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Ata da 23\l Sessão, em 31 de março de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura 

Presidência do Sr. José Fragelli 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena -
Gaivão Modesto - Odacir Soares - Hélio Gueiros
Alexandre Costa - Américo de Souza -Alberto Silva: 
- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- Moa
cyr Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena ~ 
Ma reandes Gadelha- Cid Sampaio- Nivaldo Macha
do - Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Louri· 
vai Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior-- Luiz 
Viana --Nelson Carneiro- Jamil Haddad- Itamar 
Franco- Muri!_o_Badaró- Alfredo Campos- Gastão 
MUller -José- Fragelli - Saldanha Derzi- Enéas Fa
ria- Ivan Sonata- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli 
- Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nos_sos_ trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura_ S:erâ fçita pelo 

Sr. I ~'-Secretário. - -

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 38, de 1986 

Pelo falecimento do Deputado Siegfried Heuser reque
remos, na forma regimental e de acordo com as tradições, 
da Casa, as seguintes homenagens: 

a) iil_serção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família; ao Estado 

do Rio Grande do Sul e ao Presidente Nacional e Regia-
- nal dQPMDB; e _ .. 

c) ·levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 3 t de março de 1986. - Carlos Chia

relli - Humberto Luc~na -Jorge Kalume - Lourival 
BaPtista - Nivaldo Machado. 

o· SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para enca
inhi.har a votação do requerimento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB:·Para 
encaminhar a votação. - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

E: com profundo pesar que registro nos Anais do Sena
do Federal o falecimento inesperado do nosso compa
nheiro Deputado Siegfried Heuser, fundador do MDB e, 
posteriormente, filiado ao PMDB. 

O Deputado Siegfried Hel.!ser se destacou na vida 
pública do Rio Grande do Sul pelo seu acentuado espíri~ 
to público. Voltado para o estudo da problemática na
cional e regional, profissionalizou-se em Contabilidade e 
Economia. Ness_es campos de especialização, projetou-se 
nas suas atividades privadas. 

A vocação inata para a política logo porém o chamou 
para os embates da vida pública, onde se salientou na 
área do Executivo como Secretário de Estado dos Negó
cios da Fazenda e Secretário de Estado dos Negócios da 
Economia. A sua atuação no Executivo do Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, projetou-o em todo o Es
tado de tal sorte que não teve dificuldade em se eleger 
De_p_utªdo Estadual pelo PMDB nas eleições de 1966. 
CoYnbãtiVõ;·como sempre, e altivo na defesa dos postula
dos do programa do seu Partido, o glorioso Movimento 
Democrático Brasileiro - trincheira avançada da luta 
pela redemoCratízação do Brasil- a partir do movimen
to militar de 1964, não surpreendeu a ninguém que aque
le gaúcho indômito fosse alcançado pelas malhas do au
toritarismo, tendo o seu mandato_cassado pelo Ato Iilsti
tucional n'i' 5 e suspensos seus direitos políticos por 10 
anos. 

Posteriormente, anistiado, como milhares e milhares 
de brasileiros, por decisão soberana do Congresso Na
cional, o Deputado Siegfried Heuser foi eleito para a Câ
mara dos Deputados, onde passou a ter uma atuação 
sempre competente, embora discreta, porque sempre 
preferiu a atividade das comissões técnicas ao -tumulto 
do plenário. Na Câmara dos Deputados, foi membro da 
Comissão de Economia, Indústria e Comêrcio e suplente 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de 
Contas. Participou de missôes no exterior e foi agraciado 
com várias condecorações e medalhas, que enobrecem 
seus dados biográficos. 

O Sr. Lomanto J(inior- V. Ex• me concede um apar
te? 

O S~. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 
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Presidente Regiõna1 dO-PMDB gaúcho-e do PMDB na-
cional, Deputado Ulysses Guimarães. _ . 

Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Caflos Chiarelli. 

O Sr._Lomanto Júnior- Ontem, quandO a televisão 
anunciou o falecimento do nosso eminente e saudoso 
colega Siegfried Heuser, senti profundamente. Conheci o 
Deputado Siegfried Heuser quando tive oportunidade de 
presidir as reuniões do Congresso N acioi:tal e S. Ex,. serri~ 
pre era presença na tribuna, defendendo os intereSsês do 
seu Estado e do País. O ano passado tive a ventura de O SR. CARLOS CHIARELU (PFL- RS. Pa:ra en-
dele me aproximar quando integramos uma delegação caminhar a votação. Sem revisão óO orador.) --Sr. Pre-
que participou das comemorações doS 25- anos di S-6círi- - -sidente e Srs. S_enadores: 
~de Teuto--Brasileira. Lã estava ele, ao ladO de -Paulo Lastimável encargo eSte de encamillhar expediente 
Brossard e outros companheiroS, e tivemOs oPoi'tunida- subscrito pelas Lideranças da Casa, no sentido de mani-
de de participar juntos dos debates. Tomei conhecimento festar o nosso pesar, as nossas condolências e o testemo-
da sua brilhante participação naquele seminário que a nho do nosso apreço saudoso à memória de um ilustre 
Sociedade Teuto-Brasileira reaHzava e verifiquei, aO lado parlamentar e um político de __ escol, que valeu sempre 
da sua competência, do seu espírito público, que ·real- pela sua retidão de comportamento e a sua idoneidade 
mente conheci uma alma admirável e, diria melhor, ado- pessoal, que foi Siegfríed Emanuel Heuser, deputado fe-
rável. Tornamo-nos amigos. Convivemos juntos. As nos- dera! pelo Rio Grande do Sul e que, em circunstâncias 
s·as esposas, também, tiveram oportunidade de entre- totalmente inexplicáveis e surpreendentes, quando, em 
laçar a amizade e se tornaram efetivamente.-amigas. I ma- competição internacional de pesca, nas ãguas frígidas do 
gino como não deve estar sofrendo a Dona Maria. I ma~ extremo sul, além de Punta Arenas, no Chile, se viu víti-
gino, porque vi o afeto, vi a marieira feliz como aquele ma de uma pneumonia, agravada com problemas cardfa-
casal se comportava naquela viagem. Era, efetivamfmtc, cos, dos quais jâ era portador. 
uma verdadeira lua-de-mel que se prolongava na cidade Sr. Presidente, Bertrand Russell, na sua tradicional 
de Bonn. Então, transmito, por intermédio do discursO ironia, dizia -que eXistem homens que merecem rieÇrofó-
de V. E~•, seu correfiStonã:rio, à Dona Maria, à sua gios-eexíSte"m h-omens que deixam biografia. Com a sua 
família, o nosso pesar, o pesar de quem se tornou amigoc ironia, queria _di~_er Russell que algu_n~ s6-c~:msegue~ ter 
daquela figura que_ tll.o rapidamente -desapareceu: feitos etafOS a -reverenciar-lhe$ o realízado depois de 
Comungo da tristeza que sente todo o Congresso Nacio- mortos, guase que como uma criatividade generosa dos 
na! e participo da saudade e do sofrimento da Família vivos, e outros,- realmente, tivé-ram uma biografia. 
enlutada e peço mesmo, como homem religioso que sou, Hoje, como conterrâneo de Siegfried Heuser, ains:la 
peço a Nosso Senhor Jesus Cristo, que conforte aquela que não tendo sido, em momento algum, seu correligio-
Esposa chorosa, sofrida e saudosa, neste tàinSe tão nãrio, o que aumenta o direito da critica tsenta e do 
doloroso. --_____ _::-:-;-:=-==------=-ap_r_~ço pessoal, lembro que, quando Secretário de Eco-

. noinia e Secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, 
O SR. HUM:BE~TO LUCENA ;- Agrade_ço a mam:- nos legou Siegfried Heuser fatos para uma biografta e 

festação de soltdanedade de V. Ex, tão cheta de calor não para um necrológio a ser argüido ein tom de peSar. 
human?, à homenagem ~óst~ma que ora prestamos à Foi 0 homem que programou e implant9u no Rio Gran-
mem6na do Deputado Slegfrxed Heuser. de do Sul a Caixa Econômica Estadual. Foi o articulador 

Sr. Presidente e Srs. SenadOres, em pleno vigor tíSico,- rriaior e o grande coordenador do projeto-que levou à en-
preparando-se para participar de mais uma eleição, no campação, pelo Governo :do Estado do Rio Grande do 
seu querido Rio Grande iJo Sul, desta vez-para ser-ungi:- SUI; oom-·apOio- dO GOVirilo Fe-deiãt, da erliãO -CtJinPa--
do nas urnas como um_ dos constituintes que íriam dar nh~a Telefônica do Es~ad9, _ que se transformou na 
muito de suas luzes para a elaboração da futura Carta Companhia Ria:Grandense de Telecomunicações, desa-
Magna, que certamente selarâ o novo pacto social que a p~opriando tal propriedad~ da I~ternational Telephon~ 
Nova República criou no Brasil e nos restaUrará Urii Es-- Telegrapft Corporation, a famosi ITT, multinacional do 
tado de direito realmente democrático e 8utê11tico-! Sieg~ _ :~o~~~-~~t_or. 
fried Heuser foi vítima- de uma iroDia do destino.- Portantq, há obras de Siegfried Heuser, no plano ad-
Deslocou-se para o Chile, a fim de participar de uma _ ministrativo do Rio Gtande do Sul, no campo econômi-
competição internacional de p-eSca, representandO o .seu co, no campo instituciOnal, na politica de telecomuni-
Estado, e lá foi colhido, segundo os informes, por uma _ cações, que deixaram uma marca, e uma marca válida 
pneumonia que o levou à morte. - -- _ _ n_ão apenas para o Rio Grande do Sul, mas vâlida, inclu-

Ao terminar estas palavras de recordação dO- nosso _s1v~ cçrp.o ex.emplo, como_ gesfº, como postur_a dQutrt~ 
inesquecível companheiro, -membiõ ilusUe-(fci PMDB a nâria transposta para a realidade prática administfàtíva, 
nível regional e nacional, transmito as minhas condolên- que tem as suas repercussões no plano nacionaL 
cias não somente à Família enlutada como ao Governa- Por isso, Sr. Presidente, pelo -parlamentar atuante que 
dor do Rio Grande do Sul e, de modo todo especial, ao Siegfried Heuser foi, coordenador que era, até o evento 

lastimável que nos privou de sua companhia, coordena
dor _que era da Bancada Federal do seu Partido, em ter
mos de Rio Grande do Sul, c_om as qualificações de eco
nomista, administrador e planejador de porte e de méri
to, com obras legadas ao Rio Grande do Sul e ao Sul do 
País, um~ ho~em com o currículo de dignidade política, 
que a propna memória agora resgata e que as urnas. de 
certa forma, avalizaram respeitosamente, eu tenho, nesta 
hora, o dever e a honra de, encaminhando o requerimen
to que subscrevemos, de fazer saber que o apreço que o 
Senado da República lhe vai devotar, quando do seu 
trespasse é, rigorosamente, um testemunho de reconheci
mento por uma vida dedicada a princípios respeitáveis, 
por a tos que sempre se pautaram pela correção e idonei
dade éticas, e por uma dignidade de político, que, para 

-nós, que também somos políticos, honra e ex.alta o de-
sempenho desse tipo de mister que me parece extrema
mente pertinente na busca do bem público. 

Por isso, Sr. Presidente, com este testemunho de 
apreço, _como. gaúcho, como Parlamentar, como polftico 
e como adm1ra~or de Siegfried Heuser, em nome da 
Bancada do_ Partido da Frente Liberal, e a título pessoal, 
encareço a Importância do requerimento que se formula 
e- peço q~e s~e transmitam a sua viúva, D. Maria Simon 
He~ser, 1rma do nosso prezado companheiro de Casa. 
aqm, no. Sen~do Federal, Senador Pedro Simon, cunha
do de Stegfr~e.d Heuser, aos cinco filhos do Deputado, 
aos seus fam1hares, enfim, ao nosso Rio Grande do Sul, 
o~ p:sar qu~ temos todos nesta hora em que uma figura 
tao Ilustre, ll~stre não por ter morrido, não no necrológi~ 
CO. .m~_ !1-a_b1ografia revivida, merece este respeito, este 
reg1stro e este reconhecimento. 

O. Sr. Gastão Miiller- V. Ex~ me permite um aparte? 

C! SR. CARLOS CHIARELLI - Ouço V. Ex• com 
mu1ta honra. 

O Sr. Gastão Müller - O nobre Senador Humberto 
Lucena falou em nome do PMDB. V. Ex• fala em nome 
da Frente Liberal. E eu, eventualmente na Liderança 
como Vice-Líder, tenho que testemunhar o doloroso fa: 
to, em nome da Bancada do PMDB, que vimos nesse 
Deputado atuante, notável parlamentar e admirável ad
ministrador, como V. Ex• já revelou, uma perda irrepa
rável para a Bancada e, por que não diz.er, da Bancada 
do PMDB de âmbito nacional. De modo que as palavras 
de V. Ex• e do Senador Humberto Lucena sobre Sieg-

- fried Heus_er são as palavras também do PMDB no Sena
do Federal. 

O SR. CARLOS CH!ARELLI - Agradeço a inter
ve~ção de V. ~·· ilustre Senador Gastão MUller, que, 
evidentemente, mcorporadas à nossa modesta manifes
tação, significarão mais um bálSamo para a famflia e 
para tantos quantos sempre lembraram e lembram com 
apreço a figura de Siegfried Heuser. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Pois não. 
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O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador Carlos Chia
rem, subscrevo o requeriménto que estã sendo encami
nhado por um representante do Rio Grande do Sul, e me 
solidarizo com o pesar de toda a Casa pelo desapareci
mento dessa grande figura de político gaúcho, que, por 
uma dessas fatalidades, escolheu a cidade mais austral 
do Mundo, Punta Arenas a oito graus abaixo de zero, ele 
que trazia consigo o calor das lutas políticas do Rio 
Grande do Sul, de uma etnia que ajudou a colonizar e a 
formar a tradição política do Rio Grande, que foi a coló
nia alemã, ele, que se inscreveu na história do Rio Gran
de do Sul, sobretudo pela sua coerência partidária, foí _o 

último Presidente do PTB e foi o prímeiro Presidente do 
MDB~ sempre na oposição. Quando Governo, como V. 
Ex~ já historiou, participou do fato político de maior im
portância naquela época - a desaprOpriação da empre
S!l telefônica do Rio Grande do Sul. ~ a este homem que 
saúdo, em nome do povo do meu Estado, para dizer a V. 
Ex• que todos estamos pesarosos pela lamentável perda 
de um cidadão que, aos 65 anos, ainda poderia dar muito 
de si pela transição política e democrática do nosso Pais. 

O SR- CARLOS CHIARELÚ - Senador Passos 
Pôrto, agradeço a sua tocante homenagem, e 
incorporando-a, com o brilho que nela se contém, com o 
afeto que ela traduz, encerro as minhas palavras, enca
minhando o requerimento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o. 
requerimento. 

O Sr. Jorge K:alume- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Tem a pala
vra o nobre senador Jorge Kalume, para encaminhar a 
votação: 

O SR. JORGE KALUM.E (PDS -AC. Para encami
nhar a votaçaão. Sem revisão do ofador.)-:-:-- Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores: - --

Em nome da Bancada do Partido Democrãtico Social, 
associo-me a esta manifestação de pesar que está sendo 
prestada ao nosso- inesquecível colega Siegfried Heuser, 
falecido há poucos dias, quando se encontrava no exte
rior. 

Isto me faz lembrar que não imPorta como uma pes
soa morreu, mas como essa pessoa viveu. 

Esse colega, durante a sua vida, profissional Ou políti
ca, durante a sua vida pública, soube conduzir-se para 
receber as homenagens que lhe são prestadas não só pelo 
Congresso Nacional como pelo bravo povo do Rio 
Grande do Sul, a um de sCus mais ilustres filhos. O nosso 
homenageado esta tarde soube desempenhar com afinco 
e com probidade os cargos que exerceu no seu Estado, 
como o Secretário de Estado .dos Negócios da Econo
mia, onde deixou marcada a sUa presença de técnico de 
alto gabarito. 

Deplorando o seu desaparecimento, pranteando a sua 
memória, em nome do Partido Democrâtico" Social e em 
meu próprio, apresento as condolências ao bravo povo 
gaúcho, à sua digna Família, enfim, ao Congresso Na
cional, Casa a que pertenceu, hornado·a através de um 
trabalho dignificarite.-

Eram estas as nossas palavras, Sr. Presidente. (Muito 
beml) 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Em votação o· 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprova queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --A Mesa se as
socia ã JhanifeStação de pesar dos Srs. Senadores e -dos 
subscritores deste requerimento. Só posso confirmar 
tudo quanto aqui se expressou a resp~ito da figu-~a do 
Deputado Siegfried Hcuser. - - -

Conheci-_o somente a partir do ano passado, quando, 
exercendo à Presidência do Congresso~ tive a oportuni~ 
dade feliz de ter contactos que, embora passageiros, me 
proporcionaram a oportunidade de conhecer a pessoa: do 
eminente Deputado Siegfried Heuser. 

Era um tribuno assíduo para se pronunciar sobre os 
problemas do momento. 

Como aqui foi destacado, conhecia muito bem as fi .. 
nanças e a economia do País e sobre elas constantemente 
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dava a sua autorizada opinião, não se furtando nunca de 
tomar posições muito claras e muito objetivas a respeito 
dos assuntos em foco. Era um deputado que, para aque· 
les que muito pouco o conheciam, como eu, desde logo 
se impunha pela austeridade da sua figura e da sua pre-
sença, pela competência de seus pronunciamentos, pela 
assiduidade com que freqUentava as sessões do Congres~ 
so Nacional, sobretudo pela coerência das suas posições. 

Desta maneira, como Presidente do Senado e posso 
acrescentar, do Congresso Nilcional, manifesto, tam
bém, o profundo p~ar desta Casa e do Congresso pela 
perda de tão eminente personalidade politica do noss-o 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Sendo assim, em obediência ao requerirriento ciuC foi 
aprovado, serã consignado em Ata o voto_ de profundo 
pesar. Serão transniitidas condolências à Famflia, ao Es
tado do Rio Grande do Sul e aos Presidentes Nàcional e 
Regional do PMDB, e serâ levantada esta sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente 
sessão, -designando para a sessão ordinãria de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
mara n'l' 218, de 1985 (nO? 6.698/85, na CaSa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dis~ 
põe sobre o Plano Nacional de Informática e Auto
mação - PLA_NlN (dependendo _de pareceres das Co
missões de Cíência e Tecnologia e de Economia). 

2 

__ Votação, em turno único, do Projeto de J3.esolução n'l' 
173, de 1985 (apresentado pela Comissão de Econoniia 
como conclusão de seu Parecer nt 1.159, de 1985). que 
autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar. em Cr$ 
152.682.159.144 (cento e cinqUenta e dois-~bilhÕes, seis
cento-s e oitenta e dois milhões, cento e cinqUenta e nove 
mil, cento e quarenta e quatro cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n'? 1.160, de 1985, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade. 
(Dependendo da votação do requerimento nO? 37, de 

1986, do Senador Alfredo Campos, de: adiamento da vo
tação para o dia 2 de abril de 1986). 

Votação, em turno único, do Projeto-de ·ResolUção nO? 
176, de 1985 (apresentado pela Comissão çle Economia 
como conclusãO de seu Parecer n' Ll67, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças 
(MT) a elevar em CrS 4.886.412.000 (quatro bilhões, oi
tocentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e doze mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s l.f68 e 1.169, de-1985: das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

--de _MQnicípios. favorâvel. 

4 

Votação, eln turno úniCo, do Projeio -de ResOlução ·n9 
178, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclu~ão_ de seu Parecer !li 1.173, de 1985)~ que 
autoriza a Prefeitura MuniCipal de Itapira (SP) a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 8.541.692.500 
(oito bilhões, quinhentos e quarenta e um milhões, seis
centos e noventa e dois mil_e quinhentos cruzeiros), ten
do 

PARECERES, sob n11s 1.174 e 1.175, de 1985, das Co
missões: 

- de Cons-tituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

-de Municípios, favorãvel. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 
179, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
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corno conclusão de seu Parecer nO? 1.176, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de SaltQ de Pirapora 
(SP) a contratar operação de crédito no valor de CrS 
2.680:050.000 (dois bilhões, seiscentos e oitenta rnilhO"es 
e cinqUenta mil cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n•s 1.177 e 1.178, de 1985, das Co
misSõeS: 

-de Coristituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 
~ de Municípios, favorãvel. 

6 

Votação, em turno úniCo,-do Projeto de Resolução n' 
181, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nO? 1.181, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio (SP) a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 275.952.7_06 
(duzentos e setenta e cinco milhõeS, rioveCentos e cin
qUenta e dois mil, setecentos e seis cruzeiros), junto. à 
Caixã Económica Federal, tendo 

PARECERES, sob n•s Ll82 e 1.183, de 1985, das Co-
missões: r 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

· _._. de Municípios, favorâvel. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãO n' 
182, de 1985 (apresentado pela Comissão de Eco.J?.omia 
cOmo- conclusão de seu Parecer nv 1.184, de 1985), que 
autóriza a Prefeitura Municipal de Alta Floresta (MT) a 
elevar em CrS 3.140.422.050 (três bilhões, cento e qua
renta milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e cinqUen
ta cruzeitos), o montante de sua divida consolidada, ten
do 

PARECERE-S, sob n'?s l.l85 e l.l86, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade 
e jurididdade; e 
~ de Municípios, favorãvel. 

