as Profis
sões Liberais, o mesmo poder de- representação dos sin· 
dictJtos representativos das categorias profissionais dife
renciadas_, nas ações individuais e coletivas de competên
cia da Justiça do Trabalho, Sessão: 30-6-83. (Extraordi
nária.) 

Mensagens Aprovadas Relativas à Escolha de Autorida-
des -

Mensagem n~ 102, de 1983 (n9 176/83, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Sérgio Cor
rêa Affonso da Costa, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
X.tJd-or do Br3.sil nos Estados Unidos da América. Sessão: 
9-6-83. (Extraordinária.) 
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Mensagem nl' 103, de 1983 (n~' 177/83, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor George Ál
vares Maciel, Mínistro de Primeira Classe, dã Carreira 
de Diplomata, para exercf!r a função de Embaixador do 
Brasil junto à Organização das Nações Unidas. SesSão: 
9-6-83. (Extraordinária.) 

Mensagem nl' 100, de 1983 (n~' 174/83, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da R_epública submete à 
deliberação do Senado _a .. escolha do Senhor António 
Francisco Azeredo da Silveira, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à ~epública Portuguesa. 
Sessão: 22-6-83. (Extraordinária.) -

Mensagem n~' lO!, de !983 (n~' 175/83, na origem), -
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do SenhOr- Dário Mo
reira de Castro Alves, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Organização dos Estados Ameri
canos_,_ Sessão: 22-6-83. (Extraordinária.) 

Mensagem n~' 104, de 1983 {ni'J78J83, ria origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a esColha do Senhor Paulo No
gueira Batista, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
Chefe da Delegação Permanente do Brasil em Genebra. 
Sessão: 22-6-83. (Extraordinária.) 

Mensagem nY 105, de 1983 (n~' 181/83, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Nestor Luiz 
Fernandes Barros dos Santos Lima, Ministro de Segun
da Class_e, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Do-
minicana. Sessão: 22-6-83. (Extraordinária.) ----' 

Mensagem nY 106, de 1983 (nY 182/83, na origerri), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz Felipe 
Palmeira Lamprêia, Mínistro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Suriname. Sessão: 
22-6-83. (Extr3.ordfnâria.) 

Mensagem nY III, de 1983 (nY 191/83, na orfgem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Alarico Sil
veira Júnior, Ministro de Prímeira Classe, da CarTeira de 
Diplomata; para- exercer a função de Embaixador do 
Brasil juntO ã RepúblíCa HelêniCa. Sessão: 22-6-83. (Ex
traordinária.) 

Mensagem nQ 119, de 1983 (nY 211/83, n-a Origeffi), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à -
deliberação do Senado a escolha do General-de-Exército 
Heitor Luiz Gomes de Almeida para exercer o cargo de
Ministro do Superior Tribull3I Militar, na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro General-de-Exército 
Dilermando Gomes Monteiro. Sessão: ?2-6-83. --(:EX
traordinária.) 

Projetas Rejeitados e Encaminhados ao Arquivo 

Projeto de Lei da Câmara- flço- fl3,-d-e 19ffl (n~' IÕOJ79; 
na Casa de origem), que autOriZa ·o --Poder Executivo a 
devolver troféus de guerra a República do Paraguai. Ses
são: l Y-6-83. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 23, de 1981 (nY 1.041/79, 
na Casa de origem), que dá nova redaçào ao§ 21' do art. 
43 da Lei n"' 5.108, de 21 de setembro de 1966-, Código 
Nacional de Trânsito. St!sSTo::-9-=o:g:r: . 

Projeto de Lei da Câmara n~' 29, de 1981 (n"' 960/79, na 
Casa de origem), que dispõe s06re os -requ-iSüõS pã-ra a 
venda de espingarda de ar comprimido. Sessão: 14-6-83. 

Projeto de Lei da Câmara nY 56, de 1981 (n~'4.524f77~ 
na Casa de origem), que dispõe sobre a gratuidade na ex
pedição de documentos pelas repartições públicas, nos 
casos e condições que especifica-. Sessão: -14-6:83. 

Projeto de Lei da Câmara n"' 62, de 1981 (n~'422/79, na 
origem), que altera a redação da alínea f do art. 482 dã 
ConsolidaÇão das Leis do Ti-abalho. Sessão: 16-6-83. 
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Projeto de Lei da C.ãmara n" 64, de 1981 (n~ 1.874/79, 
na origem), que dá nova redação ao § I"' do art. 474 do 
Decreto-lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 -, Código 
de Processo Penal. Sessão: 16-6-83. 