8 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n' 
184, de_ 1985 (apresentado pela ComissãO de Economia 
como conclusão de seu Parecer n" 1.190, de 1985), q~e 
autoriza a_ Prefeitura Municipal de Ibiporã (PR) a elevar 
em CrS 1.007.805.300 (um bilhão, sete milhões, oitocen
tos e cinco mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9S 1.191 e 1.192, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 
-~·de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~o n9 
186, de 1985 (aPresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n' 1.206, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Barra Mansa (RJ) a 
conti'àtar- · oper3:ção de crédito no valor de CrS 
15.897.513.479 (quinz~-bilhões, oitocentos e noventa e 
sete milhões, quinhentos e treze mil. quatrocentos e se
tenta e nove cruzeiros) tendo 

PARECERES, sob n_9s 1.207 e 1.208, de 1985, das Co
missões:. 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade; e 
~de MunicípiOs, favorâvel. 

lO 

Votação, em turno único,- do Projeto de Resolução n<J 
187, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'? 1.209, de 1985:), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) 
a contratar operação de créditQ no valor de CrS 
42.459.266.750 (quarenta e dois bilhões, quatrocentos e 
cinqUenta e nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, 
setecentos e cinqüenta cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n's 1.210 e 1.211, de 1985, das Co
missões: 
~ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 
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11 lei n9 2.284, de 10 de marco de 1986 e o disoosto no art. 
55 § 19 da Constituição Federal, resolve: -

Votação, em turno único; do Projeto de Resoluçã_º n9 Art. 19 Os Contratos Administravas, com claúsulas 
188, de 1985 (apresentado peta Comissão de Economia de correção, firmados pelo Senado e em vigor, deverão 
como conclusão de seu Parecer n" 1.212, de 1985), que ter seus preços reajustados de acordo c_om a variação dos 
autoriza a Prefeitura Municipal de Luz (MG) a c_ontratar índices estabelecidos nos mesmos, entre a data da respec-
operação de crêdtto _no ~al~r de ~ri 872.837.604 (oito- -tiva proposta e 28 de fevereiro de 1986. _ , 
ce~tos _e setenta e d01s mdho~, Oitocentos e trmta e sete § 19 Aplica-se_ 0 disposto neste artígo às licllaçõ~s 
mtl, seiscentos e quatro cruzetros), tendo em andamento, cuja abertura de proposta tenha ocorri-

PARECERES, sob n9S 1_.213 e_l.2l~,~de __ !~~~j,?-~ Co:~=- =-"do .alê 28 de_ fevereiro de 1986. 
missões: . . . . · .~~.- · ~-~- § 29 O valor encontrado, de acordo com o cálculo 

. ----: d~ _Constituição e Justiça, pela constltuctOnahdade esta_bele_cido neste artigo, deverá ser transformado em 
e JuradtcJdad~; 'f. cruzados na proporção de Cr$ 1.000 (mil cruz.eiros) para 

-de Mumc1p10s, favorável. Cz$ 1,00 (um cruzado), com vigência a partir de 1" de 
12 março _de 1986. 

Votação, em primeiro tUrno (apreciaÇão preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento lnterno)_g_o Projeto de Lei do Sc;nad9 
n" 160, de 1982, da Senadora Laélia de Alcântara, que 
restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabe
to, tendo _ -- - -

PARECER, sob n" 849, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de e injuridicidade. 

13 

Votação, em primeiro turno (apreciação preligli~a~ da 
constitucíõilalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto -de [ei do Senado_n9l24, de 1983, 
de autoria do Senador Gastão MUller, que faculta às em
presas revendedoras de combustível ao público o paga
mento à vista ou da parte por elas efetivamente comer-
cializada, tendo • 

PARECER, sob n" 742, de 1985, da CoritfSSãC:i: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

14 

Votação, em primeiro turno (ãpreciaÇãO prelimíriãr da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n" 154 de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que d~fine- ã féSidénCla--médica e disciplina o exercido 
profíssioil:al da ati_vLdade, dando outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n<.> 463, de 1985, da COmissão~" 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de e injuridicidade. 

15 

Votação, em primeirO turno (apreciação prelimí~iu dã 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 d_o_Reglmen
to Interno), do Projeto de Lei do SenadQI1!2_06,_de 1985, 
de autoria do Senador Jorge Kalume, que perm1te o uso 
dos créditos em fundos do Decreto-lei n'~l57 para amor
tização de prestações do Sistema Financeiro de Habi-
tação, tendo -· -·· 
·PARECER, sob n<.> 881, de 1985, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

de, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro. 

16 

DiscUssão, em turno úõ.iCO, do Projeto de LeiâO Sena
do n9 266 de 1985-DF, que aprova o Estatuto dos Bom
beiros Militares do CorPo de Bombeiros do Distrito Fe
deral, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.108 e 1.109, de 198S,_~a~_Co_:-
missões: ~ ___ - . -

-de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-do Distrito Federal, favorável, com emenda que 
apresenta de n" I-DF. 

_t? __ ~R~-~~~SI_l?~~_TE_ C!2S~ _ _f_~~ge_Qí)_ -~---~~~- t:~ct;_r~ª~ 
da a sessão. 

(Levanta-se a sessdo_ às 15 horas e OS minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 26 DE 1986 

Disciplina a aplicação do Decreto-lei n9 2.284/86, 
nos ContratOs Administrativos do Senado Federal. 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atri
buições regimentais, considerando a edição d~ Decreto-

Art. 2"~--"Caberã à Auditoria do Senado Federal pro
videnciar os cálculos, nas formas estabelecidas neste ato, 
devendo a Diretoria Gerar adotar as providências admi
nistrativas cabíveis. 

Art. 3Q Os órgãos supervísonados deverão observar 
as-rrormas estabelecidas nesle Ato nos contratos vigen
tes, cabendo aos setores financeiros respectivos a elabo
ração dos cálculos pertinentes. 

Art. 49 Este_ Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. 5" Revogam-se as diposições em contrãrio. 
Senado Federal, 25 -~e março de 1986. -José Fragelli, 

presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 27, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atri
buiçôes c[ue lhe confere os artigos 52, item 38 e 97, inciso 
IV, do Regimento Inierno e de acordo com a delegação 
çl.e cpmpetência que lhe foi outorgada pelo Ato n'i' 2, de 
1973 e revigorada pelo Ato n" 12, de 1983, da Comissão 
Diretora e a vista do disposto na Resolução n9 130, de 
1980. 

Resolve autorízar a contratação, sob o re_gimejurídico 
da Coitsolidação das Leis do Trabalho e do_ Fundo de 
Garantia Por -Tempo de ·serviço de Rosângt:la Stlvestre 
Maia Militão, para o emprego de Assessor Técnico, com 

-o salário equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a 
partir de r7 de março de 1986, com lotação e exe'rcício no 
Gabinete do Senador Mário Maia. 

Senado Federal, 25 de março de 1986._- José Fragelli, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 28, DE 1986 

- --=-=:=-o-- Presidente .do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe confere os artigos ~_2, item _38 e 97, inciso 
IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co
missão Diretora n<.> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n" 003606 86 4 

Resolve aposentar, voluntariamente, Seraphim dos 
Santos Alves, Adjunto Legislativo, Classe "Única", Re
ferência NS-16, do Quarlro Permanent_e _d~ Senado Fede
ral, nos termos dos artigos 101, iiicíS:o-I; alíriea "a", da 
Constituição da República Í'ederativa do Brasil, combi
nados com os arJ.igos 428, inciso_ U, 429, lnciso I, 430, in
cisos III e V, e 4 I 4, § 4<.>, da Resolução SF n9 358, de 1983, 
e artigos 3" da Resolução SF n9l3, _de 1985, com prove_~
t_Q§ _ifl1egr-ª!sJ ~qrreSponden!~s ~o ve~cirl!_e_nto da _C_fasse 
"Especial", Referência NS-19, e a gratíftcação ad1c1onal 
por tempo de serviço a que faz jus, observado o limite 
previsto no artigo 102, § 29, da Constitiuição Federal. 

Senado Federal, 26 de março de 1986. - J ose'J.i'ragelli, 
Pr~sidente do Senado Federa). 

ATAS DE COMISSOES 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

12• Reunião (Especial), realizada 
em 31 de üülübi'ü de 198§. 

Às dezessete horas do dia trinta e um de oUtubro ~e 
1985, na Sala de Reuniões da Comissão de_ ConStituição 
e Justiça, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Se
nhores Senador Mauro B_orges, Presidente, e os exposi
tores Jael Antonio da Silva, Gerente do BNH em 
Brasília Luiz Fernando de Moraes Silva, Diretor Técni
co erle 'Planejamento da SHIS, Sueli Franco N. Gonza
\es, J:»roft do_Dept9 de Arquitetura-UnB, ~anoel Augus-

Abril de 1986 

Lo de Almeida, Presidente do Sindicato da Indústria da 
Constrllção Cívii-DF, Aref Assreuy, Presidente do Con
selho de Federação dos Corretores de Imóveis, reúne-se 
especialmente a Comissão do Distrito Federal. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente Se
nador Mauro Borges, declara abertos os trabalhos, e 
djspensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente, comuni~B: aos_ seus 
pares, que a presente reunião se destina ao Ciclo de De
bates Sobre Brasília, e que os expositores de hoje falarão 
sobre o tema Habitação. Logo após o Senhor Presidente 
faz a apresentação dos palestradores e os convida para 
fazerem parte da mesa dos trabalhos. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, esclarece aos pre
sentes, que logo após a palestra de cada expositor, é fran
queado a palavra ao público, para debates com as devi
das autoridades presentes na mesa dos trabalhos. 

Cont[rúüuido, o Senhor Presidente, ao encerrar os de
bates agradece aos palestradores, pelo atendimento ao 
convite de participação neste Ciclo_ de Debates, e, pela 
magnifica atuação de cada um, na palestra e nas respos
tas, agradece também as demais autoridades presentes e 
_a.Q -público em geral. 

Antes de encerrar a reunião, o Senhor Presidente de
termina que as notas taquigráficas sejam publicadas em 
anexo a esta Ata, e que seja remetida uma cópia_ ao 
Governador do Distrito Federal, Deputado Josê: Apare
cido de Oliveira. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu Kleber Alcoforado La:cerda, Assistente da 
Comissão, 'a presente Ata que, lida e aprovada, serã assi
nada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA COMISSÃO DO [)ISTRI
TO FEDERAL. REALIZADA EM 31 DE OU
TUBRO DE /985, REFERENTE AOS PRONUN
CIAMENTOS DO DR. JAELANTONIO DA SIL
VA, GERENTE DO BNH EM BRAS!LIA, DR. 
LUIZ FERNANDO DE MORAESSILVA, DIRE
TOR TECNICO. E DE PLANEJAMENTO DA 
SHIS. DRA. SUELI FRANCO N. GONZALES, 
PROF' do DEPTP DE ARQUITETURA,UnB., MA
NOEL ALGUSTO DE ALMEIDA. ASSREUY. 
PRES!DENTE DO CONSEI.JlO DE FEDE
RACÃÓ" DOS . CORRETORES DE !MOVEIS. 
ALEM DOS SENHORES SENADORES E CON
VIDADOS PARA OS DEBATES; FErrOS J)U
RANTE A REUNIÀO, QUE SE PUBLICA, DEVT
DAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR 
PRESIDENTE. 

Pr~sidente: senador Mauro Borges 
Vice-Presidente: Senador Raimundo Parente 

Inte~r~ do Apanha~ento Taquigrâfico da Reunião 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Meus Srs., 
minhas Sr•s, vamos dar início à segunda série de debates 
sobre Brasília. Tenho o prazer de convidar para tomar 
parte à mesa, os debatedores_ Joel Antônio da Silva, Ge
rente do BNH em Brasília (palmas), Sr. Luiz Fernando 
de Moraes e Silva, Diretor Jecnico de Planejamento da 
SHIS (palmas), Sueli Franco Gonzales, Professora do 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UnB 
(palmas); Manoel Augusto de Almeida, Presidente do 
Sindicato da Indústria de Constru-ção Civil (palmas); Dr. 
Ares Ass· RCuy, Presidente do Conselho Federal dos 
Corretores de Imóveis (palmas).. 

Temos a grata satisfação de retomar este ciclo de de
bates que, __ como ressaltei na primeira reunião, tem o 
maior sigriiricàdo para a formulação correta das 
soluções d9s probl!;mas de Brasília, sobretudo agora que 
~rasíli3. --vãi escolher os seus representantes e é preciso 
que tenha, na mente do povo, visões corretas dos gran
des probl~mas de Brasflia, apesar de ser uma cidade mui
to joverli "e pelo seu próprio crescimento e responsabili
dade de cidade nacional, uma cidade que não tem res
ponsabilidades apenas com seus habitantes, mas tem res
ponsabilidades nacionais, também, e é muito importante 
que esses debates conduzam a uma visão realista e corre
ta para a solução dos problemas e que ajudem os futuros 
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representantes a interpretarem corretamente o penSa
mento do povo. 

Nós vamos adotar o mesmo siStema da últirilã rCu
nião, em conceder a palavra a cada um dos Srs. Exposi- -
tores que terão 15 minutos para Cxpo~em ã sua visão do 
problema de hoje, que é o problema da habitação. Ça~a 
um falará por 15 minutos e, em-seguida, abriremos os d~ 
bates, concedendo a palavra a cada um dos Srs;, para fa
zerem as perguntas que desejarem, diretamente a cada 
um dos interlocutores ou, então, se não quiserem indicar 
quem irâ responder, a pergunta será feita, e aquele que se 
achar mais adequado responderá. Em assim sendo acho 
que poderemos ventilar e_sse tema que ê _de interesse 
muito grande- e estou vendo~ aqui, pessoas que já esti· 
veram comigo durante a semana, pessoas do Sindicato 
de Inquilinos de Taguatinga, que é uma organização 
militante e que discute e vive esse problema. Isto é muito 
importante. Brasflia é uma cidade realmente interessan
te, sob esse aspecto organizativO. A organização da 
sociedade aqui, chegou a tal ponto que supriu a det:iciên:. 
cia da organização po!ftica. N6s vemos, af, que as asso
ciações de ruas, de quadras e de profissões- são cente-
nas de organizações que congregam o povo, .de uma ou 
outra maneira, procurando unificar o pensamento e 
debatê-lo para que se_ defenda, da melhor maneira 
possível, o interesse popular. Portanto, n_~s chamar!!_m.os, 
aqui, para iniciar a sua expàs1ção, o_ Sr. Jo_el Antônio da 
Silva, Gerente do BNH em Brasflia. 

dicação, hoje, da maioria da população, é exatamente 
habitação. 

Além disso, ·como conseqUência, nos últimos 6 anos, 
lião se produziu habitação, no Distrito Feder<!l, basica
mente pOr intermédio do ~NH. Muito pouca coisa, nú
meros insigitificantes._Tfnhamos ~ma COHAB,_que era a 
SHIS, que até idos de 1977, praticamente, 1978, er? a 
prínieii'ii COHAB, no Brasil, em termos de produção de 
habitação. Hoje, deve ser a oitava ou nona, em função, 
exataniente, dessa paralisação ocorrida, no Governo 
pass-aào. Basicamente,- o Que se argumentava, na êpoca, 
é que havia um fluxo migratório- -inUiio grilnde para o 
pistrit~- Federal, exat_amente em busca apenas da habi-
-tação. - -

A conseqUência disso, - todos sabem exatarnentc o 
_ qu·e acontec~u- temos u~ processo aCentuado de inva

sões e subhabitações, aumentando scmsivelmente o grau 
de insalubridade, inclusive, dessa população. Então, iles
s·e-Sentido, a minha intervenção é curta, porque, na ver
dade, estamos aqui mais para ouvir do que para falar, é 
no SC:mti_do de q~e rea.Imente te~ que haver um i~tert?SSC 
maior do doverno, no _ _sentido de definir uma polftica 
concreta de habitação, no Distríto Federal; necessidade 
Qa inte.S:i"aÇão- de todCiS o-S 6rgãoS envoiVidos-conl a h~bi
tação, no Distrito Federal. Percebeu-se, durante algum 
tempo~_que_cada ~m caminhava num sentidg_._,Com is~. 
Qe_sp~rdíci_Õ de r«:ii.rsõs_,fa!t!!_~e objetividade, não aten- _ 
dim_entõ ã.o social e esse, _então, nos últimos tempos, não 
tem sido visto d_e forma nenhuma. 

O SR. JOEL ANTONIO DA SILVA- Em primeiro Proc.u"rando, exatamente, essa integração, a nossa 
lugar, eu gostaria de louvar a iniciativa da COmissão dÕ agência do BNH, aqui em Brasília, utilizando, inclusive, 
Distrito Federal, porque, realmente nós, em_ Br~flia, es- de estudos desenvolvidos, há algum tempo, a nível fede--

. tamos necessitados _de uma integração e de uma rale do Governo do Distrito Feçferal, envolvendo, indu-
discussão mais ampla, com vistas a uma formulação con- . sive, 0 GOverno do EstadO de Goiás ·e d"e Miiias Gel-aiS, 
creta, definitiva e objetívi_ de unia polftica habitacional propôs a diretoria- do Banco Nacional da Habitação que 
da capital federal da República. ampliássemos a nossa atuação, a nossa área de atuação 

A minha exposição vai se ater, basicamente, a nível de - da agência do BNH, hoje, que até há 15 dias estava limi-
uma restrospectiva da atuação do Sistema Financeiro de" tada ao Distrito Federal. 
Habitação, no âmbito do Distrito Federal, porque não Como entendermos habitação como esse complexo 
compete, exatamente, ao BNH formalizar essa política. maior que envolve inclusive a própria- periferia d3. cida· 
O Banco é apenas mais um instrumento disponível c ao de, a própria regfão do entorno, que sãO os den-ominados 
alcance dos Governos estaduais, de forma a alcançar os ••municípios de entorno" que são os 12 municípios de en· 
objetivos da maioria da população brasileira que é ter a torno, 11 em Goiâs e um do Distrito Federal, então, 
sua casa própria. Nesse sentido o Sistema FinancefrO de propôs a diretoria do Banco Nacional da Habitação que 
Habitação jâ concedeu, no Distrito Federal, 102 m!l ampliásseinos tambêm a nosSa ârea de jurisdiç~o, de 
fiitanciaméiltos. D"esSe total. ilProximadaffiente 55% - forma, que a agêncía pUdesse também atender aos prei-
em torno de 60 mil habitaçõ_es - foi sempre visando a tos dessas municipalidades, de maneira que tivéssemos, 
área- de interesse social - na faixa de atendimento à tambêm, uma visão mais abrangente da problemática 
população de ganho de O a 5 salários mínirrios. Isto habitacional, POrque, nós têcnicos do Banco Nacional 
corresponde a, aproximadamente, 30% do total de habi-: da Habitação, entendemos que não é apenas uma ação-
tações construídas no Distrito Federal e, somenfe na isolada, no Distrito Federal, que vai resolver o problema 
parte habitacional, houve o envolvimento de recursos da da h?bitação. Tem que haver uma intervenção, exata· 
ordem de 2 trilhões e 400 bilhões de cruzeiro~, aproxima_:- _____ mente, ness~ outros municípios qu~ t!fet~m dire{ament~ 
damente. Complementando a h.abitação-,- a-casa, por trâ_s a Capital da RepúbliCa. 
existe uma série de outras providências qU:e são neCes-
sárias. Na área de __ inf!_!l·es!Xutura: de_ eqlJipa'!len~q~ 
comunitários públicOs e privãdos, o BNH, também, já 
concedeu um volume significat_iVo de recUrsos da oi-derli 
de 450 milhões de cruzeiros. ..,.....-aproximadamente, ?.5 
milhões de UPC. 

Na área de saneamento, âguas, esgoto e desenvolvi
mento_ urbano, os empréstimos concedidos montam em 
18 milhões de UPCs, ·algo em torno de I trilhão de 
cruzeiros. Quer dizer, o somatârio disso, ao longo de 21 
anos, aproximadamente, dari~ um total de 65.5 mil~º_es 
de UPCs, que hoje daria, aproxima!llente, 4 trilh_õe_~ de _ 
cruzeiros. 

O importante a ressaltar disso tudo é que, na .maioria 
das intervenções, eu diria quase que á tOtalidade das in· 
tervenções feitas por inte"rmédfo dó BNH·, "tciram inter
venções no sentido apenas de cumprir uma programação 
estabelecida pelos órgãos que militam, que cuidam do 
planejamento, ou que cuidam da habitação no Distrito 
Federal. 

Importante ressaltar que, f!O _meu entendimento pes
soal, acho que muito _mais podería ter sido fe!~9· Nave~
dade. a indefinição e"xistente e ·que ·me ·parecé qüC; no 
momento, estâ procurando ser corrigida, quer 4iz~r, a 
indefiniÇão de ulna -:Polífica, de um planejamC:niO, a lon
go prazo, para o Distrito Fedei-ai; é _que tem cau_sado_ 
conseqUências a olhos vistos._ Quer dizer, a grande.rC.iVin-

-Ç~mcr~iarn_eilte, hoJe o q~-~-t? __ J;lanco NãCi~?nal da~~
. ~l~ãç-ãO- irlfci<m,--~n, t~rmo~ ~e p_rOdução de habitaçã~, é 
exãtiriiellti ã.iguma ·coiSa -q~e parece QU!! está se vis
lumbrando, _c_O!Jlo uma nov~ política, uma definiÇãô, um 
planO realme"rite de atuação, ao_ lon_go dos próximos três 
ou quatro anos, e quejã está surtindo algum efeito, e já 
foi dada entrada, no Banco_ Nacional da Habitação, este 
ano, quatro projetas - é muito pouco afrida~ mas o 
Governo, recém·instalado, o Banco Nacional da Habi
tação tambê-m passou por um processo de_ dificuldade
orçamentâria, que o próprio orçamento do Banco; de 
1985, só foi aprovado no final de agosto. Estávamos com 
o ano praticamente terminando, quando foi aprovado o 
orçãmetLto da Banco Nacional da Habitação, ficando as
sim impedido de atuar, vamos dizer, mais rapidamente. 
Mas acho que a agência do Banco, nos contatos que tem 
mantido, a nível de Gov_erno F~eral, de ~ecretaria de 
SerViÇos Sociais e da nossa COHAB, que é a nossa SHIS 
--Sociedade de Habitação e Interesse Social - temos 
procurado, exatamente, _essa integração, porque, sem 
ela, nãO conseguiremoS levar a bom termo o problema 
habitacional no Distrito Federal. 

Muito obrigªd~. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Ouviremos, 
agora, pifO-Uiesrilo esj)ftço de tempo, o_Dr. Luiz Fernan
do de Moraes Silva- Diretor Técnico de Planejamento 
'da SHIS. 
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O DR. LUIZ FERNANDO DE MORAES SILVA
I nidalmei:J;te, _eu 'gQsta_~ia de me congratulªr com o Sr. 
Senador Mauro Borges - Presidente da Comissão do 
Distritá Federal:._ -e Com o arquiteto Josê Carlos Córdo-
ba Coutirih_O - Presidente do IABJDF- Pela feliz ini~ 
ciativa de promover esse ciclo de debates sobre Brasflia. 

O mome·nto é oportuno, estamos no início de um novo 
Governo no Distrito Federal, e o Sr. Deputado Josê 
Aparecido, nosso Governador, inaugura um período ad
ministrativo, -onde a participação de todos, nas decisões 
governamentais, serâ a: tónica fundamental. 

A realizaÇã.o desses debates, tenho certeza, produzirá 
subsíd~_os precfosos à_ foúnulação de novas políticas para 
o DistrífOF'êdúal. -

Vou dar um enfoque a uma retrospectiva de problema 
habitacional, no Distrito Federal, desde a sua cii.ação até 
os dias de hoje. 

I- O problema da habitação no DF 

Qualquer enfoque do problema...9.a habitação popular, 
no Distrito Federal, deve, necessariamente, levar em 
conta __ as_ sua§ peculiaridades, enquanto cidade prê
concebida. Porém, ter como marco tais condições não 
significa qil6, 6ntre nós, o problema da habitação popu
lar tenha feições diferentes das outras cidades do Brasil. 
No seu nível mais abrangente, isto pode ser tributado às 
causas clássicas que provoCam o problema em todo o 
Pais. No seu nível particular, influem certamente as con
dições que cercaram a implantação do Plano Piloto. As 
previsõéS iniciais estimavim que as populações pobres, 
atraídas durante a construção da cidade, seriam gradati
vamente absorvidas: um terço na área urbana, um terço 
na área rural e o terço restante, imaginava-se na época, 
deveria retornar aos seus locais de origem. (Costa 1974: 
2\). 

Na verdade, a carêncía de habitações populares ante
cedeu a própria inaguração da cidade. Já em 1958, como 
indica Ribeiro, eram proibidas novas construções na Ci
dade Livre, proibição que não impediu que a cidade pro~ 
vis6ria continuasse a crescer desordenadamente e, ~s ve
zes. em condições subnormais como foi o Caso da Vila 
Sarah Kubistchek - e, em 1959, possuísse cerca de 
6ÇI.OOO habitantes aproximadamente (Lins 1981). Em 
1959, iniciava-se tambêin à política de erradicação de in~ 
vasões com a transferência da Vila Sarah Kubistchek e 
de outras invasões para a área de Taguatin8a. No mesmo 
período, com a transferência da Vila Amauri, surge 
Sobradinho e, no ano seguinte, surge o Gama. 

A política de erradicação continuou ap6s a inaugU..: 
ração da cidade, respaldada por sua legislação comple
mentar. O Código de Obras, criado para garantir as pre
missas urbanas do Plano Piloto, eliminou aqueles meca
nismos exi,stentes nas legislações de outras cidades que 
permitiam o parcelamento do S?lo _e a densificação das 
áreas urbanas, através da iniciativa particular. 

A legislação incentivou o surgímento de uma postura 
de assepsia, em [-e_lação ao Plano Pil_oto, cerne da política 
de erradicação de. invasões. A culmiilância dessa política 
foi a transferência de 12.000 barracos da "Vila do IA PI" 
para. a periferiã di T3gUàtin·ga:,- Dum loteamen-to de 
15.000 lotes onde seriam ~ocalizadas todas as invasões do 
Distrito Federal- a CeilânOia~ (d- nõrrie deriva de éEi 
- Campanha de Erradicação d-e Invasões). 

A pós alguns anos. a política de erradicação revelou 
toda a sua _ineficiênCia. A simples transferência de inva
sões- n~:o. tescilv"ia o 'problema habitacional, pelo -c:on
trârio, cônstiuía-se num forte atratiVo·para o surgimento 
de novas invasões com as populações motivadas pela 
possibilidade de receberem um lote, face a inexistênCia 
de outras alternativas para a obtenção de moradia. Tam
bém não melhorava as condições de habitabilidade dos 
removidos, em muitos casos até pioravam, pois rompia 
com os l::iços internos da comunidade e transferia seus 
membros para locais distantes do seu mercado de traba
lho (formal e informal), sobrecarregando-os com custos 
sociais e financeíros-; finalmente, os novos- locais não 
apresentam me~horias significativas em relação à inva
são. a não ser um certo ordenamento urbano, as con
diçÕC$ referentes à 'infra-estrutura, aós serviços e aos 
equipamentos urbanos eram em certos locais tão pre
cários quanto na invasão. 
- Ao lado da política de erradicação de invasões foram 
e;~tecutadas algumas ações para minorar o problema de 
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habitação popular no Distr"ifõ Federal. Assim é que, em Um outro fator que restringiu significativamente a 
1962, o Governo do Distrito Federal criava a Sociedade açào da SHISfoi a especialização de sua p~odução, volta-
de Habitações Econômicas de Brasília - SHEB, com a da exclusivamente_ para a execução de unidades habita-
finalidade de possibilitar a aquisição de casa própria às cionais prontas. Tal posição derivada do conceito de 
pessoas de reduzida c~paci_dade aquisitiva e_promover a "déficit habitacional". Imaginava-se que o problema da 
progres~iva_~xtinçãO-de invasões. Entre 1_962 e 1964 a habitação popular resumia-se na questão de uma maior 
SHEB construiu 98 unidades habitacionaís em Sobradi- ou meitor quantidade de habitações disponíveis. Hoje o 
nho. conceito de déficit estã superado. Muitos teóricos enten-

Com a criação-do Sisterlla Financeiro ·de HabitáÇão ...::..- deffi que a solução- _do problema da habitação popular é 
SFH e do Banco Nacional ~a Habi~ção -:-. -BNH, _em J.l:n:\ proce~so ~IJl quC; a cons_tr_uç~_o_da ca_sa ~ JPe:nas Ufi!a 
1964, a SHEB foi Teestrutura.da, mudarldo ã SUã nizãô- --etapâ, e qUe outros fatores, como localização, por exem-
social para Sociedade de Habitações de Interesse Social pio, tem uma importância fundamef!tal. 
Ltda- SHlS, tornando-se a executora do Plano Nacio- O direcionamento da ação da SHIS acabou por limitar 
nal da Habitação em todo o Distrito- Federal. seu alcance, já que deixava de atender, face aos lit!lites 

Até hoje (outub7o-/85), a SHIS cOriStiuiu Cerca de i~postos pelos custos das habitações, os segmentos po-
67.000 uilidades habita(,ionais, sendO que óeste tofal cer- pulacionais q~e não possuíss~m os ren~íriu:ntos exigidos 
ca de 60.'200 habitações são populares. Apesar de núme- para o ~nan~Iamento da umda~e habttac10nal. Apesar 
r'? tão sigiiíficativos - estima-se que pertO-di-335.000 ---:ao_s~forÇos e~ av.~entar, atrav:es da ~eduç~? decu~tos, 
pessoas residam em casas populares construídas pela a oferta de habttaçoes para as populaçoes .mats pobre~.' a 
SHIS _ alguns fatores contribuíram para que esses re- "~~ma_nda_" _sempre cresceu a taxas sup~n?r~ as da _o-
sultados não fossem satisfatórios. · - - · ·- ~ ferfã". CsteJafo, decorrente de fatores lm~ItaU~os como: 

O processo dinâmico de expansão_ urbana, motivado 
pela posição de não permitir a "enquistação de favelas" 
nem a agregação de novas áreas do Plano Piloto, acabou 
por formar um modelo de organização espacial compos
to pelo Plano Piloto (centro) e cidades satêli!_es (p~rife
ria), característicõ a as áreas metropolitanas_ br_a_~ileir-ªª; o 
cas_o do Distrito Federal, mais exacerbado devidQ à sepa
ração tisica entre o centro e as_áreas periféric~s. Tambéip 
a definição- rígida õe uso e oCUpação do solo, peculiar ao 
desenho do Plano Piloto, e a inexistência de terrenos 
adequados, a preços compatíveis, destínados à cons
trução de habitações populares, praticamente definiram 
as cidades satélites como campo de atuação da SHIS.Es
ta situação, como num círculo vicioso, acabou -por re
forçar o papel do centro com prejuízos para as cidades 
satélítes. "A centralização excessiva de atividades no 
Plano Piloto", como aponta Carlos Nelson, "em detri
mento das cidades satélites e demais formas de assenta
mento periférico remeteria, em última inStâD.Cfa,-- -à 
problemática da concentração de rendas. Só ficou no 
Plano Piloto quem teve condições de produzir o suficien
te para desfrutá-lo. Umas três quartªs partes do Distrito 
Federal não está nesse caso e, portanto, teve de deixá-lo 
ou nãt;> pôde entrar. Paradoxalmente, não ~ possível a 
essa gente morar no Núcleo, mas lá flco_u sua única a}tt:r
nativa de trabalho, Condicionada pela concentração de 
matadores com o mais alto poder aquisitivo, dis1ri0Ui~ 
dores potenciais de riquezas, e, nesse sentido, emprega
dores e consumidores dos serviços executados pelos 
pobres ( ... ) "Santos 1979: 17). -

Além -do _distanciamento _do merCado de trabalha:, a)o
calízação dõs conjuntos habitacionais na Periferiã urba
na também implicou numa- maior dificudade dessas 
âreas serem beneficiadas Com infra-estrutUra, serviços e 
equipa~t;_ntos urbano_s. Imped~~m-no~_primei~o •. . '!~ obs
táculos (fisíco e financeiro), inerentes à distân'!ia, para os 
novos servíços a serem instalados e interligados às redes 
jâ e,;:istenfes; em SegUndo lugar, a_ ímpossib!l!d?de_ d:j.s 
concessionârias em acompanhar o rítmo de i'!lplantação 
das unidades residenciais (um conjunto habitacional) 
leva em torno _de 8 meses para ser construído enquanto 
que os prazos para as obras de implantação das redes de 
esgoto, luz, água pluvial e abastecimento de_ á_gua s~rão 
função da distância a ser vencida). Deste modo, a maio
ria dos conjuntos habitacionaiS- de Brasília fórã.Ii-1 ínl
plantados com o mínimo de infra-estrutura necessâria, o 
que- resultou em custos sociais assulnidos pela popu
lação. 

A nível dos conjuntos habitacionais. alguns fatores 
também influíram I}_DS resultados. A adoção dos princí
pios urbanísticos do Plano Piloto, tais como: zoneamen
to rígido de usos e ocupação do solo, organização espa
cial como definições claras de função e atividades, s~per
dimensionarn.ento d:il.s vias de: trâfego, a rfgidi hierarqui- · 
zação do sistema viârio", as grandes dimensões -das áreas· 
verdes e das ·áreas livres acabaram por criar dificuldades 
não SÓ no desenvolvimento dos nÚC}e(!S, i través da urba
nização de suas ái'eas e da implantaçãO da infra
estrutura bâsica, como tambêffi crlúanl obstáculos à im-:. 
plantação de equipamentos privàdos de lazer, comércio e 
serviços ligados diretamente às necessidades dos mora
dores. 

crescimento demográfico, processo inflac1.0náno etc; re
percutiu diretamente na qualidade e no tamanho das ha
bitações construídas (cada vez mais perdia-se qualidade 
em favor da viabilização da oferta). Mesmo assim, a 
oferta de habitações só atingiu as popUlações com ga
nhos acima de 2 5 satáríos miriimos, deixando-de hen:efi-

- ciar parcelas sig~ificativas da população com ganhos in
feriores a esse valor. Entretanto, apesar de estarem ex

. cluídas da oferta da SHIS, essas populações eram indire
tamente beneficiadas pela ação do Governo: não s6 por
-que a oferta de novas habitações pode significar uma 
maior disponibilidade de habitações precârias (1), mas 
também pela possibtlidade dessas no11as ha.bit_ações agre
garem mais uma família, pela coabitação ou pela cons
trução de mais uma unidade residencial no fundo do lote 
(2). Neste sentido, a "Ç~ollüca de construção de casa, ser
viu em certa medida, para reduzir os índices de cresci
mento das invasões. 
-A partir de 1979, com decisão do Governo Lamaison 
em eliminar o volume da produção de conjuntos de habi
tações populares, com vistas à redução do fluxo imigra
tório para Brasília, e de condicionar as novas cons-

- truções à existências- prévias de infra-estrutura (água, 
luz, esgoto, etc.) de equipamentos êomunitários (edu
cação, saúde, lazer, etc.), ocorreu uma grande redução 
na oferta de habitações populares e, conseqüentemente, 
um acréscimo significativo da demanda: 

Em 1975 o levantamento efetuado pela SeCretaria de 
Serviços Sociais, ·apontava a existência de 1.509 barraCos 
em 14 invasões, coin ·um total de 7.286 habitantes. Em 
1981, diante do crescente número· de invasões, o Gover
no do Distrito Federal criou o GBR- GruPo para Ha
bitação de Baixa Renda, gr.upo consultivo decisório, 
constituído por secretârios de estado. Posteriormente 
buscando uma atuação mais efetiva foi criado, em mea
dos de 1982, o grupo executivo para assentamento de in· 
vasões - GEPAFI, no âmbito da SHIS, díretamente 
vinculado à Secretaria de Serviços Sociàis. A atribuição 
bâsica do G EPAFI era subsidiar as decisões do Governo 
no trato do problema das invasões através da elaboração 
de estudos, pesquisas, pojetos técnicos e programas arti
culados com outros órgãos. 

Em 1983, a SHIS, àtravés do GEPAFI, promoveu o 
cadastramento ge~al das invasões. A população residente 
nas invasões, então, atingiu a 86.830 pessoas. Em 1979, 
ela era de 7.286 distribuídas em 90 invasões, _em 1979, 
eram 14, localizadas em todas as regiões admíriistrativas. 
A partir do cadastramento, o grupo elaborou o progra
ma de assentamento populacional de emergência- PA
PE, articulado ao BNH, através do PROMORAR. O 
programa utilizava duas alternativas bâsicas para a so
lução do problema de invasões: 

-Urbanização das invasões no próprio local do as~ 
sent_amento, desde que fosse víâvel e do interesse da po
pulação. 

-Transferência da populaÇão para ãreas próximas 
aos assentamentos originais, no mesmo contexto urbano 
em _que estava localizados. 

Durante os ~!timôs anos, o GEPAFI promoveu a_im
plãntaÇão de cinco asSentamentos: Vjla IÚ!m_~racá, no 
Gama; Quadra 18, em- Sobradinho; Vila São José II, em 
Braz1ândia; a QE 38 no Guarã II; e a expansão da QNL 
de Taguatinga(*). Encontram-se em fase de conclusão os 

Abril de 1986 

projetas de Candangolándia(*) e Vila Buritis- Planalti
na. No período de 1982 a 1985, através do PAPE, foram 
construídas cerca de 6.623_ unidades habitacionais. 

As ações _empreendidas através dQ_ PAPE reduziram 
sensivelmente a população ~esídente em assentamento 
precáiios: de 86.830 habitantes, em 1983, a população 
caiu para 59.095 habitantes- (dadoS pesquíSRdos -em se
tembro/85). Porém, apesar dos resultados positivos, a 
ação empreendida pelo GEPAfl não foi acompanhada 
pelos projetas .de melhorias progressi~as. A idéia Que 
Subsidiava a ação do grupo previa, após o assentamento 
iniCial, a implementação de açõcs seqUenciais, objetívan~ 
do gradativamente introduzir no assentamento maiores 
níveis de habitabilidade; como conseqUência, alguns dos 
assentamentos encontram-se provados de beneficias ur~ 
banas, tais como: rede de esgoto, rede de águas pluviais, 
pavimentação, equipamentos comunitários e urbani
zação (meio-fio, calçadas, ponto de ônibus, etc.). 

Além da falta de complementação do trabalho desen• 
volvido através do PAPE, conta negativamente a espc:ci~ 
ficidade da oferta voltada unicamente para as popu~ 
lações invaSoras. Não houve, paralelamente ao trabalho 
desenvolvido pelo GEPAFI, açõc:s que atingissem tam~ 
bém ouiros segmentos populacionais carentes. 

Houve uma avaliação superfiCial, com base unicamen~ 
te nas i.nscriçõe:s da SHIS, aponta um total de l\3.562 
famílias pretendentes à casa própria (l). O que numa pre-
visão mais otimista, significaria uma necessidade de 
100.000 habitações, para abrigar um terço da população 
do DF; isto, sem levar em conta que a avaliação incluí 
somente os dados disponíveis na SHIS, alguns deles pes~ 
quisados hã l ano, o que, sem dúvida, torna o número 
pouco confiável. 

Hoje, verifica-se que as ações desenvolvidas na área da 
habitaçãO, de Um modo geral, não tiVeram os impactos 
esperados. Com excessão feita ao PAPE, que em pouco 
mais de 2 anos reduzíu a população invasora em 46,9%, 
o problema da habitação continua afetando a vida de um 
número significativo de brasilienses. _ 

Não é-p-reciso ser especialista para perceber que entre: 
nós, para não falar no País inteiro, a questão habitacio-
nal vem se agravando. Nos últimos meses-, os jornais vêm 
indicando, com certa regularidade, o agravamento da si~ 
tuação; a SHlS vem recebendo diariamente abaixo~ 
assinados, requerimentos e pedidos de novas habitações; 
no seio da população vem surgindo associações e movi
mento reivindicatórios com relação à habitação. 

Diante deste quadro o Governador José Aparecido 
-criou, através do Decreto n9 8.743, de 23 de julho de 

1985, o Grupo Consultivo da Política Habitacional para 
as populações de baixa renda. O grupo é composto Pelos 
Secretários de Estado que atuam na ârea da habitação e 
conta com assessoramento de técnicos dos diversos ór
gãos do complexo administratívo do GDF, que ex.ecu· 
tam a política habitacional, entre eles a SHIS. 

A_ nível de_ suas competências, a SHIS elaborou a sua 
programação trienal de obras para o período de 86 a 88. 
A programação prevê a construção de 29.639 unidades 
habitacionais com investimento total de 29 milhões de 
UPC o que significa I trilhão e 7 bilhões de cruzeiros. 

Gostaria de chamar a atenção que o Plano da SHIS, 
que deve ser encaminhado ao BNH e que foi encaminha· 
do ao Governo, o valor do investimento é de 1,7 trilhão. 
O BNH, conforme disse o Jair, gastou, desde o início do 
trabalho 2 irHhões e 40-liilhões. Pretendemos fazer mais 
do que 50%. 

(l)_ Algurts autores, como W.R. Thompson, acreditam que o "efeito fi). 
!ração" tem também Jnfluencillll positivas na reduç!o do» preços e no. 
aluguéis das "habitações ptec!irias''. Outros, como H.H. Harms, nlo 
acreditam nesses reflex.os. 

(2) ApeW de proibida pela lesislação vigente no DF muitos mutuirio» ao 
receberem suas habitações, promovem a construç!o de uma nova resi
dência no fundo do terreno. Esta altCl'ilativa (:tida por muito» ~cos 

--como' fneGnvcriíente porque sobrecar~ga a infrll-estrutl1fa local, En
tretanto, na prática da tem se revelado muito eficaz: reforça o orça. 
mento do usuário e coloca no mercado mais um11. unidade re!idcncial 
para aluguel servida por infra·estrutura. 

(*) Os projetos urbanos desses a=tamcntos niio foram descnvolvidotl 
pelo GEPAFI. 