Projeto de Lei da Câmara nQ 42, de 1982 (n~' 1.781/79, 
na origem), que altera dispositivo da Lei nY 5.772, de 21 
de dezembr0 de 1971, que instituiu o Código da Proprie
dade Industrial, estabelecendo a competência da Justiça 
do Trabalho nos casos que especifica. Sessão: 16-6-83. 

Projeto de Lei do Senado n" 307, de 1981, de autoria 
do Senador Amaral Furlan, que restabelece a loteria do 
Estado de São Paulo e dá outras providências. Sessão: 
23-6-83. -

Projetas rejeitados nos termos do art. -278 do Regimento 
Interno e encaminhados ao arquh·o 

Projeto de Lei da Câmara nY 88, de_198J (n~'4l7J79, na 
Casa de origem), que acrescenta dispositivos à Lei n" 
3.807, de 26 de ago5to de 1960- Lei Orgânic~ da Previ
dência Social. Sessão: 7-6-83. 

Projeto de Lei da Câmara N~' 32, de 1982, (nY 
3.183/80, na Ca5U de origem), que altera dispositivos da 
Lei n~' 4. 769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre 
o exerdcío da profissão de Técnico de Administração, e 
dá outias providências. Sessão: 14-6-83. 

Projeto de Lei da Cãmara·n9 108, de 1981 (n9 471/79, 
na Casa de origem), que torna obrigatória a fixação dos 
preços nos anúncios de imóveis destinados à venda e lo
cãÇãõ, e dá outras providências. Sessão; 28-6-83. 

Projeto de Lei da Câmara n~> 115, de 1982 (n9 2.7jlj80, 
na Casa de origem), que altera a rcdação do § 3<:> do art. 
527 da Lei n9 5.869, de II de janeiro de 1973 -Código 
de Processo Civil. Sessão: 29-6-83. 

Projetos aprovados em turno único e encaminhados à 
Colilissã9 de_ Redação 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nY 9, de 1981 (n" 2.031/79, na Casa de origem), que acres
centa inciso ao art. 649 do Código de Processo Civil, 
para tornar impenhorável o imóvel hipotecado ao siste
ma Financeiro de Habitação. Sessão: 1~'-6-83. 

- Substitu-tfvo- do Senido ao Projeto de Lei da Câmara 
n~ 105, de !982 (nY 3.225/80, na Casa de or1gem), que 
disciplina o exercício da profissão de Enfermeiro de nível 
superior. Sessão: 23-6-83~ 

Projeto aprovado em primeiro turno e encaminhado à 
Comissão -de Redação 

_Projeto de Lei da Câmara n~' 7, de 1983 (com emendas 
do Senado), de iniciativa do Senhor Presidente da Re

-pública, que alterã a composição e· a organização interna 
dos Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, c_ria 
~rgos, e dá outras providências. SéSsão: -22-6-S3. 

Projeto cujo prosseguimento diltramitação foi aprovado 
pelo Plenário (art. 368, § lY do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Cãmara n~'49, de 1977 (n~' 396/75, na 
Casa de origem), que altera a redação da letra "a" do 
art. 3~> da lei n~' 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dis
põe sobre o -exercíciõ da profissão de técnico de Admi
nistração. Sessão: 17-6-83. 

Projeto cujo prosseguimento da tramitação foi rejeitado 
pelo Plenário (art. 368, § 11 do Regimento Interno) 

_ Projeto de Lei da Câmara n" 146, de 1978 (nl' 243/75, 
. _na Casa de origem), que dispõe sobre as profissõeS de 

distribuidor e de _vendedor de jornais e revistas. Sessão: 
17-6-83. 

Requerimento de criação de comissão especial mista 
aprovado 

Requerimento n~' 712, de 1983, de autoria d__9 Senador 
Marco Maciel, solicitando, nos termos dos arts. 75, "c", 
76 e 77, do Regimento Interno, a criação de Uma Comis
são Especial Mista, integrada por 7 SenadoreS_ e 1 Depu
tados, para, no prazo de 360 dias, programai comemo-
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ração pela pass-agem dos centenârios da Proclamação da 
República e da Prímeira Carta Republicana do País. Ses
são: 28-6-83. 

PORTARIA NY 24, D~ 1983 

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confe
re o artigo 215 da Resolução nQ 58, de 1972, resolve de
signar Ahtônio Carlos Simões, Assessor Legislativo; 
Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo; e Mário Sérgio 
da Silva Martins, Técnico Legislativo, para, sob a presi
dência do primeiro, realizarem a sindicãncia para apurar 
os íatos cónstanteS-do ProcesSo n~' 004317 83, nos termos 
do artigo 481, § Jl' do Regulamento Administrativo. 

Senado Ft:dcral, 30 de junho de 1983.,........ Aiman No
gueira da Gama, Diretor-Geral. 

CONSELHO OE SUPERVISÃO DO CEGRAF 
so~ Reunião do Conselho de Supervisão do 

Centro Gráfico do Senado Federal 
Dia 27 de Junho de 1983 

Ãs dezessete horas do dia vinte e sete do mês de junho 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, na sala de reu
niões do Conselho de Administração do Senado Federal, 
sob a Presidência do Dr. A íman Nogueira da Gama, pre
sentes os Conselheiros Luiz do Nascimento Monteiro, 
Sarah Abrahão, Luciano de Figueiredo Mesquita e Aloi
sio Barbosa de Souza; presentes, também, Rudy Maurer, 
Luiz Carlos Bastos, Maria de Nazaré Pinheiro Carneiro 
e João de Moraes Silva, respectivamente Diretor Admi
'ilisii-ativo, Diretor Industrial, Assessora Jurídica e As
sessor Administrativo do CEGRAF, reuniu-se o Conse
lho de Supervisão do Centro GrMico do Senado Federal. 
AbertoS os trabalhys, o Senhor Pre5idente- em excrcl
cio- Dr. Aiman Nogueira da Gama, passa a palavra ao 
Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro, que apre
senta pa~recer sobre o processo sjn~' do CEGRAF, refe
rente à Prestação de Contas, relativa ao I Q Trimestre de 
1983, desse Centro Gráfico; em seu parecer o Conselhei
ro diz, textualmente, que "a presente documentação 
compõe-se dos balancetes orçamentários, financeiros e 
patrimonial, bem como conciliações bancárias, do orça
mento do CEGRAF e do Fundo do Centro Gráfico
FUNCEGRAF", concluindo favoravelmente o parecer. 
Logo após, o Senhor Presidente coloca a matéria em dis
-eussão e, não havendo quem queira discuti-la, a mesma é 
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
Em seguida, passando-se ao segundo item da pauta, o 
Senhor- DiretOr Executivo do CEGRAF, Dr. Aloisio 
Barbosa de Souza, relata aos demais Conselheiros o teor 
do Ofído n~' 76/83-CEGRAF, esclarecendo que através 
do Ato nl' 102, de J<:> de junho de 1983, designou uma Co
missão para-~•prÕmover-estudos relativos às mudanças 
nos turnos de _ _trabalho deste Centro Gráfico", visando, 
primordialmente, a adequar os serviços do CEGRAF à 
realidade económica com que se defronta o País, esclare
cendo, também, que após análise de todos os- dados, a 
Comissão sugeriu a implantação de três turnos de traba
lho, havendo em conseqiiência da adoção desta medida a 
redução da carga horária de oito para seis horas diárias e 
corridas, e como medida de economia seriam adotadas 
as seguintes providências: I) extinção do restaurante; 2) 
adoção de um lanche; 3) aumento da produtividade; 4) 
diminuição das horas-extras; 5) redução dos atuais vinte 
e setehorárjos de transporte para seis; 6) extinçãO de saí
das médícas e saídas autorizadas; e 7) extinção da canti
na. Iniciando os debutes, o Senhor Presidente - em 
exercício - Dr. Aiman Nogueira da Gama, formula 
várias indagações aos Senhores Diretores e Assessores 
do CEGRAF, presentes à reunião, sobre o assunto em 
pauta, questionando principalmente sobre a real econo
mia no qUe diz respeito ao üanspoi-te, ao restaurante e à 
produtividade com a adoção da medida pretcndída, no 
que foi secundado pelos demais membros do Conselho 
de Supervisão. Prosseguindo no debate, os Diretores e 
Assessores prestaram todos os_ esclarecimentos neces
sários. Em seguida, a matéria é colocada em votação, 
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sendo aprovada por todos os Conselheiros, com a -ressal
va de que tal medida não implicará em novas contra
tações, visto que o número de servidores existentes, 
atualmente, supre as necessidades do serviço das_três tur
mas. Continuando, o Senhor Presidente passa a palavra, 
novamente, ao Diretor Executivo do CEGRAF, onde 
aquela Diretoria Solícita, 'à esTe ConselhO de Supervisão, 
autorização para providenciar ci pagarrieriiOQC I)àTârlãS-
aos servidores daquele órgão que ficarão trabalhando 
durante o período de recesso do Congresso Nacional, no 
mês de julho, em virtude de já se constituíi' uma pi'axe o 
referido pagamento. Após a explanação feita pelo Se
nhor Diretor Executivo- Dr. Aloisio Barbosa de Souza 
-a matéria é colocada em discussão, pelo Senhor Presi
dente, sendo debatida e em seguida aprovada pelos Se
nhores Conse1heiros. Nada mais h a vendo a tratar, agra
decendo a presença de todos, o Senhor Presidente - em 
exercício- Dr. Aiman--Ncigu-erraaaGama,-dtclara en
cerrados os trabalhos e, para constar, eu, Maurfcio Silva, 
Secretário deste Conselho de Supervisão, lavrei a presen
te Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 
demais mem bras. 