(~) Do total apontado nas inscrições, cerca de 6:5..329 famniu são candlda· 
tas aos programas do Planhap; 36.393 ramflias estão inscxitas no Pro
nhasp (antigo Programa Instituto), destinado a servidores públicos do 
GDF e do Governo Federal~ e cerca de L 1.135 sio famllias moradoras
em invasões. 
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Para 86, são- previstos a conStrução de ro.I56Unidadei ____ -cOlocações ao nível do encaminhamento prático, -que se-
habitacionaiS; em 87, ~4 habitações; e Cm 88, tamMm _ria, vamos dizer, a preocupação maior no momento, 
8.464. uma preocupação, inclusive, ligada ao tamanho do 

A programação da SHIS deVerâ integrar a pofítica--ha:. problema que temos hoje no Distrito Federal. Esse ta-
bitacional a ser formulada pelo Grupo Consultivo de manha, segundo consta, traduz-se numa quantidade, 
Política HabitacionaL num déficii de 100 a 150 mil unidades residenciais dentro 

Documento- a que se fefere 0 sr. Luís Fernando do DistritO Federal. E não se traduz só em número; mas 
Morais da Silva em seu discurso: ca:da vez que abrimos os ramais, que ligamos a televisão, 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Peço que 
cada um anote as partes mais relevantes da exposição 
para fazerem perguntas, porque o assunto realmente é 
quente, é do momento. 

Convido a Dra. Sueli Franco Gonzales, professora do 
Departamento de Arquitetura da UnB, para proferir a 
sua palestra. 

A SR• SUELI FRANCO UO'NZALES - Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, Senhores, mais uma vez eu me 
vejo diante de um público para- tratar do assunto de 
política habitacional ou do problc!:fna habitacíônal do 
Distrito Federal. 

Em geral, temos encontrado os grupos mais variados e 
tratando desse assunto; isso jã tem ocorrido, no passar 
dos anos, muitas vezes, e cada vez mais, e hoje, particu
larmente, pela excepcionalidade do local que estamos, 
no Legislativo, a expectativa é sempre cada vez maior 
para que saíamos da falação, da coisa escrita, da coisa 
falada, e a expectativa é sempre boa quando vamos parar 
de falar e vamos começar a ver alguma coisa ou a fazer 
alguma coisa. 

Então, é nesse sentido que eu trouxe algumas 
colocações que me parecem importantes, isto é, são 

que andamos pelas cidades satélites, que sabemos notí
cias, e da dramaticidade dessa queStão habitacionil den
tro da Distrito Federal. Só em Taguatiil.ga e Ceilândia, o 
dado que temos, além das noticias, ê de mais de 90 mil 
famílias habitando umas com as outras, isto é, mais de 
uma familia. em uma unidade residencial. Há setores hoje 
em Tãgliãtinga que se registra uma média de quatro 
famílias por lote, em média. 

Tudo isto está associado, também, a um dado que- me 
parece que ê bom que conheçamos. ~ um dado um 
pouco antigo, já- que é do censo de 70 a 80. Na medida 
que temos dentro do DF um crescimento demográfico 
enorme, sempre bem maior do Que nas outras unidades 
brasileiras, que foi da ordem de 118%, na década, no 
Distrito Federal, se desdobrarmos esse dado, no Plano 
Piloto, só cresceu 49%, na década, desSeS-118%, enquan
to nas cidades satélites cresceu quase 200%. O crescimen
to foi de quase 200%. E pior, ainda, na área de Luziânia, 
isto é, nas âreas onde_ a população Que não consegue 
morar no Distrito Federal, embora esteja comprometida 
com o trabalho dentro do Distrito Federal, que não con
segue morar aqui, que mora no caminho p~ra Luziânia, 
que mora em Brasilinha, mora até em Santo Antônio do 
Descoberto, os dados do crescimento dessas áreas, na 
década de 70/80, são impressionantes. Teiiios 709%, em 
L;uziânia; temos 1.467%, em Planaltina de Goiás, em 
crescimento na década; e temos 2.230%, de crescimento 
em Santo Antônio do Descoberto. Bom, grande parte 
dessa população é população periférica do Distrito Fe-
deral, é população comprometida com o tra~alho dentro 
do Distrito Federal. Então, ao déficit habitacional que 
nós falamos que ia de 100 a 150 mil unidades residenciais 
dentro do Distrito Federal, se somaria mais essa outra 
gral)de questão que ê a de que o Distrito Federal teria 
obrigação de oferecer moradia para as pessoas que estão 
trabalhando dentro da sua área e que atualmente estão 
morándo fora do Distrito Federal. Isso implica em dizer 
que o déficit é muito maior do que de 100 ou 150 mil. 

U que nós temos em termos de política habitacional, 
em termos de maneiras e formas práticas de enfrentar 
esta questão? O que se teve até hoje? Teve-se uma 
política extremamente tímida, para não dizer uma 
política· incapaz de enfrentar esta _questão. Como é que se 
dá isso na prática emtermos críticos? -Nós temos, no 
Distrito Federal, uma vantagem excepcionals<?bre qual-

- quer outra cidade brasileira, isto é, o Governo do 
Distrito F,;:deral tem a posse do solo,_ quer dizer, tem a 
posse de um dos meios principais da prudução habitacio
naL Mas, o que ele faz com este solo? Ele segura esse solo 
mais do_que qualquer outro espetaculador e, quando o 
libera, e o faz exclusivamente de uma única maneira. Se a 
gente apelar um pouco aí para a lembrança- os mora
dores do D~trito Federal- eu pergunto se teve alguma 
forma diferente de uma única e exclusiva maneira _de se 
liberar o solo para residência no Distrito Federal, isto é, 
conjuntos residenciais, e essas licitações que a TERRA
CAP faz de vez em quando de algumas __ _!!nidades? A 
Q_g_or, é uma fórmula única nesses- 20 3.nôs dC Brasí'lía, 
que começa a dar a impressão, Cria atê um efeito que eu 
diria· quase que cultural, pois a gente se acostuma tanto 
com esta forma de só liberar áreas residenciais através de 
conjuntOs habitaciónais, que co·meÇit-a ápa"receí- que não 
existe Denhuma outra alternativa. A gente é levada- atê a 
esque_cer corilo crescem as outras cidades brasileiras, que 
não cr_escem por conta de conjuntos habitaciOnais --

Então, são sempre arrancos _de oferta de áreas residen~ 
ciais por conta de conjuntos residenciais, e sempre fora 
dos perímetros urbanos. Esta é a característica priridpal. 
Por outro lado, a produção residencial, também vincula
da a esta forma de liberação de áreas em grandes 
momentos - em momentos estáticos, a gente poderia 
dizer - ê liberada sempre por conta de uma produção 
também exclusivamente de um tipo: conjuntos resíden~ 
ciais. 
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nest-a foi-ma o que aconteceu? As cidades satélites 
cresceram basicamente e surgíram esses conjuntos todos; 
por conta dos conjuntos, surgiu o Guará, surgiu todo o 
aumento de Taguatinga na L Norte, na M Norte, na Cei
lândia, no P Sul etc. Cada um desses lugares foram 
momentos em que surgiram conjuntos residenciais, e 
cada um, à medida em que o tempo passou de pior quah
dade, em termos de -área, em termos de qualidade cons
trutiva. Assim, a gente tem uma política - não sei se 
poderia chamar isto de politica, ou de uma forma vi
ciadísslma - de oferta ou de produção habitacional no 
Distrito Federal. Por outro lado, para tratar desse 
problema "o Distrito Federal tem condições favoráveis. A 
primC:í~a pergunta que- a gente coloca é por que essas 
Condições não são aproveitadas, ou bem aproveitadas? 
Uma delas é o p-otencial da terra urbana. Mas essa terra 
urbana, a grande ârea extra-urbana deverá se transfor
mar numa área urbana. E eu me pergunto por que que 
não se aproveitam as áreas vazias dentro das áreas urba
nas? -Nem estou me referindo a plano-piloto que é o fllé 
mignon, mas trouxe até um desenho aqui, que não sei se 
será enxergado a çiistância, mostrando por exemplo, Ta
guatinga e ·Ceilândia. 

Todas essas áreas riscadinhas são grandes áreas vazias 
dentro do perímetro urbano da cidade. Fora essa áreas 
vazias em Taguatinga e Ceilandia, existe uma infinidade 
de áreas que nós chamamos. "intersticiais", áreas de uso 
indefinído. Então, o solo dentro dos perímetros urbanos 
das cidades-satélites e do plano-piloto ê passível de 
preenchimento. Não é necessário que a gente tenha essa 
dificuldade que sempreé colo-cada, cada vez que se preci
sa de. fazer uma_ ~p_~s-~_o urbana é._preciso VC?r a infra
estrutura, é preciso uma série de gastos que, de uma certa 
fprma, são colocados como em empecilho ao aumento 
dessas áreas. Fora as áreas vazias dentro dos perfmetros 
urbanos, temos ãreas potencialmente densificáveis. Eu 
sei que existe uma polêmica muito grande dessas ques
tões em torno do plano-piloto, e as cidade-satélites? Te
mos feito estudos na Universidade em cima de Taguatin
ga e Ceílândia que têm, atua~mente, 4 patamares de 
população em cima do loteamento original, sobreocu
pando essa ãrea, e é perfeitamente possível se desenvol
ver, nessa mesma área ónde é hoje Taguatinga, Ceilão
dia, esses 4 patamares em habitações adequadas densifi
cando essas cidade~. ocupando seus vazios e aproveitan
do, nessa densificação, toda uma infra-estrutura jã 
disponíVel. São aspectos que a gente poderia dizer quase 
que técnicos, que demandam o que? Uma solução t~ni
ca por si só resolve os problemas, ela apenas apresenta 
para que a decisão po1ftica assuma alternativas técnicas 
que a gente possa jogar - essa seria uma delas. Todas 
elas são alternativas vinculadas ou à liberação de solo ou 
a uma intervenção nas condições do próprio processo de 
cOrtstrüÇãó;-q ue·eu falei ser um processo muito simplist~: 
só se pensa em construir no Distrito Federal através de 
conjl!iitos resid6nCiaíS, ou só se pensou até hoje. Isso des
carta toda uma possibilidade. 

Otitem mesmo, a televisão mostrou os inquilinos da 
Ceilândia, por exemplo,-reivindicando: .. por favor, d.e.i
xem que nós façamos nossos barracos. Eu pergunto: que 
mistériO existe por ar, que impede que eXista uma -decisão 
política que diga façam seus barracos, a terra está ar•. 
Isso gera uma- espécie daqueles pesadelos que a gente tem 
e não sabe porque acontece, e nem porque deixa de acon
tecer, é uma questão de decisão política e eu não vejo 
onde esteja a complicação dessa decisão, jã que o plano
-piloto foi até hoje preservado de invasões, e outras coisas 
que possa deixá-lo mais feio ou menos bonito. Mas, as 
cidades-satélites, eu pergunto por que não podem ter 
barracos? Elas estão cheias de barracos. Por que não 
pode haver novos barracos? Por que nosso País não as
sume a sua própria pobreza, em termos da forma como a 
cidade se apresenta? E por que, por outro lado, não se 
faz um esforço para diversificar as formas de melhorar 
esta situação, através de diversificação de formas de 
organização e formas de construir diferenciadas? 

Entrou uma outra moda af: que ê a do conjunto resi
dencial entrou um pouco na berlinda e, agora, entrou o 
mutirão. Tudo bem! Não vou discutir o mutirão aqui, 
agora, mas é uma outra forma de se organizar para 
produzir habitações. Existem milhares de outras formas 
que podem aparecer por a{, assim como também existem 
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muitas fo011ãS de se construir barato, diferentes dessa 
construção _que reduz cada vez mais a área das cons~ 
truções, que descasca a casa, deixa a casa descascada. 

São soluções extremamente simplistas e primárias. 
Duas soluções que se apresentam neste País constante
mente - não é de hoje, isso - casa popular ~ a casa de 
área mínim-a; ârea mínima -de 60 metros quadrados hâ 
cerca 20 anos, atualmente, aqui em Brasfiia,já.éde 18m2 

a chamad~ ... casa embrião". Ou, então, uma outra alter~ 
nativa inteligentísSima que surgiu de uns tempos para cá, 
que é a casa inacabada, quer di~er, a casa de tijolo fura~ 
do e um telhado. Ontem apareceu, também na televisão, 
umas casas que o vento foi destelhando, e o nosso Secre-
târio de Obras Pública visitando. Serã que a nossa tecno
logia só consegue chegar até ai? Nilo _consegue discutir 
todas as possibilidades que nós temos de produzir coisas 
de boa qualidade com baixo custo? Nós estivemos, 
numa época, discutindo - porque 'o pessoal técnico 
sonha muito, na Universidade nós sonhamos mais ainda, 
e começamos a inventar coisas que nUnca -acOntecerri
conversamos com o pessoal técnico da Administração 
Regional de Planaltina e quase conseguimos engatilhar 
um trabalho, onde utilizãvamos esses _recursos na 
produção habitacional, de uma forma diversificada e 
possível de produzir com boa qualidade e baixo custo. 
Era simplesmente um engajamento da Adminis~raçilo 
Regional. trazendo, em forma de subsídio, assístência 
técnica parã-ã prOdução das habitações de Planaltina. Af 
tem também uma outra questão: é que, inclusive na nos
sa área profissional de arquitetura e de engenharia, existe 
um!J, "caridade" que é não exigir a responsabilidade téc~ 
nica para as habitações com menos de 68 m2 no Distrito 
Federal. Isso significa que está liberada de assistência 
técnica, 90% da construção habitacões e significa, t:im
b&n, uma possibilidade a mais dessas habitações terem 
má. qualidade. 

Quando falamos em subsídio-habitação aqui no 
DistritO Federal, ele pode ser através do solo e pode ha
ver um subsídio também através de assistência técnica, 
com a entrada de técnicos, com a entrada de tecnologia 
através da Administração Regional, por exemplo. e o 
engajamento de determinados técnicoS para acompa
nhar, para projetar as habitações. 

Uma outra questão é a organizativa. O mutirão é uma 
forma de organização, mas existem milhares de outras 
formas de associação que devem ser deixadas à vontade. 
Se uma pessoa, isoladamente, quer construir a sua casa, 
ela deverá ter c_ondições para isso. Se ela não quer finan
ciamento do Sistema Financeiro de Habitação, ela deve 
ser livre de não querer finilnciamento, e nãO vai ser por 
isso que ela não vai ter uma área liberada de chão para 
fazer a sua habitação. 

O meu objetivo era_jogar um pouco essas coisas aqui 
para discutinnos, no ·sentido de duas questões principai~: 
o que falta realmente é uma decisão política em cima de 
uma certa complexidade que o proplema demanda, para 
que abandonemos um pouco todos esses primalismos 
que até hoje envolveram as politicas habitacionais que 
nós tivemos aqui no Brasil. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE_(Mauro Borges)- Ouviremos, 
agora, o Dr. Manoel Augusto de Almeida, Presidente do 
Sindicato da Indústria- da Construção Civil de Brasília. 

O SR. MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA ~-Sr. 
Presidente da Comissão do Distrito Federal, Senador 
Mauro Borges, Srs. Expositores, minhas Sras., meus 
Srs.: 

Brasília nunca teve um verdadeiro planejamento habi
tacional. Crioi.l~se a cidade, para administrar o País e, em 
função da transferência dos Poderes da República e da 

, fixação dOS-il-úcleos avançados de alguns de seus órgãos 
considerados indispensãveis para o início de seu funcio
namento, foram sendo construídas algumas unidades ha
bitacionais em diversas superquadras. Ã medida que no
vos órgãos iam sendo transferidos, novas unidades habi
tacionais iam sendo construídas. A par disso, a então 
Fundação da Casa Popular e a Caixa Econômica 
encarregaram-se de levantar moradias nas quadras 700 
da Asa Sul para os funcionáriOS da NOVACAP e cOne
xos. 

Tlido foi feito, no entanto, Pór -preSsão de necessida
des emergentes e não de acordo com um plano racional e 
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ordenado. As próprias cidades-satélites, que Lúcio Co"Sta" 
previa como necessáriãs para o- final deste século, 
começaram a surgir mesmo antes de inaugurada a cida
de, a 21 de abril de 1960. Seu surgimento tornou-se impe
rioso, pois urgia abrigar os candangos que para aqui se 
deslocaram para construirem a nova Capital. 

Um quarto de século depois desta inaugurada, a falta de 
planejamento persiste. Com a área da Asa Sul já pratica
mente ocupada e com a Asa Norte em parte construida, 
o déficit habitacional em Brasília é elevadíssimo, como 
se. pode aferir pelo alto preço dos aluguéis, Como a 
procura é maior que a oferta, os preços sobem a patama
res proibitivas para uma expressiva maioria da 
população brasiliense. 

Como sempre, a classe média-baixa e-as class~ de me
- nor renda são as mais sacrificadas por essa situação. A 

classe média-alta e os suficientemente endiilheirados 
têm, com maior Ou menor sacrifício, as Penínsulas Norte 
e Sul à sua disposição. Mas as demais são premidas por 
um problema dos mais- crudais. EnqU.irito Utna parcela 
vê defasar-se, substancialmente, seus proventos no paga
mento dos aluguéis, outra, bem maior, vive em con
dições subumanas. 

A tais condições a levou uma política habitacional 
improvisada, onde a demagogia vem entrando como ele
mento de destaque. Exemplo flagrante disso é o que 
ocorreu na Candangolândia. Uma área nobre, próxima 
ao lago, foi transforritada numa favela de falsa alvenaria. 
O que ali se fez, mais que um erro foi uma punhalada no 
bomsenso. Nada há ali que justifique o nome de cons
trução. Nada se construiu que mereça o nome de resi
dência, embora humilde. Levantaram-se barracos de al
venaria que não resistem a ventos um pouco mais fortes. 
E, no momento em que o Lago preocupa por seu já alto 
grau de poluição, exigindo vultosos investimentos para 
salvá-lo e salvar a cidade da inabitabilidade, nenhuma 
obra de infra-estrutura fOi realizada ou sequerplanejada 
para evitar mais uma fonte poluidora. De outras provi
dências de estrutura humano-habitacional também não 
há notícia. 

Devo fazer aqui um parêntesis. Quando escrevi isso, 
eu não tinha notícias, e ontem à noite eu vi pela televisão 
que talvez por essas chuvas que ocorreram, se não me en
gano, mais de lO casas tiveram os seus telhados arranca
dos lã na Candangolândia, e o nosso Governadof, on
tem, ao fazer uma visita, declarou que será agora execu
tado -- e _ele vai desviar os recursos - a rede de águas 
pluviais. 

- Anuncia-se também que a Favela do Paranoá vai ser 
objeto de providência semelhante. Nela, segundo cálcu
los, estão sediadas cerca de 20 mil famOias. Se tal assen
tamento ocorrer, da maneira como foi feito na Candan

-golândia, Brasí1ia será vítima de um desastre-de cõnse
qUências imprevisíveis. Ainda há tempo de repensar o as
sunto e de se planejar um núcleo urbano de, pelo menos, 
simples decência. 

A falta de habitação jã é, de si, um problema social 
dos mais graves. Mas a falta de uma política habitacio
nal reflete-se diretamente na crise que, hã alguns anos, 
avassala a indústria da construção civil. O desemprego e 
a conseqüente marginalidade, tanto de adultos como a 
de menores, são duas das conseqüências mais desastro
sas. 

-como se sabe, a indústria da construção é o setor que 
mais emprega mão-de-obra não qualificada depois da 
agrjcJ!-ltUra c_apresenta um alto valor adicionado. Segun-

- dO-re'Cente(estUclOSetorlaT e que nos rol remetido hã dias 
pelo Banco de Boston, cada emprego na construção civil 
cria maiS três na economia, Pois é ela quem sustenta as 
indústrias cimenteira e cerâmica na sua totalidade e, em 
menor escala, inúmeras outras, como as de vidros, de 
siderurgia, de tintas, de materiai~ elétricos, de m~deiras, 
etc. Gera, ainda, segundo o mesmo estudo, o maior em
pre"go em relação ao investimento, pois-, cOm o inésmo 
montante, ela cria 57 vezes mais que a indústria automo
bilística e 15 vezes mais que o setor moveleiro. 

A crise que, a partir de i982, afetou a indústria da 
coriStrução, de um modo geral, em todo o País, fez-se 
::;entir. mais pesadamente em Brasília. Na Capital daRe
pública, ela já vinhã sOfrendo acentuado declínio desde 
quando a Asa Sul teve praticamente esgotadas suas áreas 
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C a Asa Norte foi permanecendo com suas superquadras 
ociosas em poder de órgãos públicos. 

Para se ter uma idéia da crise brasiliense, 8: convenien
te atentar para dados da CODEPLAN, segundo os quais 
houve, em abril/junho de 1985/1984- no mesmo perío
do~ uma retração d_e aprmdmadamente 20% no volume 
de_ obras em andamento na construção civil, o que levou 
a uma queda de 7,1% no volume de emprego no setor. 

No primeiro semestre deste ano, a média mensal das 
obras em andamento foi 22,3% menor que a de igual 
período do ano passado. Já as incidências de novas obras 
foram reduzidas em 13,9%._A queda atinge, por igual, o 
volume de obras concluídas, atingindo 17,4%. 