Brasília, 28 de junho de 1983. - Aiman Nogueira da 
Gama, Presidente em exercício - Luiz do Nascimento 
Monteiro, Membro - Sarah Abrahão, Membro - Lu
ciano de Figueiredo Mesquita, Membro- Aloisio Barbo
sa de Souza, Membro. 

81' Reunião do Conselho de Supervisi\o do 
Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF 

Ãs dezessete horas do dia vinte e nove do mês de junho 
do ano de mil novecentos e oitenta e três, na sala de reu
niões do Conselho de Administração do Senado Federal, 
sob a Presidência do Dr. Aiman Nogueira da Gama, pre-
sentes os Conselheiros Luiz do Nascimento Monteiro, 
Luciano de Figueiredo Mesquita, Sarah Abrahão e Aloi
sio Barbosa de Souza, presentes, também, Rudy Maurá, 
Luiz Carlos Bastos, Maria de Nazaré Pinheiro Cãrileiro 
e João de Moraes Silva, respectivamente Dii"etoi" Admi
nistrativo, Diretor- Industrial, Assessora Jurídica e As
sessor AdminiStrativo do CEGRAF, reuniu-se o Conse~-
lho de Supervisão do Centro "Gráfico do Senado Federal. 
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente- em exerci
cio- Dr. Aiman Nogueira da Gama, passa i1 palavra ao 
Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro, que apre
senta aos demais Conselheiros parecer homologatório 
sobre a Concorrência n9 5(83, realizada pelo Centro 
Gráfico do Senado Federal, constante do processo n'i' 
919/83-CEGRAF. Em seu parecer, o Conselheiro--diz 
que o exame atento da documentação apresentada mos
trava ter sido atendidas e aplicadas todas as normas in
ternas e obedecido o que determina a legislação que dis
ciplina a matéria. Dizendo, ainda, que declarada vence
dora a empresa licitante CONFEDERAL SfA, por sua 
maior capacidade técníca e financeir.i e de acordo com o 
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critério de avaliação de qualidade e de menor preço, vi
sando o interesse da Administração. Após a apresen
tação do parecer, o Senhor Presidente- em exercício -
Dr. Aloisio Barbosa de Souza, coloca a matéria- ein dis
cussão e, não havendo quem se mani.feste, a mes.ma é 
aprovada por unanimidade. Passando-se ao segundo 
!t~m d~ pa.~:~.~a. _o Senhor Presidente passa a p~~~-~r_a ao 

-blretõr Executivo dO CEGRAF, que expõe aos demais 
membros deste Conselho de Supervisão, matéria referen
te ao_convênio firmado entre o Centro Gráfico do Sena
do Federal e o Templo do Amor Universal, anteriormen
te denominado como-Associação do Menor Trabalhador 
do- Guará. O Diretor Executivo·- Dr. Aloisio Barbosa 
de Souza, em sua explanação, diz aos demais membros 
do Conselho que tenciona baixar um ato regulamentan
do este convêníó, uma vez que, considerando o grande 
número de menores com estágio remunerado, objeto do 

·referido convêriio, Vem dificultando a expansão dos mes
mos benefícios a outras entidades de assistência e pro
teçãO a~s menores~. também, por não atender ao Ato n'i' 

_105/82 desta Diretoria Executiva à conveniência da Ad
ministração. Submetida a matéria em discussão, foi a 
mesma debatida. sendo feitas indagações pelo Conselhei
ro Luciano de Figueiredo Mesquita, respondidaS a con
tento pelo Senhor Diretor Executivo do CEGRAF, sen-
do a mesma aprovada por unanimidade e com a determi
nação do egrégio Conselho que cciberá aO Diretor Execu
tivo do ÇEGRAF fixar o número de menores e demais 
normas para nidhOr disciplinar o assunto. Nada mais 
havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, o Se
nhor Presidente- em exercício- Dr. Aiman Nogueira 

- -da Gama, decl3ra encerrados os trabalhos e para cons
tar, eu, Maurício Silva, Secretário deste Conselho de Su
pet:Visão, lavrei a presente Ata qu.e, depois de lida e apro
vada, será assinada pelos demais membros. 