Importante ainda é o dado segundo o qual, ao fim do 
primeiro semestre do corrente ano, computou-se um 
total de 382,8 mil m2 de obras licenciadas e ainda não ini
ciadas. 

lsso se reflete, evidentemente, nos niveis de emprego. 
O volume de mão-de-obra obsorvido pela indústria da 
Construção civil no Distrito -Federal, calculado a partir 
do estoque de obras em andamento, indica que, no 
primeiro trimestre do corrente ano, a média mensal de 
operários (20,5 mil), caiu 11,6% em relação a igual perfo
do do ano passado, quando se havia registrado a mMia 
de 23,2 mil trabalhadores. 

A agravar o problema, há a ·circunstância de Brasflia 
cóntinuar ostentando um elevado crescimento popula
cional, que requer um crescente número de habitações'de 
todos os tipos. Urge, pois, o estabelecimento de um pla
nejamento habitacional criterioso, que leve em conta 
tanto a ocupação das ãreas ociosas dentro do Plano 
Piloto, como a demarcação de outras. A Professora Sueli 
ciióu o exemplo de Taguatinga mas existe,- tã.ffibém, em 
outras cidades satê:lites, dentro do perímetro, .li.reas que 
poderiam ser utilizadas. 

Segundo se anuncia, algumas destas já estão sendo 
pensadas. Mas, pelo que se depreende do noticiário, o fa
tor habitaCional entre, apenas, como subproduto. A 
ocupação dos espaços à margem de vias que levam às 
cidades-satélites têm por objetivos primeirOs a fixação, 
nas proximidades do Plano Piloto, das classes de renda 
mais baixa e o barateamento do transporte para os gran
des núcleos populacionais periféricos, 

A proposta de Lúcio Costa, oriunda de seu louvável 
humanismo, merece, naturalmente, a devida atenção e 
consideração. Mas a questão social tem de ser analisada 
por seus múltiplos ângulos, mesmo porque ela está inti
mamente ligada à econômica e à financeira. Se deve 
leyar-se em conta o barateamento dos transportes, não 
se pode ignorar que essas áreas, se devidamente planeja
das para não se transformG~rem em meras favelas, hâ que 
ser dotadas de infra-estrutura urbana: redes de água, dC 
esgotos sanitários e pluviais, de energia, de telefones e de 
arruamento asfáltico. E ainda há que se atentar para o 
fato de que a densidade populacional à margem das 
estradas·parque vai congestioná-las de veículos, exigin
do, a curto prazo, sua duplicação ou triplicação. 

E. voltamos ao ponto inicial desta despretenciosa ex
planação: urge a implantação de uma plano habitacional 
para Brasília, que contemple, por escalas de necessidade 
e de urgência social, as diversas classes, levando-se na de
vida conta o uso e aproveitamento das áreas mais apro
priadas. 

Para as classes de baixa renda ou de rendas modestas, 
que os últimos anos revelaram incapazes de adquirir 
imóveis (ou que, já tendo adquirido, foram causa de alta 
inadimplência) hã que se encontrar um meio de as suprir 
mearante -uma--construção subsidiada, advindo os 
subsídios, talvez, com as idéias aqui apresentadas pela 
Professora Sueli, também de taxas mais elevadas impos
tas às classes de maior renda. 

Outra forma de baratear os custos de construção, seria 
a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da fábri
ca de placas ~e argamassa armada - que ele está insta
lando, destinadas à multiplicação de escolas, para o er
guimento de casas populares. O Governo de Goiás está 
utilizando esse sistema que, aliado ao recurso do muti
rão, estã alcançando amplo sucesso, pois resultam em 
núcleos habitacionais de perfeita decência social. 

Ê lógico que o planejamento para o setor não depen
de, única e exclusivamente, do Governo do Distrito Fe
deral, pois está ligado à política habitacional do País, 
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comandada pelo BNH. E são patentes as dificuldades 
que este órgão vem atravessando: 

Além disso, os custos da construção são gravados por 
altas anormais e exageradas nos preços _dos materiais bá
sicos. O Sindicato da Indústria da Construção Civil de 
Brasüía tem denunciado, pela imprensa e diretamente 
junto às autoridades, essa anomalia, sobretudo no tocan
te à indústria cimenteira que, composta em ·cartel e usan
do de subterfúgios atê ilegais, dita -os preçOs que -bem en
tende, e jâ se está conseguindo adeptos !Je outros equipa
mentos e materiais- elevadores, hoje, já está forinando 
cartêis, o vidro já formou e, por afafora já estão surgin
do muitos outros. Para finalizar e não abusar por mais 
tempo da paciência dos Senhores, quero externar minha 
convicção de que, se. se implantar uma política habitacio
nal consonante com as necessidades de Brasília, não só 
esse problema como muitos outros que afligem a cidade; 
como a do desemprego, mediante a ativação da cons
trução civil, serão eferivamente sanados. Muito obriga
do! (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Ouviremos, 
agora, o último Expositor- o Dr. AressAssreuy- Pre
sidente do Conselho Federal dos-Corretores de Imóveis 
que falarâ s_obre o problema com um enfoque natural
mente diferente, cada um procura um ângulo. · 

Com a palavra, pOrtanto, o Dr. Aress Assreuy. 

O SR. ARESS ASSREUY- Nobie Senador MiUró 
Borges, dignfssimo Presidente da Comissão do Distrito 
Federal, Srs. Expositores, Srs. Representantes da Im
prensa, minhas Srts, meus Srs.: 

A implantação da Capítal da República no Planalto 
Central, em 1960, proporcionou o surgimento de um 
pólo de atração de correntes migratórias regionais, 
tornando-a na década de setenta no maior aglomerado 
urbano do Centro-Oeste brasili::iro. 

A transferência da Capital Federal para uma região 
até entãO praticamente desabitada-, onde prevaleciam as 
atividades de economia de subsistência, trouxe para o 
Planalto Central uma população de elevado padrão de 
consumo de bens e serviços, constituída de funcionários 
pdblicos dos diversos escalões_ da administra~o federal e 
representantes do Corpo Diplomático. Todo esse pes
soal, somado à população já existente que para aQui veíO
para a construção da Nova Capital, provocou grande 
impacto económico e profundas modificações sociais no 
panorama da região. -

A convergência de todo o Sistema Rodoviário Nacio
nal para Brasflia, por outro !:ido, viabilizou a afluência 
de grande contingente humano para a Capital Federal, 
além da pressão exercida pela Região circunVizinha 
sobre os equipamentos locais, gerou grande fluxo migra
tóri<? e Criou excedentes de mão-de-obra sem possibilida
de de absorção nas atividades produtivas locais. 

BRASILIA: EVOLUÇÃO RECENTE 

O crescimento ·demográfico-do DistritO Federal, em
bora tenha diminuído de intensidade nos úfllmos anos-, 
ainda apresenta taxa bastante elevada (5,8% _aa). Este 
fato exige das autoridades governamentais um grande es-

. forço para atender às diversas aspiraçõCs e ·necessidadCs · 
deste contingente populacional. Dessas aspirações e ne
cessidades entre outras podem ser destacadas; habitação, 
emprego, escola, lazer, assistência a sadde, educação, 
etc. 

Dado o perfil jovem da pop~laçãQ __ local, O!! _cálculos_ 
inciais indicam que- ingressam a cada ano mais de 30JJÜO 
pessoas no mercado de trabalho do Distrito federal na 
procura do primeiro emprego. Esse número é bastante 
significativo par·a as atividades produtivas, exigindo um 
esforço gigantesco do sistema económico local para 
atender a essa demanda de emprego, quadro agravado 
ainda mais numa situação de recessão econômica 
prolongada em todo o país, e também no Distrito Fede
ral, onde jã se registra um grande número de desempre
gados e subempregados. 

Observa-se que a consolidação de Brasília como Capi
tal da Repdblica, no período de75J79, trouxe como con
seqUência a queda do ritmo do volume de construção, 
liberando significativa parcela da mão-de-obra migrante 

_ ~ em sua grande maioria nilo-qualificada - e que hoje 
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constitui o explosivo sctor informal da economia local 
(biscateiros, ambulantes, etc.), residindo em grande par
te, em habitações subumanas, além de comprometer os 
ndcleos urbanos, através do acelerado processo de ex
pansão e surgimento de invasões no Distrito Federal. 

O Governo do Distrito Federal, atento à preservação 
da Capital da República e, especialmente do Plano 
Piloto, Jâ delirnitou-o seu território, através-do PEOT -
PlanO Estrutural de Organização Territorial. E~se plano 
chis~ifiCou o espaço do Distrito Federal em cinco catego
rias de âreas, cuj_o objetivo ê. o~ienta~ a ~9_ão sob_!~ ~le, de 
!J.ma _ fOrm"a sistemática e que se resu1p.e em: _ __ 

-Áreas de preservação (Plano Piloto e adjacências); 
-Áreas de valorização e dinamização (cidades satéli-

tes, conforme suas características); 
-Áreas de expansão (eixo Taguatinga, Ceitândia e 

Gama); 
-Áreas rurais, e 
-Áreas de conservação do meio ambiente natural. 
Vale ressaltar que em razão do dinamismo da Capital 

da República, devem ser reexaminados os parâmetros 
que determinam o mencionado plano, verificando-se se 
as suâs- recomendações ainda se aplicam à realidade 
atuar. 

A ECONOMIA LOCAL 

Do ponto de vista de absorÇão de grande contingente 
de mão~de-o_bra juntõ aos setores produtivos locais, são 
as siguintes as perspectivas:-· 

Setor Primário: a agropecuária no Distrito Federal, do 
ponto de vista de sua dimensão, é abso~utamente insigni
ficante, e que aliada à alta tecnologia utilizada, especial
ment_~,efT!_cul~uras de exportação, absorv~ apenas_2% da 
PopUlação Economícamente Ativa - Ocupada Local, 
sem possibilidades de alteração desse quadro, en_l função 
também da exiqüidade de seu espaço geogrâtíco. 
- O -Setor TerCfârio, Pela sua capacidade de absorção de 
mão-de-obra no mercado de trabalho formal e informal, 
passa a Sei-aqóele que nlais reflete os desequiiíbrios seio-
ri~s e regionais da economia, 

Vale ressaltar que as atividades terciârias historica
mente não criam efeitos dinâmicos na econOmia~ pois a 
sua expansão está diretamente relacionada com as 
funções económicas exercidas pelas cidades, isto ê, o 
dinamismo dos setores produtivos primários e seCun-
dárias. -

No Distrito Federal, segundo o IBGE, o setor ter
ciário, effi 1983; absorvia cerca de 83,0% da População 
Economicamente Ativa_OCupada. A atividade de pris
taçào de serviços, com 30%. portanto a mais representa-
tiva, é também a que agrega a maior parcela de pessoas 
do mercado informal (ambulantes, biscateírOs~ etc.). A 
Administração Pública, a segunda na ordem de represen
tatividade, com 19% da PEAMOcUpada;vem ao longo do 
temp9 diminuindo sua importância relativa, em decor
rênCíil. de as atividades governamentais jã estarem- piati
camente consolidadas, mantendo-se apenas o crescimen-

- to vege~ativo. _ 
Os outros dois segmentos dO setor terciár;:o que? detê~ 

um_ ce_rto grau _de participação no totaf da PEA-Ocupada 
sãQ. "Çomé_rc:iQ. ~e Mercadorias"~ ... Atividades$ociais'\ 
amP:os COJ!l 17,0% de ocupação de mão-de-obra, pouco 
podem contribuir.,. ••comércio_ de Mercadorias", por 
força do processo recessivo ao longo desses últimos qua
tro anos vem registrando quedas sucessivas em seu de
sempenho, não conseguindo sequer manter o nível de 
ativiº--ª4~_s. J4 ••Ativ!dades Sociais" que corresponde ba
sicamente à prestação de serviços educacionais e hospita
lares, e que, no caso do Distrito Federal, o maior empre
gador nessas atividades é o próprio GoVerno, tambêm 
vem-se estabilizando nos últimos anos. 

O setor secundário do Õistriio Federal apresenta um 
perfil idêntico aos Municípios do Planalto Central, onde 
prevalecem micro, mini e pequenas unidades industriais. 
tipo familiar; outros fatores relevantes a serem observa
dos são os baixos índices de capitalização dessas empre
sas; não vinc~lação às atividades de produção de insu
mos ou de bens de capital, e não prestação de serviços 
para as chamadas indústrias polarizadoras ou dc,j:, "ala
vancagem industria)". 

As indústrias aqui existentes constituem-se basicamen· 
te de três categorias: inddstrias vinculadas à construção 
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civil, indústrias dirccionadas para o consumo da 
população e, por último, aquelas voltadas para o consu
mo do_ governo. 

-Quanto à ocupação de mão-de-obra pelo setor secun
dário, também segundo o IBGE, em 1983 este segmento 
da economia abrigava em todos os seus ramos de ativi
dades apenas 15% da População Economicamente 
Ativa.:Qcupada. -· 

A construção civil participa com 8%, inclusive o pes
soal técnico e ad_ministrativo, além de serviços de conser
vação e raparos1 ajardiname-nto, instalação de meio-fio, 
e~c, COnsider~ndo-se apenas o operariado ~ão qualifica
do, essa p-articipação cai significativamente {4,5%). Essa 
participação reÇuzida- que pode ser alargada, decorre 
de certa forma, da diminuição d-as atividades na ãrea de 
construção, seja _pelo processo ·recessivo que atinge tam
bém a economia loca~, seja pela Í!J.existência de 'dtes para 
construir. - -

O segmento Indústria de Transformàção no Distrito 
Federal que deveria ter um considerãvel grau de ab
sorção de mão-de-obra a nível local, tem o seu perfil 
idêntico aos Municípios do Planalto Central, onde as ati
vidades industriais- existentes São constituídas basica
mente de pequenas unidades chamadas .. TradiciOnais". 
Desta forma, a sua participação ê -refativamente diminu
ta, quando_ comparada com os demais segmentos gera
dores de ocupação da mão-de-obra. Isto decorre, em 
parte, porque o Distrito Federal não possui um parque 
industrial dinâmiCo. As inddstrias aqui estabelecidas têm 
pouca participação no abastecimento do mercado local. 
O consumo -brasiliense fica, portanto, à mercê. da 
produção de outras regiões, que é onerada pelos custos 
de transporte, contribuindo, assim, para a elevação dos 
preços na Capital da Repdblica. 

A indústria de transformação, obedecendo a uma 
tipologia industrial adequada ao DF que não compro
meta o seu espaço ffsico, o meio ambiente e as funções 
precfpuas de cidade-capital é o ramo de atividade que de
tém possibilidade de absorver considerável Parcela da 
mão-.de_-obra local. 

DEMANDA HABITACIONAL 

O ct'escente déficit habitacional existente no Distrito 
Federal é causado pela incapacidade do sistema de 
produção de habitações em atender aos diferentes seg
mentos da sociedade, a nível local, bem como em suprir 
a procura de imóveis por pessoas que migram para 
Brasflia, espontaneamente ou de forma induzida, como 
-~e verifica atuatmente na instalação da Nova Repdblica. 

ESthTlã.tíVas preliminares indicavam em 1984, a exis
tência de um déficit de 100.000 unidades habitacionais. 
Este déficit inclui os lotes sobreocupados (mais de um re
sidência por lote), invasões e acampamentos. Vale ressal
tar que nessa mesma época, só no Plano Piloto, inclusive 
Lago_ ~ Setor_ de Mansões, havia uma capacidade de 
abrigar-se cerca de 15.000 famflias, isto sem se conside
rar os respectivos níveis de renda. 

Nas Cidades Satélites, também há considerável ndme
r_o de lotes vagos, ao lado de alta densidade de utilização 
de t~I'renos, causada pela sua sobreocupação. 

COllsidere-se, também, que nos dltimos dois anos foi 
iptensificado o processo de assentamento de populações 
carentes, através do Programa de- Assentamento Popula
cional de Emergência - PAPE, além de- pequenas ex
pansões da malha urbana destinadas à população de 
maior poder aquisitivo (criação de novos conjuntos no 
Lago _Sul e do Setor de Mansões em Taguatinga). 

Destacam-se ainda os novos núcleos habitacionais, em 
fase de infra-estrutura, SAMAMBAIA- com capacida
de prevista para abrigar 60.000~ famflias e CIDASP -
que acomodaria os funcionários pdblicos de média e bai
xa renda. 

Registra-se, finalmente, a existência de grande quanti
dade de imó_veis edificados pelo SFH, principalmente em 
Taguatinga, que· em função do desnível entre seu custo e 
o poder aquisitivO dos interessados. não deix.ou con
Çicões de serem absorvidos pelo mercado. 

Considerar, também, que o maior aglomerado urbano 
do Distrito Fed&al - a cidade satélite de Ceilândia- ~ 
resultado de tranferências de invasões, e que hoje, mes
mo com sua população quintuplicada, sequer atenuou o 
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problema dos assentamentos irregulares. Pelo contrário, 
o Distrito Federal tem registrado a cada ano um número 
considerável de invasões. 

Além do fluxo migratório, a falta de oportunidade de 
emprego, tem contribuído para que o uso da posse do lo
te, no caso das invasões, e do ãgio, no caso dos núdeos 
habitacionais, funcionem, de fato, como condição de 
sobrevivência, através de sucessivas transferências. 

A complexidade do problema h·abitacional no DistritO 
Federal exige um conhecimento mais aprOfundado _de 
suas dimensões e implicações, vez que, a busca ao atendi
mento à demanda por habitações no Distrito Federal, 
além de melhorar a qualidade de :vida de suas popu
lações, propiciilrã o incremento das atividades da cons
trução civil e seus efeitos núiltiplicadores. 

Neste particular, Brasília que já chegou a ocupar mais 
de 47.000 operários na construção civil (1973), em de
zembro de 1984 registro_u l9.500_operârios-trabalhando 
nesse setor, queda que vem se verificando mais acentua
damente a partir de 1981, com pequenas oscilações. 

A retomada do processo de dinamização da cons
trução civil no DistritO Federal é, portanto, uma necessi
dade urgente, seja pela carência de habitações seja pela 
impossibilidade de se adiar ações que visem a geração de 
empregos, -especialmente para mão-de-obra não
qualificada. 

A atividade da construção civil, face à sua sucetibilida
de às crises conjuntUrais, deve, no entanto, obedecer da 
forma mais- rfgida possível, no que respeita às cons
truções públicas, um cronograma pré-estabelecido, in
cluindo as obras de responsabilidade dos órgãos fede
rais, a fim de que sejam evitado~ novos píqu~s de _cons
trução, ocasionando maior fluxo migratório dos-preços 
de material de construção, entre outros efeitos negativos. 

ESTRAT~GIAS GERAIS 

-Considerar o conflito básico e relevan_te que reside 
na dupla função de Brasília: Brasília enquanto Capital 
Federal - que recebe, trata e analisa informações, e, 
posteriormente; retransniite as decisões- e, Brasflia en
quanto Pólo Regional - que corresponde ao papel de 
Brasília dentro do cQntexto do Centro-Oeste; 

-Fomentar maior integração intergovernamental do 
Distrito Federal com os Estados de Goiá~ Minas Gerais, 
objetivando ações co-njuntas que aumentam as ofertas de 
serviços e emprego no Distrito Federal e no seu Entorno, 
tendo em vista que os problemas locais mais relevantes 
têm origem fora do Distrito Federal; 

-A política habitacional deve estar em perfeita sinto
nia com as diretrizes dos governos federais e local no que 
diz respeito à geração de emprego e a conseqUente ge
ração da renda. :e. praticamente impoSsível eliminar o dé
ficit habitacional sem se considerar o problema do em
prego da população. Estudos têm demonstrado que as 
pessoas migram em primeiro lugar, em busca de _empre
go e, em segundo lugar, à procura ~os cham~!=los seryiços 
urbanos (educação, saúde e habitação, etc.). --- -

ESTRA T~GIAS ESPECIFICAS 

- ConscieóUiài-s-ê de que O DistritO FederaYt.e.m ·uniã 
demanda habitacíOilal, atípica e acentuada .=...- cõ-m li
cença do nobre expositor luiz Fernando, que entende 
que ela é idêntica às do resto do Brasil - isto é, além das 
necessidades _locais, o Distrito Federal devería supiir 
também a procura por imóvel oriunda do resto do País, 
através do contínuo processo migratóriO: Desta forma, ci 
simples atendimento desta pressão de demanda inviabili
zaria o Distrito Federal como CaPita~ da Repúbliéa, vis
to 9-ue o espaço geográfico é extremamente exfguo para 
abngar os assentamentos requeridos, inclusive com as 
atividades prcrqutivas necessárias à oCupação diS popu~ 
Iações, o que remete a solução do problema para um es
paço mais amplo, no caso, o Entorno do Distrito Fede
ral. 