Brasília, 30 de junho de 1983, --Aiman Nogueira da 
Gama, Presidente em exercício - Luiz do Nascimento 
Monteiro, Membro- Luciano de Figueiredo Mesquita, 
Membro- Sarah Abrahão, Membro- Aloisio Barbosa 
de Souia, Membro. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 

47' Reunião ~o Conselho de Supervisio do PRODASEN 

Aos vinte e três dias do mês de maio de mil novecentos 
-e oitenta e três, às 17:00 horas, na sala de reuniões da 

Diretoria-Geral do Senado Federal, reúne-se o ConselhO 
de Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência do Dr. 
Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral do Senado 
Federal e Více-Presidente do Conselho. Presentes os 
Conselheiros Dr. Pedro Cavalcanti D'Albuquerque Net
to, Dr. Nerione Nunes Cardoso e Dr. Rui Oscar DtasJa
niques. . .A ausência do Conselheiro Dr. Luiz Carlos Le
mos de Abreu deve-se ao fato de o mesmo estar freqUen
tando curso na Escola Superior de Guerra: Abrindõ" os 
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trabalhos, o Senhor Presidente, em exercício, dispensa a 
leitura da Ata da reunião anterior, tendo em vista ames
ma ter sido distribuída com antecedência aos Senhores 
Conselheiros que, colocada em votação, é aprovada por 
unanim.idade. O Senhor Presidente coloca em apreciação 
o segundo e terceiro itens da pauta, os Processos PD-
0600/82-2 e_ -~D~0124/83-4, referentes aos. Relatórios 
Mensais Orçamentário e Financeiro de novembro e de
zembro de 1982, respectivamente. Após a leitura dos pa
re_ceres do relator, ConSelheiro Luiz Carlos Lemos de 
Abreu, favorável à aprovação, são os mesmos aprovados 
por unanimidade. Passa-set então, ao quarto item, que 
trata do Processo PD-0125/83-0 o qUal se refere à Pres
tação de Contas do quarto trimestre de 1982. A palavra é 
concedida ao Conselheiro Pedro Cavalcanti D'Albu
querque N etto~ que lê o parecer do Conselheiro Luiz 
Carlos Lemos de Abreu, concluindo favoravelmente a 
sua aprovação. Após díscütido pelos presentes.o parecer 
do relator é aprovado por unanimidade, devendo o pro
cesso ser encaminhado à apreciação da egrégia Comissão 
Diretora. Dando continuidade, o Senhor Presidente pas
sa ao quinto item da pauta, o Processo PD-0188(82-4, 
referente à venda de papel inservível para subsidiar as 
atividades da Comissão de Esportes do PRODASEN. O 
Senhor Pfesidente designa o Conselheiro Nerione Nunes 
Cardoso para relatar o assunto em pauta e expô-lo na 
próxíma reunião. Passa-se -ão se"xto item, o Processo PD-
0285/83-8,- referente à reformulação da Comissão Per
manente de Licitação do PRODASEN, ou seja, a neces
sidade de el~mento integrante da Assessoria Juridica_do 
Úrgão, bem como de um número maior de membros su
plentes para que os trabalhos da Comissão não sofrani. 
solução de continuidade. Após esclarecimentos e discus
sões. o Ato do Diretor-Executivo que designa a referida 
Comissão, conforme preconizado pelo artigo 34, do Re
gulamento do PRODASEN, é referendado pelo Conse
lho de Supervisão. O Senhor Presidente coloca em apre
ciação o sétimo item da pauta, o Processo PD-0273/83-
0, que trata da soHcitação do servidor Roberto Francisco 
Salvíano para afastar-se do trabalho pelo período de 2 
(dois) anos para cuidar de assunto particular. O relator, 
Conselheiro Pedro Cavalcanti D'Aibuquerque Netto, lê 
seu parecer que, após a exposição realizada pelo Senhor 
Diretor-Executivo sobre o assunto, é aprovado por una
nimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente dá por encerrad"a a-presente reuriião. E, para cons
tar, eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do Con
-selho de Supervisão, lavrei a presente Ata que vai assina
da pelo Senhor Presidente e demais membros do Conse
lho. 

Brasília, 23 de maio de l983.- Aiman Guerra Noguei~ 
ra da Gama, Presidente do Conselho de Supervisão do 
PRODASEN, em Exercício- Pedro Cavalcanti D' Ãibu-
querQue Netto - Nerlone Nunes Cardoso - Rui Oscar 

-D~as Janiques. 