-Nortear as ações das instituições viriCulildilS -ao 
problema ha~itacional (TERRA CAP C_SHfS) nO_Cim:Põ 
estritamente social, com programas esPecialmente dii=igi
dos às populações de baixa renda. Estas famílias devem 
ser assentadas, preferentemente nas áreas invadidas peri
féricas às cidades satélites, utilizando-se, inclusivê, de re
cursos a fundo perdido do SFH e do sistema de cons
trução através do processo de "mutirões", ccim infra
estrutura míníffiã (água e luz); 
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-Centralizar o cadastramento das familias residentes 
em invasões e efetuar o levantamento sócio-económiCo 
9as.Jnesm_as, inçlusive retrospectivo, a fiin de possibilitar 
a adoção de critérios transparentes quando do assenta
mento dessas populações; 

- - Promover licitações seletivas que abranjam difere':l
tes níveis de renda - e não como se faz hoje onde as lici
tações são ria base de quem paga mais caro; o pobre não 
tem çHreito, não ti!in vez nas li_citações que são feitas-. 
contemplem sistema de preferência que beneficie pro
gressivamente as famílias mais carentes que residam na 
área de expansão ou próxima a ela, e criar, ao mesmo 
tempo, mecanismos que atenuem as transferências de 
propriedade; 

-Intensificar o processo-de desapi-opriãção de áreas 
com po~sibilidades de assentamento populacional e, 
principalmente, de loteamentos "disfarçados" que vêm 
desfigurando a malha urbana do Distrito Fede"rãl, cciin 
conseqUências imj:lfevisívti:is, rejJeitada a legalidade dos 
condomínios; 

-Na expansão _dos núcleos habitacionaiS e na im
plantação de novos assentamentOs relevar aspectos do 
processo de verticalização (APS), em relação ao de hori
zontalização (casas), tais como~ infra-estrutura física, 
transporte, abastecimento, inalteração do processo de 
ocupação, proximidade do emprego, etc. 

-Antes de implantar novos núcleos habitacionais e 
respeitados os níveis de renda da população, viabilizar a 
utilização dos lotes de propriedade do Governo e de par
ticular- estes com taxação progressiva -como forma 
de atenuar o dêficif habitacional do Distrito Federal a 
um custo praticamente nulo; __ _ ___ __ 

- Verificar a possibilid-ade de criação ifnediata de nd:
cleos habitacionais com demandas específtáas como _o 
caso do SIA e com infra-estrutura dispOnível e em expn~ 
são: o Lago Norte. 

- Erradicar favelas localizadas dentro e na periferia 
do Plano Piloto, tais como as do CEUB, Vila Planalto, 
etc., rassentando suas famílias em ãreas de expansão ur
bana; 

-Racionalizar a utilização dos reCursos financeiros 
disponíveis nos órgãos ligados ao problema habitacio
nal, redirecionando-os para as suas atividades-fin~ 
(TERRACAP/85: apenas 23,7% dos recursos para as 
atividades-flns). 

Nós, Sr. Presidente, com muita honra, fazemos parte 
do grupo de trabalho que foi designado para estudar a 
reformulação do Sistema Financeiro de Habitação e 
uma das grandes reivindicações nossaS, corretoras de 
imóveis, uma vez que nos interessa apenas que a comuni
d_ade s_eja bem servida e que hajam imóveis para serem 
vendidos_, não temos interesSe que seja dessa ou daquela 
forma. O sentido da reivindicação nossa ê a êríaÇão do 
MiniStério da Habit8.ção. Nós entendemos que o ho
mem, como homem, precisa de duas coisas importantes 
para sobreviver, antes de mais nada: primeiro, a alimeri
tação -e nós nãO temos no Brasil o Minisierio do Abas
tecimento e, segundo, o a habitação - e nóS não temos o 
Ministério da Habitação.-

Existe __ o Mil~istério d9_ pesenvolvimento __ lJrbano~ e 
nós'PregamOs e dlsCUtiffios. qúe diSénvofviffiento ~rbano 
não é habitação. Habitação é quatro paredes e um telha
do; desenvolvimento urbano é uma etapa posterior. Não 
se pode continuar; com 15 milhões de unidades habita
cionais em dêficit, crescendo e exigindo ariu3.!mente mais 
650 unidades habitacionais-po-r ano. Nós tiãO tenios con
diÇões- de-licar esperando o desenvolvimento _urbano 
para construir habitações. 
~ás precisamos de um MinistériO que -sê] a Ínteirainen

te voltado para a habitação, um Ministério que utilize os 
dinhc::ims do BNH, que são a caderneta de poupança e o 
Fundo de Garantia- isto ê, dinheiro do público que es
tá em mãos do BNH -exclusivamente na habitação. O 
dinheiro à ser gasto no desenvolvimento urbano, no sa
neamento básíco, - que é muito importante também, 
diga-se de passagem - deve ser díriheiro público e não 
dinheiro do público. Esta tem sido~ nossa maior reivin
dicação na área governamental. 

Lamentavelmente, não temos sido ouvidos, mas nós 
somos, como corretoras de imóveis, os precursores dos 
caminhos a serem seguidos .. Nós antecipamos as tendên
ciaS que a sociedade vai seguir. Inclusive Brasilia inicial
mente foi vendida, através dos corretores de imóveis em 
todo o Brasil. Nós temos uma grande dose de responsa-

Abril de 1986 

bilidade nesta cidade, nesta Capital. E assim sendo, nós 
estamos Pregando a criação do Ministério da Habitação, 
e esperamos que os nossos homens públicos, dentro de 
muito pouco tempo, entendam esse ponto de vista nosso 
e cri~ esse Ministê:rio, e que a toda esta gente que está 
aqui hoje preocupada em ter suas casas, não lhes falte o 
dinheiro necessário para isso. Muito obrigado. (Palmas.) 

_ O SR._ PRESIDENTE (Mauro Borg~s)- Meus Srs. e 
minhas--Sras., passaremos agora à etapa do questiona
mento, do debate. 

Pediria a cada um que fizesse uso da palavra, que vies
se ao microfone próximo. Se não quiser, pode vir aqui e 
utilizar este da esquerda ou da direita, também voltado 
para Já. 

Seria intereSsante que ao fazer a pergunta, indicasse o 
seu nome, e se exerce alguma tarefa ou algum cargo, 
também. Podem fazer perguntas espontaneamente. Vou 
chamar a pessoa inscrita em primeiro lugar; em seguida, 
poderão fazê~lo, indívidualmente. 

Concedo a palavra ao Sr. José Edmar da Costa, Presi
de_nte da Associação de Moradores da QND de Tagua
tinga. 

O SR. JOS~ EDMAR DA COSTA- Senador Mau
ro Borges, gostaria de estender um pouco as minhas per
guntas, porque acho que estou intrinsicamente figado a 
esse problema. 

Gostaria de perguntar ao Sr. Senador por que a Co
missãO do Se0ad6 nunca atuou como um órgão legislati
vo, um órgão da comunidade de Brasília. Qual foi a ati
tude da Comissão do Senado em termo de acionar o Go
verno do Distrito Federal para tomar medidas que visas
sem o problema social em Brasília como um fato'? Faço 
esta pergunta porque, _em seguida, vou dar respostas às 
reivindicações que tenho aqui presentes. 

Gostaria de perguntar a V. Ex• o seguinte: nós esta
mos aQui, agora, vendo o Governador José Aparecido 
novamente continuar a mesma política que era emprega
da pelos governos anteriores, vendendQ lotes em lici
tação pública na cidade-satélite de Samambaia, política 
essa empregada erradamente durante todos esses anos. 
Perguntaria se a Comissão, no caso, não pOderia fazer 
com que o Governador ouvisse a comunidade, ou seja, 
fizesse de Samambaia uma cidade que viesse a resolver 
um problema social, e não transformá-la em um outro 
meio de receita de imóveis, de situação especulativa para 
o GDF, como é o caso S. Ex• está usando Samambaia 
como receíta para o GDF, quando ela deveria ser uma 
cidade que, dispondo de cerca de 60 mil lotes, resolvesse 
todos os problemas socíais de uma comunidade carente, 
o que não está acontecendo. Assim, gostaria de pergun
tar se esta Comissão tem condições de bloqUear essa ven
da de lotes em Samambaia. Esta ê uma das perguntas. 
Gostaria de _estender-me um pouco mais ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Seria bom 
responder esta primeira; depois, prosseguiremos, senão 
fica muito comprido. 

DeVo dizer- e há um engano muito grande, uma fal
ta de conhecimento da realidade - que a ComisSão do 
.O.f~tr~tQ. f~~ral é um-órgão têcnico como hã vários ou
troS- no Senado. Quando o Senado recebe algo que sere
fere aos Transportes, à Saúde, à Educação ou ao Distrito 
Federal, remete o assunto à Comissão qualifiCada para 
isso. No caso, o~ ~ssun!OS do Distrito Federal que che
gam ao Legislativo, à_ Casa do Senado, são ref!letidos 
para a Comíssãõ do Distrito Federal. Mas ela, absoluta
mente, não tem poder de ingerência na administração do 
Dis.JJ:ito Federai,. não tem um_a tutela sobre a çrientação, 
seriã uma atitUde descabida, a <;omissão do Distrito Fe
deral querer imiscuir-se na orientação política do Gover
nador. O que pode fazer - não é só ila Comissão do 
Distrito Federal, mas em qualquer c "'l.issão ou no Ple
nário do Senado ou da Câmara - uma critica. Aqui 
tambêm ê Brasil. Esta representação que existe aqui no 
Congresso ê uma representação do Brasil. Sendo aqui 
um territ6rio brasileiro, qualquer Deputado ou Senador 
pode usar da palavra, pode fazer críticas ou elogios ao 
Governo. 

Veja bem! A Comissão do Distrito Federal não tem 
nenhum poder especial para intervir. Ela trata especial
mente dos problemas ligados ao orçamento, à organi
zação do Governo do Distrito Federal e faz uma fiscali
zação finanCeira! atravês do Tribunal de Contas do Dis; 
trito Federal, vinculado ao Senado. 
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Portanto, o que nós estamos fazendo aqui, com esta 
reunião, é uma forma de intervenção politica, cxatamen
te trazendo problemas, permitindo que você, um jQv"em 
interessado nos problemas de Brasilia, possa usar da pa~ 
lavra, trazendo para os meios de comunicação, televisão, 

1 
jornal,. a sua palavra de crítica. Isso é muito importante e 
esta é a contribuição democrãtica que podemoS dai'. Mas 
a orientação do G_o_yerno ê dele mesmo, ou do Presidente 
da República, que o nomeia. A nomeação do Governa
dor é feita exclusivamente pelo Presidente, sem dai satis
fação a ninguém, a não· ·ser realmente ser aprova~o Pela 
Comissão do Senado. Mas a aprovação não cria uma 
condição de cobrança ·posterior, de intervenÇão:-

Portanto, o Presidente é respol_1sável pela polític~ do 
Dístríto Federal, sobre a ação administratíva. Se o PreSi-
dente não estâ gostando, ele póde demitir ou, então, cha
mar o Governador e dizer: ~·olha, isso é assim, assim, eu 
gostaria que você mudasse", porque ele é um delegado 
do Presidente da República. Mas, nós mesmos, não te
mos uma ação sobre isso. O q·ue podemos fai:er 6 esta 
ação política. 

O SR. IOS!i EDMAR DA COSTA- Aproveitando 
um pouco mais a colocação de V. Ex• gostaria de salien
tar que. no caso do Governador do Distrito Federal, na 
realidade ele não é um Governador, mas um executor de 
medidas do Presidente da Rep6blica, não é issot 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) =-EICI:~ nO--
meado pelo Presidente da Rep6blica, com a aprovação 
do Senado. 

Eu, poi' exemplO, inida1mente pensava numa SOlução 
democrática, mas que não tirasse a iniciativà do Presi
dente da Rep6bica. Porque aqui, depende muito_ ainda 
- e vai depender sempre, porque os problemas não têm 
dimiituido mas aumentado - do Governo FCdeial. Eu 
aCho que uma eleição do Governador, em determinadas 
circunStâncias pode trazer um conflito com o Presidente 
da República e, evidentemente, prejudicar· o rilacioita
m~to. Mas esse é um lado que eu acho pequeno diante 
da possibilidade do povo eleg~ o seu Governador, é um 
"senão" pequeno. 

Acho reahnente prefefíve1 a solução da eleição. embo
ra possa haver esse risco; tanto que, no início eu propus 
que houvesse:: um plebiscito: o Presidente, tendo interesse 
em nomear um cidadão para Governador do Distrito 
Federal, indicaria esse nome à população e faria um ple
biscitO. Se o_ povo concordasse, ele nomearia. Essa~ uma 
solução realmente democrática e-que mantém esses vín
culos-de cooperação com a Presidência da RCp'6.blica. 
Mas isso é tão complicado, tio diffcil, que eu' estou con
vencido de que:: o melhor mesmo é a eleição direta para 
GOvernador. - -- - - - -

O SR. JOS!i EDMAR DA COSTA- Senador, com
pletando ainda mais a minha pergunta .•. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Peço V. S• 
que seja brev'e porque ainda há outros debatc::dores que 
desejam falar. 

O SR. JOS!i EDMAR DA COSTA- Tudo bm! 
Mas eu estou tão énvolvido com esse problema de habi
taç[o, que gostaria só de enfocar que fui um dos elCnlCO
tos citados pelo Governador como insuflador de inva
sões, como criminoso e tudo mais - e provei a" s.- Ex• 

. que nada disso ~conteceu, nunca fui realmente aquela 
pessoa indicada. Fiz p8.rte de um grupo de 'trabalho que 
apurava essas invasões e cheguei à conclusão que réal
mente tem muita coisa errada dentrO do próprio GóVer
no. As causas, os problemas estavam lá dentro mesmo 
quando estavam alegando a outras pessoas. 

Agora, fez-se novamente um grupo consultivo_ -
como V. Ex• falou- que foi criado _em julho de_ ~985. 
Tentei fazer parte desse grupo, pelo menos para partici
par de alguma reunião, para expor algumas conside
rações que eu acho viáveis, mas nunca fui cOn-vidado. E 
acho que poucas vezes, inclusive, esse grupo se reuniu em 
termos de debates. ~ um grupo fechado que resolve, a 
portas fechadas, esses problemas. 

Assim, gostaria de colo"car para V. Exts, que será feito 
um documento para ser encaminhado ao Sr. Governa
dor e a toda a Nação, no sentido de que Brasflia é única 
cidade no Brasil que não tem lote.s para pobre, e justa
mente onde todos os terrenos são da própria União, do 

próprio G9verno. Nesta mes~a cidade não hâ lote para 
__ pobre._ Os únicos lotes aqui são na Península Norte, 

Pçl!..ínsula S!.d, que são para a classe rica. Eu gostaria de 
enfocar que esta Comissão pes'a nas suas costas, Sena
dor, a maior responsabilidade na falta de uma represen
taçãQ política em Brasflia, a ação que o Governo vem 
tomando em referência à cidade de Samambaia. A Sa
mambaia não pode ser ·desviada do papel, do objetivo, 
do papel social desta cidade. Eu acho que se deve deba
ter, deve-se provocar uma reunião a nível de comunidade 
e com este grupo de trabalho, para ser debatido profun
-damente este problema. Brasí1ia não pode ficar ..• Olha, 
no meu setor, Senador, só para dados que o Sr. queira 
ter, eu posso levá~lo ao setor meu, pequeno, onde o Sr. 
vai encontra mais de 20 lotes- com maiS de 20 famílias, 
com mais de 100 pessoas em cada lote de 300 metros 
quadrados, e eu vou dizer mais: em mais de S lotes o Sr. 
vai ler uma privada somente para atender a essas 100 
pessoas. Isso ê. em função da falta de lotes para pobre em 
Brasília. Essa polftica pesei rigorosamente em címã de 
·seus:- Oi:rihros, Si::nadOI-, est~ reSpOnsbilidade, que o Sr., 
ao meu ver, ê. o veículo que pode realmente forçar uma 
conversa dessa mais ampla e mais_ aberta junto com o 
Governador, e sendo responsável, porque não basta só 
fazer reivindicações a nível de Governo e não ser ouvido. 
Nós. temos que fazer reivindicaÇões e sermOs-vistOS como 

- pessoas que realmente somos os carentes realmente, 
somos as pessoas representativas desta terra, e, oxalá, 
_que chegue nosso deputado logo, para poder tomar uma 

'POsiÇão ·enérgi.cii~ Uriia- POsiçãO execUtiva diante- disso 
tudo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito bem, 
José Edmar. Você falou com muita energia, mostrou a 
realidade do problema. ~ disso que precisamos: discutir · 
com franqueza o proble~a.· · 

Já disse o que podemos fazer e não fazer. Entretanto, 
teremos eleições no ano que vem. Já foi um- passo bem 
grande. Veja bem, é umá representação nacional do 
povo de Brasflia. Não urlla representação local. 

No meu ponto de vista, para a cidade de Brasflia are
presentação política local é mais importante dõ que a na
cional, porque interfere diretamente com os problemas 
que você fala. Um senador de Brasffia ou d~ d_eputad~ 4e 
Brasflia não tem mais poderes do que um senador do 
Ceará .ou um deputado do RiO Gi'ahde. Tem natural
mente maiores conhecimentos, maiores responsabilida~ 
des, por ter sido votado, mas, legalmente, não tem mais 
nenhum poder. 

Portanto, a decisão de um Legislativo local, seja que 
nome venha a ter, é da mais alta importância. De qual
quer for:ma, ess!i eleição do ano que vem, Coifi :a eScolha 
de deputados e senadores. sem d'6.vida nenhuma vai ser 
um passo decisivo, inclusive para quC na COnstituinte já 
se tenha a,Jguém com a responsabilidade de advogar o 
Legislativo local. 

Gostaria de dar a palavra a outro, porque hã muita 
gente pedindo af. Depois você voltaria. 
-~ão_:_pergul!te só ª ~i!ll. não. Aqui_ sou mais um 

Cõõ"idC:iiador. Os outros ê Ctue são debatedores. 

-o SR. L!NDOMAR PEREIRA (Diretor Social da 
Associação de Moradores de Sobradinho)- Senador. 
OUVi'do riossO cOrifpanlieiro da SHIS uma previsão para 
86, de construção de lO mil residências no Distrito Fede
ral. Eu acho que atê. agora, diante dos expositores aí, 
nada foi dito a respeito de resolver o problema atual no 
Distrito Federal, que é o problema dos inquilinoS. Só 
10.000 lotes pedimos para Sobradinho, para resolver _o 
problema dos inquilinos de Sobradinho, foram mais 30 
roil_de __Tagu-ating:i, Ceilândia e outras cidades satélites 
(ftie estãO tãmbém engajadas nesta luta. Veja que por 
parte do Governo não há nenhuma previsão para resol~ 
ver o problema dos inquilinos no Distrito Federal. A 
SHIS estã com um projeto para Sobradinho de cons
trução, parece, que _de duas projeções e 33 residências. 

Realmente não precisamos dessas 33 casas nem tam
pOuco das duas projeções. Precisamos de 30 mil lotes 
ápenas,_comuns. Deixa o prOblema d-a água, que vamos 
resolver. deixa o problema ... Nós construímos as fossas, 
nós cavamos. como nós chamamos no Nordeste, a ca
cimba e resolvemos o problema. Não precisa se preow
par c9m in(ra-estrutura, porque o resultado você vê na 
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Ceilând.ia.- Hoje, se paga 20 e poucos niil cruzeiros da
queles lotes.. Se for dar infra-~trutura, vai acontéccr 
como está acontecendo com as casas da SHIS: ninguém 
pode pagar a prest~ção. 

Então, eu gostaria que fosse sugerido ao Governo· do 
DistritO Federal que nos dê apenas os lotes. Faça -o ar
ruamento, coloque luz, que construímos- não se preci
sa'da construção- e que o BNH financie o material, 
que não prejudi_q~e os construtores, mas que tambf:m 
não prejudique aquéles que vão morar e que vão habitar 
nestas residências. 

Era "isso o que eu tinha ~ dizer. 

O SR. ~-Sr. Presidente, a SHIS não fornece 
lote. A SHIS fornece habitação. Lote foge -da nossa 
competência. Os tO mil e poucos lotes que estão previs
tos para 86 é dentro de uma programação que nos foi 
fornecida de possibilidade de aquisição de lote por parte 
da íERRACAP-SVO. Não podemos, apesar de querer 
fazer 100 mil, 150 mil unidades, porque para a SHIS 
construir, ela precisa de ter o local. Assim como voc!s 
precisam de um local para habitar, a SHIS precisa do 
local para construir. 

Então, este problema de fornecimento de lote não é 
oonosco. Quando propomos 10 mil lotes, ou 20 mil, ou 
30. mil lotes, é dentro da possibilidade de atendimento às 
necessidades da SHIS de construção, mas não às necessi
dades da população. A SHIS pleiteia o lote:: juntO à TER
RA CAP para fornecer habitação. Agora, se não conse
guimos, não podemos fazer mais nada. 

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Eu queria 
fazer um esclarecimento. Esse assunto realmente é mais 
ligado à TERRACAP, claro, dentro de uma polftica 
superior. 

Convidamos, tanto para primeira conferência, que foi 
de uso do solo do Distrito Federal, e para esta de hoje, 
de habitaçãO, convidamos a representação da TERRA
CAP. Infelizmen!e não cornparcce\1. 

Que essas sugestões sejam levadã.s ao GOVernador do 
Distrito Federal, que é o juiZ sUpremo de todas essas au
-tarquías hoje no DistritO Federal, que essas sugestões se
jam levadas a ele, porque aqui há representantes de au
tarquias que não têm poder nenhum de decisão. Que as 
sugestões sejam levadas, e parabenizo a S. Ex• o Sr. Pre
sidente da Comissão do Distrito Federal, por esta feliz 
iriiciativa de trazer ao Senado Federal pessoas humildes 
para discutir em condições de igualdade com os Srs. que 
essas sug~tões sejam levadas ao Governador do Distrito 
Federal, que, ele que tem o poder na mão, que decida, ele 
po-de intervir na TERRACAP e pode intervir na SHIS 
também ele tem o poder. Não estou dizendo que a SHIS 
resolva, porque a SHIS nãc pode resolver nada, mas sim, 
o G-overnador do Distrito Federal. 

O SR. - Eu só querià acrescentar uma 
coisa, Essas duas projeções e as 33 casas, que estamos 
pretendendo fazer em So~radinho, são áreas que a SHIS 
jã possuía. Nós não conseguimos essa área agora, não 36 
lotes de habitação familiar, são remanescentes de outras 
área~ que a SHIS já detinha a posse. as projeções. real
mente temos a posse delas e vamos fazer. Agora, fome:
cer terra não é da competência da SHIS. ' 
O~SR. PRES!DENTE-(Mauro "Borges)-Vamos ano

tar, porque há muita gente querendo fazer pergunta, va
mos anotando o nome de cada um, para chamar. Fica 
IJlais ordenado. Portanto, o jovem que e~tá lá pode fazer 
uso da palavra. 
- O sR. -ÁDELOR ALVES LOPES (AsSÕciação dos In
quilinos de Taguatinga) - Neste Governo do Distrito 
.federa! que estaâ aí há quase seis meses, muito se falou e 
nada se fez. 

A nossa preocupação é justamente com este problema 
de_ moradia. O ciue questíonamos, Senador, também é o 
Projeto Samambaia, como a quase maioria das asso
ciações questionam. Por quê? Se o projeto comporta 62 
mil lotes e foram vendidos mil e 300 lotes, por afjã se tira 
que o carente não tem acesso a esses lotes, porque, se
não, o Governo jã teria vendido esses 62 mil lotes. 

Então, Senador, o que eu gostaria de perguntar é se o 
Govertlo do Distrito Federal veio para as mudanças, 
veio realmente para dar uma atenção às pessoas caren
tes, ou este é um Governo simplesmente de vitrine, um 
Governo em que não se faz nada? Porque, até o presente 
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momento, o que nós temos visto no Distrito Federal, 
permita-me a franqueza, o que se viu até hoje, primeirã..: 
mente, foi a derrubada da Boca da Mata, das pessoas 
que ali ocupavam aquele terreno, porque aquilo ali tlào 
foi imvasão, foi a ocUpaçãO do solo, o que acho que é um 
direito de todo mundo, e simplesmente o Governo falou 
assim: não, vou limpar a área. - --

0 que n6s- questionanios ê que este rriesinõ GoVerno, 
que pegou um aparato- eu estava presente lã, acho que 
havia mais de 2 mil policiais para derrubar aquela barra
queira lã-, por que este mesmo Governo não pega esses 
2 mil policiais, os furicioriários da TERRA CAP, que pa
rece que ê o único órgão do Governo que está amarran
do aí, não libera os lotes, por que ele não pega esse pes
soal todo e_lev_a lá para o Samambaia, faZ tim Sraride 
mutirão e atende às necessidades dos carentes? Por que o 
Governo não toma medidas que realmente venham de 
encontro às necessidades do pessoal carente? Porque, até 
o presente momento, Senador, o que temos vistO do 
Governador é que as Associações sã.o simplesmente 

Realmente, sou testemunha do esforço extraordinário 
que o Governador tem-feito. Trabalha de madrugada até 
à noite, e tem encaminhado uma série de problemas gra
ves de Brasília. Ele tem procurado encaminhamento. São 
poucos meses; não dà ainda para amadurecer uma fruta. 
É preciso pelo menos mais tempo. Sou testemunha, pelo 
mehos -peSSo"al, do esforço extraordinário qUe ele estâ "fa
zendo, e com coragem. Por exemplo, nessa parte fun
diária, acabar com esses loteamentos-fantasma, 
ocupação indevida. Ele estã botando o dedo na ferida, 
dentro dã Ca-sa de marimbondos; Co-ntrariandO uma ·série 
de interesses. Disto sou testemunha. No entanto, não me 
cabe aqui ter -a posli;;ão de defensor do Governo. Para 
compreensão, devo dizer que problema talvez tão grave 
quanto o da habitação é o problema de transporte, que 
atinge aos que têm habitação e aos que não têm, atinge a 
todo mundo. 

O SR. ADELOR ALVES LOPES -A gente anda de 
bicicleta! 

politiqueiras;-que elas estão a[ ê para desestabilizar o O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Um trans
Governo. Não tem nada disso. A realidade~tra O_ -porte caríssimo, e que tira, muita-s vezes; qilaSe-30"% do 
que estamos querendo, Senador, é moradia. Nós quere- orçamento de uma família. :t: muito grave. 

amigo inquilino de Taguatinga porque nós não quería
mos ComparfiJhar com voc-ê não em Taguatinga - va
mos direto ao Palácio do Buriti, vamos acampar lá,-a QE 
3_8_-_es_tá dWposta a iSto a qualquer hora -ir morar lã, 
porque lá é Confortável, tem tapetes, tem sanitários, e_ é 
bom, ouviu? Então, o nosso problema é em relação ao 
Drupo Consultivo do GDF. Como disse o nosso-colega, 
até agora nada tem feito só se omitido. Com a defasagem 
de moradias no Distrito -Federal, foi visto pelo Governa
dor José Ornellas que somente, - como disse o nosso 

-colega Darei, - quem não tinha rendimento nenhum, 
ou acima de dois salários mínimos e meio - resultado: 
as pessoas que ligaram para BrasOia - poucas - eles 
ftzeram o assentamento da QE 38, Candangolândia e 
nova QNL. O Governo olhou para quem fez barracos 
mas uma como eu que vi levantar mansões do 28, das ba
cias que estamos embaixo, vi nascer todos, vi nascer do 
Córrego da Vila Mauri o Lago Paranoá - nunca tive
mos casa, numa tivemos o direito de casa, Resultado: lâ, 
como a SHIS- o nosso representante ali- antigamen
te só dava casa para quem podia pagar mais e até hoje é 
assim__ e o colega de Sobradinho pode esperar que as mo
tos que vão para lá serão deste jeito- é taxativo. Ou vo
Cê ganha por que apresenta uma renda X ou você não ga
nha imóvel- e, para onde você vai? Você tem vergonha 
Oe-fãzer invaSão mas, infelizmente, companheiro, vai 
_surgir mais invasão e a SHIS não vai agUentar a deman
da_ e te_râ que s~ir __ de lá._ O problema _é o seguint~: esse 

mos morar. Nada mais justo do que isto: morar é uma O problema do própr_io trabalho. Temos cerca de 70 
coisa que é um direito do cidadão brasileiro,_e _o ~over- ____ mil_.ct~s~mprega_d9~-efll __ Brª-~!1i_~~--É:_ll_!1:1!l_cj_ç!<!Çle_ q!J.e_~_!â 
no se nega a fazer isso. - .cheia de problemas, mas cabe a vocês falarem. Cada um 

Então, Senador, gostarfamos de lançar a sugestão: por puxa a brasa para a sua sardinha. Isto é muito justo. 
que o Projeto Samambaia não se volta para as questões 
realmente sociais? E, também, eu, como representante da 
Assocíação, me posicioilo primeiramente -cOiitr:f a 
simpatia do Governador com relação às 54 projeções" do 
Moradia EcOnômica. -- ---

Se o Governador vai gastar 40 bflhões nesSas --54-
projeções, ele deveria gastar esses 40 bilhões no mutirão, 
que ficaria muitO mais em conta, porque, peJo q1.ii riOS 
sabemos, pelo conhecimento que temos, a Moradia Eco
nómica será construída em 30 e 60- metros. f: uma ãrea 
limitada. Nós defendemos a posição de __ que o GQverno, 
se não quiser gastar muito, porque acho qUC é -atê Uma 
obrigação do Governo gastar com o povo, porque nós 
gastamos, n6s pagamos âgua, luz, esgoto, I PTU - in
quilino paga IPTU, para o Sr. ter uma idéia- por que 
ele não pega esse dinheiro e abre as ruas - como 
colocou· o COmpanheirO ali"-, abre as rUas e deixa ores
to, que n6s fazemos? Por que ele não dâ um !_ote_de no 
mínimo 240ml? PorqUe, se fõr para- dãr aquerave-rgOiihi -
da L Norte. também nem compensa, um lote que tem 18 
metros, aquilo lá é uma vergonha. Por que ele não abre 
um lote que dê para uma família viver não vegetar? Que 
dê para uma famílía plantar um pé de alface, uma Couve 
e, com isso, possa: melhorar até as suas condições de ali
mentação? 

Eu gostaria de perguntar à Comissão, não Só a V._Exf."";
Sr. Presidente: não seria agora a hora e a vei_de_i:i GOver
no tomar uma posição definida? -o Gõverilo ·vofta-r Os 
olhos para as questões sociais? Agir, pol-qUe falar jã se 
falou demais e nada se fez. Se fcirmou comissão disso, 
daquilo, dessa e daquela e atê o presente momento não 
se formou nada. 

Este Governo é do povo ou este Goyemo é dos ricos? 
(Palmas.) 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Jâ falei aqui 
do relacionamento oficial da Comissão com o Governa
dor. Não temos ingerência i:lo Governo. Devido à minha 
própria posiçãO aqui de conduzir, de coordenar os irabi
lhos, não fiCa- bem parã mim Criticãr nem Oefender. O 
que posso fazer é dar a palavra, para que vocês falem 
com toda a liberdade. Não cabe a mim tomar a defesa 
nem explicar por quê. Talvez se o Governador mandasse 
alguém, um representante, poderia fazê-lo. Aqui hã, de 
certa parte, elementos ligados ao Governo que poderiam 
dar as explicações. 

Só-qUero dizer que o problema do Governo não é só 
habitação. Tivemos uma herança terrível de anos de 
ditadura, em que o Povo não falava cOisa alguma, nin
guém falava, como você estã falando aqui, com esta 
liberdaae, senão era encanado logo na safda. (Risos.) 

O que podemos fazer é exatamente dar esta liberdade 
de o povo falar. Aqui ê um fórum de debates. De manei
ra que isso vide. O_que você falou naturalmente vai sair, 
vai ser publicado, o· Governo tomará conhecimento. 

O SR. AD ELO R ALVES LOPES- Só para concluir, povo como o da QE 38 e-da Candangolândia, são I mil e 
--Senador. Já estiVemOs com o Governador José Apareci- 600 famOias que adquiriram casas desses invasores -

do. _Por s_inal é até conterrâneo, não sei como saiu aquilo 3d(j_ulrinim pcir quê?_ Pelo mal cadastramento do GEl-
de lá. (Risos.) PAC, da Secretaria de se-rviços SoCiais porque é exem-

___ Veja: bem, Seiliidor, o que nos preocupa também ê o pio: se o Sr. morava com a sua família, tendo 8 filhos, ga-
_&eguinte: o ÇJoverno nos garantiu que num prazo de 6 ilhava -o __ Sr L_e a sua esposa uma casa e os seus 8 filhos, 
meses apresentaria uma proposta concreta de solução. _cada um. uma casa - eles venderam, voltaram para a 
Se não me falha a memória, no dia 8 agora faz 6 meses Cl:l$ª do pai, compraram motos, carros, terrenos e estão 
que ele ~stá no poder. Não fez nada, absolutamente na- bem de vida. Agora, o infeliz, como as 324 famflias den-
.da. Não pertenço a Partido nenhum, o meu partido é a tro da QE 38, pessoas que, após se aposentarem, o 
__m_inhanecessidade, é a condição em que vivo de inquilí- DASP diz - você se aposentou, reduziu o seu salário 
no. tem 30 dias para despejar apartamento funcional. O infe-

0 Governador de Goiás, lris Rezende, co_m 3 meses, liz,_com o filho desempregado, com a nora e 3 netos, ven-
pode não ter feito muito, mas pelos menos no caso para deu o carro, -~endeu a mamadeira, vendeu a panela e 
o pesSoal ver que ele faria ele fez. E por que este_não fez - coriiproU uma casa na QE 38 e, agora, o GDF quer des-
peJo menos uma? A única coisa _que ele fez foi derrubar pejar, - mediante o nosso colega _das SHIS, - essas 
os barracos do Paranoâ, desabrigar aquelas familias ca- famílias tem viúvas que ganham 30-7 mil cruzeiros - e 

__ rentes_ que lá estavam, que entraram na invasão não_ foi que o genro não mais agUentava aquela viúva, a a cunha-
por livre e _espontânea vontade não. Ninguém vai pãra da e o resto das demais donas, de casa, comprou uma 
uma invasão porque quer, não. Se as pessoas vão para casa na QE 38 e disse;. "aí é que tu vai ficãr porque tu tâ 
uq~.a invasão_é_pÇlrque elas não agUentam mais. Os alu- na favela mesmo e é aí que tu vai ficar". A SHIS diz o 
guéis estão um absurdo._Quem ganha um S<i.lá-rio mínimo cj_ii~? Fomos à SHIS. -SHIS diSse Que o problema é do Sr. 
es_tâ pagando 250 mil de aluguel. O salário m[nimo está Osmar de Melo. O Sr. Osmai de Melo disse que o 
em 333 mil 126 cruzeiros. Não tem condições. problema ê da SHIS. Voltamos à SHIS. Pegamos o Na-

o- -sR. PRESIDENTE --{t·iauro BOrges) _ : Est_a --------:------zaieno---e-quase-omatamos lá dentro da ?SHIS, Resultãdo: 
-C vd d d ê f I t d · . o Nazareno suou. Por que compraram. Compramos por 

~~~rv~~~e~ta~e~~eo~ala~ :::n~:~~~~;~es~n~i~~ea J~vl: t~ecãessidadbe,tportque não
1 

podemobs pagar ao B~t H a pres-
. - ·· G -â . - -d aç oexor 1anequeeenosco rasemrespetarosnos-

s~~taçao dos lnqutlmos do fi.ua
1
r • vai mostrar a rama- sos índices salariais e é umã. verdadeira m~ntira o [ndice 

tlctdades d.esse problema. A ma de contas, vocês vão ~er que ele cobra, _ele cobra bem a mais. Quem entrãr -na 
a oportun~dade do voto no ano que vem. E a maior Justiça, ganha tudo. Codemut estâ aí para isto. Resulta-
critica que o povo pode fazer ao Gover~o énã~ votar no:- do: .a dona SHIS diz que _ê do GDF. Eu chego lâ no Dr. 
!e, quando chegar a. hora. A~ora, ~ p~e:1so ou~1r as exph- Moacir que é quem está representando 0 GDF que é este 
cações._Como eu dtsse, a mmha pos1çao aq.ut não é a de Sr. aqui_ 0 Dr. Martins diz:. "A SHIS_ disse que_ é no 
defender o ~overno. D:m alguns esclarectm~tos, 9.ue GDF?" Disse, Dr,, "Então vou mandar o Nazareno em-
não. posso detxar de faze-lo, mas, na verdade, e precis_o bera." A corrupção está dentro do próprio GDF, dentro 
ouvtr as duas partes. da própria SHIS, dentro da própria Secretaria de Ser-
- -o-sR:-ADELOR ALVES1.0PE"S ..:__gó pa"ra 6nCerrar, viços SoCiais. Por quê?- Uma faxineira da -SHIS me en-
Sr. Presidente. çonj_rou_den_tro,-do_corredor e disse o seguint~;."Dona 

GOstaria de convidar as pessoas que têm um Vfnculo Ivone, a Sra. é daquelas casinhas que venderam(.."Sou 
com a reivindicações de moradia, para a grande passeata sim", Eles me prometaram, para que eu não ficasse 
qUê nós faremos em Taguatinga no dia 10 de novembro. triste, que, na hora em que tomassem uma lã dos que 
Essa passeata tem a intenção de mobilizar toda a Taguã- com·prãralli., eles iriam me dar uma". Quer dizer: a pes-
tlnga. E se nada der certo, vamos mobilizar o- pessoal, soa chegou em Brasília hã I ano e estã trabalhando lâ 
p~r~ __ leyar ~q_ _Palác_i9 do Bll_rjti~ cg_f!1 _da~ d~ chegada, como fazineira e essa gente que comprou é pioneira, as-
sem data ~e safda.- Nós vamos acampar nas ruas e não salaríada, que cresceu C envelheceu com Brasília- como 
iremos para o jardim não, nós vamos para a rua mesmo. eu que estou chegando aos 40 anos- o _que vou_ ~izer 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Muito bem, 
Adelor. Iremos ouvir, aqui, agora, a Sra. Ivone Carnei-
ro. 

O SRA. IVONE CARNEIRO- Eu, como represen
tante da QE 38 da Associação Corriun1târia de Morado
res e Compradores de Casas, estou solidária com o meu 

para as minhas filhas, como fica a-condição psicológica 
dos ftlhos da gente? Despejados? Nós não queremos 
nada de graça não. Nós queremos é ter o direito de pagar 
- nós compramos. Agora, venderam por que? PÕrque 
deram casas para pessoas que não precisavam de casas 
- ag_ora o que ac_ontece? o Grupo Consultivo-do GDF 
diz que pede que a pessoa que tem uma renda de 3 aa-
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lãrios min'imos, não tenha possuido imóvel no DJstrito 
Federal nm últimos 25 anos, tenha dependente e provar 
que está pagando aluguel. Vocês pediram isto a alguém 
do assentamento? Mentira, vocês não pediram isto 
porque fcii dado casa só para solteiros -50% são soltei
ros. E existe illf\ÍS o seguinte...:.._ disse ao próprio Nazane
ro;. "Nazareno', me explique como uma pessoa -que ga
nhou um imóvel da SHIS - dois ou três imóveis - e o 
que acontece ê que a pessoa ganha o imóvel ou compra o 
imóvel, ela o quita e passa a nome de um filho. O que 
acontece? Ela vai para a invasão e aluga a casa dela. Aí, 
o GEIPAC e a SHIS vem e dá a casa para o infeliz nova
mente, O infeliz tem uma casa na QE 38, terri uma outra 
alugada e que não está mais no nome dele e a casa é dele 
e quem recebe aluguel é ele. O que se tinha que olhar é 
que essa pessoa não tinha casa hâ 1 O anos e se realmente, 
tinha dependente que não fazer como a família do meu 
lado em que a mãe ganhou casa, com 8 filhos solteiros e 
que estavam, na oportunidade, acampados na favela
estão _entendendo? - só -vieram Qüaiido estavam 
distribuindo casas - todo mundo recebeu casa. Agora, 
nós que estamos na favela, agora somos despejados? Nós 
temos o nosso direito e temos _que ser respeitados. Nós 
somos cidadãos brasileiros, morando na .... barba" do 
Presidente da República. Tenham paciência --isto ãqui 
não é mordomia para estarmos aqui não. Isto aqui é nos
so, é construido com nossos impostos. O salário de vocês 
é pago com o nosso dinheífo e a BHIS tenha paciência, 
porque até a sardinha, a fábrica de sardinha, está 
mudando a embalagem --: que a SHIS mude o seu 
critério monopolizador, dentro do que ela quer- do seu 
próprio interesse - social, não. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Vejam vo
cês, a importânciã do debate déffiõcrático, da liberdade 
de_ palavra. Esta é uma das maiores contribuições que o 
Senado ou que o Parlamento brasileiro pode dar, trazen
do aqui,_ para dentro do seu Congresso; a liberdade da 
palavra. 

Ouviremos, agora-, o-sr. Abecil José Teles. 

O SR. ABECIL JOS~ TELES - Gostaria de iniciar 
com a pergunta: por que no início, a rede de televisão 
filmou e agora que estamos fazendo as nossas reivindi
cações, se omitem? Agora que é o momento de tornar 
público as nossas reivindicações, enquanto que apresen
taram apenas colocações. teóricas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BorgeS) - Esta per
gunta você tem que fazer para eles. 

O SR. ABECIL JOS(; TELES - Mas eles ~estão 
ouvindo ... 

A Nova República nasceu sob o berço de dor de Tan
credo Neves. Então, os civis se apresentaram muito se
dentós para tomarem o poder, com proposição democrá
tica. Agora, cotn essa proposta de que vai reintegrai à 
SHIS as casas, doam a quem doer, nós perguntamos, en
fatizando atê a pergunta da coleg<j.:· isto é uma 
proposição democrãtica ou é apenas a continuação do 
poder autoritário sob outros rótulos? 

O SR. -PRESTDENTE (Mauro Borges) - Tambêm. 
não me cabe dar a resposta- você joga a resposta e ela 
irá pairar na consciência de cada um. Cada um pode fa
zer a sua própria c·onclusão. O fato é que nós estamos 
passando de um regime autoritário para um regime de
mocrático cuja maior virtude é exatamente esta - do 
povo poder falar, ter á compreensão dos setores da Im
prensa, dos órgãos de comunicação de massa, levar essa 
palavra, multiplicá-la, para ser do conhecimento do 
povo e dar as eleições livres para que cada úrit possa se 
manifestar e derrubar ou manter o Gove-rno, conforme o 
resultado que ele está. trazendo ao· povo. 

O SR. ABECIL JOS~ TELES ......:... Continuando, exis
tem colocações bem claras. Nós sãiremos pacificamente. 
Fala-se em explodir bujões de gás para derruj:mr_ tudo 
que foi construído porque ninguém pode ser lesado na
quilo que tinha._ Fala-se, também, que nós vamos 
promover uma ação contra a Justiça- já está dito que é 
caso encerrado e que ninguém _ganha nad~ e não vou 
dizer qUe a Justiça-é parceirã do Governo, mas na Vara 
da Fazenda Pública é difícil encontrar-se um processo 
ganho por um inquilino ou por um réu. Então, o dinhei
ro que a SHIS gasta para manter não sei quantos advo_-
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gados, seria o dinheiro para se c_o_sntruir alguns módulos 
quando forem construir lá- precáriOS-OU não, mas ser
vem. Então, iremos à ONU, iremos ao-Vaticano, iremos 
ao Governo que estiveram aqui- ontem,já fom_os lá
mas o caso não vai ficar asSim, pOrque, gastamoS O que 
tínhamos na compra do módulo e agora para investir, 
para- tornar o módulo um lar habitado, porque quando 
intrei, -encontrei SOO mil baratas como foi dito. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Agradeço 
ao Sr. Abecil José -TeleS e concedo a palavra ao Sr. 
Roberto Martins. 

O SR. ROBERTO MARTINS - Sou 29-Secretário 
da Associação Comunitária da QE 38, gostaria de fazer 
um esboço e dirigir uma perguilta_ ao Sr. Representante 
da SHfS aqui preserite, o Dr. Luiz Fernando de Moraes 
Silva, que é;. "Brasília tem um grande problema que se 
não for soluci.onado agora, não será mais, ela se tornará 
um Rio de Janeiro, com invasões para todo_s os lados, 
que ri.a verdãae não passam de favelas. EsseS problemas 
que até agora não cifei é a migração. A maior causã.dora 
da criação de favelas. 

Com a _evacuação da área rural para as grandes cida
des cai sensivelmente a produção-agrícola, do nosso País, 
obrigando assim que o Governo aumente cada vez mais 
as importações, aumentando assim a crise financeira do 
nosso País". 

Bem, Srs. irlfelizmente _o BNH transformou o sonho 
da casa própria em um monstruoso pesadelo, ~abemos 
todos_ que os financiamentos do BNH são destinados a 
famílias com renda de _O a 5 salários mínimos, com base 
no exposto pelo Dr. João Antonio da Silva, representan
te do BNH, de acordo com determinaçõ~s do_ Sistema Fi
nanceiro de Habitação, o mutuário deve pagar, no máxi
mo, 25.% do seu salário que no caso dos que ganham 5 
salários mínimos Seria em torno de 450 mil cruzeiros. Só 
que o número de contratos que têm sua prestação neste 
valor, é muito pequeno e com isso temos um número 
crescente de mutuários inadimplentes, que podem ser 
confirmados pelo representante do BNH. 

As famíliãs que monim nas subabitações, ou sejam 
elas: barracos de fundos, casas que foram construídas 
pela SHIS para erradicar invasões que agor-a-estãO nas 
mãos de especuladores pessoas essas que, atê hoje, estão 
inscritas na SHlS, que não se sujeitaram ao pesadelo do 
BNH, _que poupam nas cadernetas de poupança, que 
destinam -fundos para a construção de habitações popu
lares e que não têm como adquirir uma unidade através 
do órgão regulador que é a SHIS. Vejam, os Srs., que es
sas pessoas poupam e na realidade, milhares e milhares 
delas não conseguiram até hoje, -obter uma unidade atra
vés do órgão regulador que ê a SHIS, aqui em Brasflia. 

Essas pessoas· que hoj.e tiveram a oportilmaade de 
conlpra-r uma unidade para a sua ocupação; ocupação 
essa subumana, porque os módulos que foram entregues, 
na QE-38, Candangolandia e QNL, são módulos para 
uma ocupação realmente subumana. Essas pessoas que 
compram essas casas, estão sujeitas ã·-serem de_spejada,s 
sob a simples alegação de comprarem a sua casa de uma 
pess<m-- que não deu valor a unidade que foi agraciada 
pela SHIS e que não era o legítimo dono. 

Agora pergunto ao Dr. Luiz Fe!ando ~e MoEaes __ ~~lya! 
re]:>res-entantes da SHIS, se é; justo _ou nilo_ i~o? Explique 
para as pessoas aqui presentes, o po_!_Qu<:. 

O SR. LUIZ FERNANDO DE MORAES SILVA
Vou aproveitar para responder também a Sr!- Ivone. 
Quando a SHIS- não estou falando por administrações 
anteriores, mas estou falando agora que continua valen
do a velha- exige um determinado nível de salário para 
dar uma moradia, não é porque ela quer não, isso é. uma 
exigência do BNH e que não podemos fugir disso. 

Quanto à acuSação de corrupção, no cadastramento, 
desconheço isso, não sei se existe e acho que se existe de
veria ser levado à Justiça com a acusação formal para 
que se apure os resultados por escrito. Acho que é muito 
fâ.cil_çb._e_gar_ aqui_ porque o cadastramento não foi feito 
pela SHIS, o cadastramento foi feito pela Fundação do 
S~rviço Social - e esse negócio-de que "o fulano ga
nhou, mais a mulher ganhou e oito filhos ganharam", 
tudo bem, se isso aconteceu vamos levar para à Justiça 
para que se apure_ os resultados e os responsãveis, porque 
isso _é realmente ilegal e irregular. 
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Só gostaria que isso fosse levado a sério e não simples
mente citado, numa reunião, para depois deixasse cair 
no esquecimento. Acho que s_e isso aconteceu, gostaria 
que a Comissão dos Compradores de Casas, na QE-38, 
levaSSe ísso à frente, botasse na Justiça e -apurasse os res~ 
pensáveis, porque isso não pode acontecer. Agora acho 
o seguinte, se isSo não for conseguido, que não seja le
vanlado ot.í jogado lama nas pessoas que tentaram traba
lhar à sério. Não estou falando, não foi na nossa admi
nistração e não acredito em corrupção a este ponto, pois 
conheço o pessoal que fez o cadastramento. 

Quanto à pergunta do Sr. Roberto Martins, realmente 
não sei da justiça ou não. Quando o Sr. diz "que na QE-
38 foram distribuídas habitações subumanas", acho que 
elas ilão são tão subumanas assim, porque houve pessoas 
que compraram. Se há pessoas que compram é-porquê 
hã possibilidade das casas serem melhoradas. 

Quando a SHIS entregou, quando o Governo do Dis
trito Federal, na época, fez a QE-38, ampliação da QL 
Norte, Candongolândia e Planaltina, a intenção não efa 
dar uma habitação acabada, porque nós como habitação 
acabada não poderíamos nunca cobtar 10% do valor do 
salário mínimo. É isso que se paga \â. Então o que acon
tece, a SHIS procurou dar - no meu modo de_ entender 
-o início de uma habitação para que o próprio mora
dor, do jeito que falou o representante de Sobradinho, 
"que me dá o lote com ponto Çe luz que eu faço _o_r:_esto" 
e para isso damos mais do que o ponto de luz, damos á
gua, esgoto e o início de uma habitação.-Nôs nãóTala
mos nunca que aquela habitação é acabada e nem po
deríamos, uma habitação sem revestimento e apenas 
com a ligação do ponto de luz interno. Isso não pode ser · 
considerado habitação acabada em lugar nenhum. 

A questã-o_da Justiça, da retomada ou não, não vou 
entrar no mérito da questão, porque isso ar como o sr. 
Roberto MartinS disse "que não ia acusar a Justiça de 
.conivente com o Poder Públíco", acho que quando uma 
pessoa-comprou um lote, ela sabia o que estava fazeiido, 
sabia do noticiário que- foi VinCulãdo pelo rãdio, televi
são e jornal que aqueles lotes não poderiam ser vendidos, 
ínch.iSive: os moradores da QE~38 não detêm a posse do 
imóvel, os Srs. compraram um termo de ocupação. Os 
Srs. jã [rii.ãginarã.m se eu resolver comprar-um termo de 
ocupação onde quer que seja, no Brasil, se isso vai valer 
perante à-Justiça? Não vai! Os Srs. não têm a posse do 
imóVel; logO, não podem vender e não são donos daqui
lo. 

É justo que sejam retiradas as moradias que os Srs. 
compraram com muito suor e sacrifício? Ach9 que tam
bém não é. Os Srs. teriam o direito de ter comprado? 
Acho que também não teriam. Há uma falha no ponto 
de atendimento de fornecimento de habitação por parte 
do Governo do Distrito Federal? Há e niOguém- nunca 
negou isso. O que se pode pretender? Pode-se pretender 
corrigír uma falha que já havia, desde 1979, que só faze
mos - além_ desse fornecimento dq_PAPE, PROMQ.. 
RAR, da habitação na QE~38, QNL, Candãngolândia, 
Planaltina, Itamaracã e Sobradinho .:..:·habitaçõ6s para Õ 
Governo do Distrito Federal e até gostarfa que o repfe. 
sentante de Sobradinho ainda estivesse presente, quando 
ele fala "que não precisa das 33 casas e dos 2 blocos em 
Sobradinho", mas os funcionários do Governo do Dis
trito Federal precisam, é para isso que estamos faz.endo c 
estamos trabalhando dentro do que podemos fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Dev~do __ à 
hora jã adiantada e o fato de muitas pessoas possuírem 
compromissos precisando se retirar, vamos apressar Um 
pouco. 

Pediria ao Sr. Raiffiundo- João de Souza para falar. 

O SR. RAIMUNDO JOÃO DE SOUZA - Sou re
presentante da Comunidade de Vila Nova, quem não co
nhece, é aquela comunidade que reside da 908 Norte à 
916 N arte, dentro daquele Setor de Grandes Áreas Isola
das Norte. 

Gostaria de fazer uma pergunta, aliás, quero fazer 
várias ao Di-. Luiz Fernando de Moraes Silva. Por exem
plo, quais foram os meios que a Comissão da Secretaria 
de Serviço Social deterininou agora, nesses 90 dias, ares
peito das Comunidades? Será que o Dr. Luiz Feinando 
de Moraes Silva já tem alguma proposta que possa dar 
para nós sobre o que foi resolvido, para onde aquela co
munidade de Vila Nova vai ou não? 
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O SR. LUIZ FERNANDO DE MORAES SILVA- ~rca não seja c~nstruída. Entãt? fui iiifonriada_q~e ê ir-
A ComissãO é era secretaria de SefviÇo s·Ocial e -nãO Che.-- revCTSívJ essã cerca. - - - - - - - -
gou nada para a gente, ainda. Então nós gostaríamos de colocar esse problema por-

O SR. RAIMUNDO JOÃO DE SOUZA _ Otimo. que me parece que há 'um desentrosamento na adminis-
Agora, eu faiiii-OUlra pergunta. Será que- há, de a-cõido tração praticamente dita. Porque o SOO é contra o_ aS-

sentamento Velhacap, e o GP Brasflia tem um projeto 
com a ComiSSão do DiStrito Federal, possibilididC dC, lindo, maravilhoso para a área. Então nós gostaríamos 
na comunidade de Vila Nova, haver um assentamento de uma ajuda da Comissão do Distrito Federal a respeito 
para aquela .comunidade ali, naqueles arredores? Porque do projeto lâ para a Velhacap. E nós rejeitamos realmen-
tem muito espaçO, mas -nãO sei: EstOu peig-uÍlta-iulo, ·gos- te as casinhas lá da Candangolândia, porque, na realida-
taria que o Exm~' Sr. Senador fizesse uma colocação, pol:- de, nós moramos bem. ~ casa de madeira, é simples, mas 
que a' comunidade me cobra para ver os trabalhos, atra- nós moramos bem. EntãQ a minhii reivindicação à_Co-
v!s dos programas de rãdio, televisão, e todas as reu- missão-e-essa. 
niões que nós temos com a comUnidade, príncipalinente E quero parabenizar a nossa Dr• Sueli pela colocação 
aos ·domingos às 14:00 horas, então tem uma maioria que ela fez sobre moradia. Está de parabéns, porque, se 
sempre procurando o que ficou resolvido. realmente, simplificassem como ela colocou, o processo 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Como eu já de grupo, de moradia e de terra, seria maravilhoso. Está 
disse aqui, nós não intervimos no GoVerno. Nós fâze- de parabéns. -
mos, geralmente aqui às sextas-feiras, e sempre há algum 0 SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) _Muito bem, 
motivo para não fazer, uma audiência pública. Nós rece- Dona Lia. 0 que a Srt disse vai ch:egar ao conhecimento 
bemos comissões-, atendenloS pessoas, individualmente. do Governador, que é a autoridade, digamos, que dá a 
E geralmente, nós encaminhamos, quand_o o assunto é de última palavra. 
interesse geral, .não é uma coisa pessoal, nós encaminha- Vamos ouvir agora 0 Sr. Francisco Pereira Lima, para 
mos ao Governador para que se ele, se já tem conheci- terminar, devido ao adiantado da hora. 
menta, ficar conhecendo mais uma vez, se ele não tem 
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primf(consrruída, de Tag~a~illga a ~rasflia. J4. aconteceu 
comigo: o meu carro quebrou a pouco mais de um quilô· 
metro na entrada daquela via Taguatinga-Brasília, acha~ 
mada Via Estrutura._ Tive que pegar um gUincho, vir at6 
o SetOi' de Indústria- pai-a voltar a Ta9llatinga. Sabe 
quanto eu andei, Sr. Presidente? Eu andei mais ou menos 
vinte quilômetros, a um quilômetro distante da minha 
casa. Então, o Govetno continua gast.iildo o dinheiro 
dessa nature7.3. 

Volto a fazer um apelo: por que não dar os terrenos ao 
pessoal que requisita, finanCiar o material e, às vezes, até 

_:aplicar a mão-de-obra do próprio dono que con;prou o 
terreno, que ganhou o terreno, e aplicar essa inão-de.
obra dele para ele mesmo? Ele não está desempregado, 
Sr. Presidente? Então, vamos empregar esse pessoa. E 
nada melhor de que _ele para construir o seu próprio ni
nho. Temos aqui um exemplo vergonh~so: os famosos 
·apartamentos que estão projetados em Brasflia, de 30 
metros-quadrados, que me desculpem o Sr. Oscar Nie
meyer e Q_ Sr. _Lúcio Costa _- isso é vergonhoso; isso é 
acreditar que o trabalhador brasileiro nunca vai sair da 
miséria, que o Brasil nunca vai ser auto-suficiente Para a 
solução dos problemas de seus trabalhadores. O que é 
pena, Sr. Presidente. Muito obrigado~ (Palmas.) 

passa a cOnhecer. Nós encaminhamos a ele porque'ê da O. SR. FRANCISCO _PEREIRA LIMA- Nós_estã-~ o SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)_ Temos que 
competência dele resolver isto. mos na~ dúvida, Sr. Senador, se o Governo quer ouVir o encerrar agora. 

A ComissãO do Distrito Federal não pertence ao GO- povo óu se que pagar 0 povo com 0 preço da democra- Con.vido os presentes para a próxima reunião no dia 7 
verno do Distrito Federal. Tem vínculos administrativos cia, e uma democracia até então de sacrifício e fome. de novembro, quinta-feira, à mesma· hora. O tema Serã 
com ele. O GOverno sabe mais do que qualquer um dt: nós que "Industrialização e Abastecimento", assunto muito inte-

o problema habitacional é tão graVe quanto o problema ~--r(:.ss_ante que aborda problemas de emprego, facilidade 
O SR. RAIMUNDO JOÃO DE-SOOZA:........ -ESsa·pet..:-~ -· ~-Soeíaf, ·por questãO-sâfã:iiiiL-EinTUd0-0 -Governotemae~ ~~- de vida, de menor preço de gêneros alimentícios, etc. 

gunta que eu frz é -por um motíVo: a noSsa c0inUniditd6 é - iriOllSlrãdO qUe ilã Velha República e na Nova República Agradeço a todos. Mais uma vez, quero explicar a 
um pouco grande ali, e toda aquela comunidade que ele tem se portado como um simples arquivísta que pega nossa posição aqui:· esse conclave não tem nada com 0 
mora nas quadras 908 a 916 Norte, eles não pagam pas- os processos e arquiva e convida o povo para reuniões e Dis_tritO Fedei'al, a conduta dos nossos trabalhos é de 
sagem. Porque eles moram ali e trabalham todos naque- dã satisfações, sem sqluções. Contudo, o Governo· atual não interferir na opinião de cada um. Cada um diz como 
las laterais da Asa Norte. Ai, nóS temos um medo~ pOr- da Nova Repúólic3 iem dado ênfase às palavras, mãs quer~ naturalmente com 0 respeito a certas normas de 
que mesmo todo mundo trabalhando naquela regional, com pouca generosidade. Não tem·.sído_diferentC da Ve- respeito mútuo, mas, fora daí, hã toda liberdade, e não 
j~ passamos grandes .dificuldades. Agora, ai há um tal lha República. Os-problemas que ele tem levado ao povo me cabe fazer a defesa. 
medo dessa comunidade de ser transportada dali para lu- não têm sido de menor importância para sacrificai' mais Apenas poderia dizer uma coisa para VocêS pensarem: 
gares distantes, e que, além dos seus Cmpregos, que cor- a população trabalhadora. quandO Juscelino pretendia fazer Brasnia houve uma 
rem o risco de perder os seus empregos, aumenta em opOsição treinenda, dizendo que ele ia jogar dinheiro fo~ 
dobro, ·ou triplo na necessidade que jâ sofremos. Nós estamos falando de habitação, nós estamos falan- ra, ia construir aqui uma cidade fantástica, que o Brasil 

Por isso essa pergunta que eu fiz. Se hã, de acordo com do da SHIS. E as mulheres tiveram a infelicidade de ter estava precisando de muitas outras coisas, ele foi malha~ 
a Coin_issão_do Djstrito Federal, um debate para ver se um nome feminino de SHIS, que é-üm nOJite feriiínino; ~ do demais .. Chegaram a dizer que a estrada daqui para 
há condições de a gente ficar por aqueles arredores. o "x" que nunca teve uma equação correta. Nunca nin-

, . guém conseguiu definír o problema da- SHIS. Contudo Belém foi aberta a .. Estrada das Onças". E hoje voc!s 
Agora, o mais é que eu continuo pedindo aqui, e lã na: -,teve proposta dentro da SHIS que 0 Governo daria 0 tCr- vêem a importância de Brasflia para o Brasil para nós to-

Secretaria de serviÇo -Sócial no pr6prio Gõverno do· Di. ~ reno; é uma expressão muito de Brasilia de que aqui dâ- dos, para a conquista dos nossos sertões. 
José Aparecido, é que ele tenha uma prioridade. Porque se tudo mas se cobra tudo também, e financiava aj:)Cn3s 0 Sem querer defender o Governador, eu diria, interes-
o chão, a terra, todos nós sabemos que a terra é da material, contudo, essa proposta foi invãlida. Nós temos sante, eu só tenho visto críticas dos moradores de modo 
Nação~Agora, a gente visa tambt:rn que há setores caris- propostas de dois pais de Brasflía que deiXãram a cidade geral. Quer dizer, ele justamente mexeu numa ârea mais 
simos, há setores que impedem à comunidade carente, ó.r:fã há cerca _de pouco mais de vinte anos: Oscar Nie- rica, meteu outro dedo em outra caixa de marimbondos. 
mas eu acho que dentro do bom senso quem tem direito mey_er e Lúcio CoSta. Deixarairi a C"ídadC: o na; volia!áffi, Não sei se vocês sabCm que eles já detectaram as ligações 
deveria receber. agora, propensos a assinalar o Congresso Nacional_ -- clandestinas de ltgua, que estão roubando a água, sem 

Eu não estou aqui críticando o Goyemo, não estou não sei -qual o cargo que ele p;retendeu ter- e desenga- passar pelo relógio, SOO milhões, é meio bilhão por mês, 
aqui criticando ninguém. Eu acho que os companheiros vetam projetas de fazer ciclovias à beir3: do lago. Mas Ci- niais óu menos. Talvez, no futui'o, quando a ciclovia esti-
aí já fizeram o que realmente; já deviam ter feito, M_a:; eu elo via à beira do lago para quem, se o mesmo está pohú- ver pronta, muitos de vocês poderão andar por lá e parti-
estou aqui para pedir apoio para a comUnidade, p~rque do? O próprio- mo"rador do lago que pretendia fazer coo- cipar, digamos, do lago, torná-lo mais democrático, e 
eles necessitam, e eu acho que aquilo que é necessidade a per à beira do lago, já protesta a desnecessidade daquela não apenas dos proprietários das casas. Este é um aspcc-
gentetemqueestudarocaso,parahaveroamparosocial ciclovia. Mas o pessoal de Ceilãndia, mais afastado; to que eu queria ressaltar, porque ele é evidente.__ 
mais favor.âvel. Só iSs:O: S_o~radit:Jho,_ .Q.c:t~a, _ et~~ que é a mas~ _trat>a~~~dora1 _ Então, ~t~ o~t!a _ ~~· ~uito obri~dC!. (P~lfn~.) 

. que é a massa que sustenta a Nação, eles estão lá no meio 
O SR. PRESIDENTE (M:auro Bor8es)- Muíto bem, dos ratos, dos pernílongos, da lama, do tifo, etc. Se_o Sr. 

me parece muito justO o qüe você: falou. A contribuição GoVernador se envolve com a bOspítalidadC-dOS Pais qUe 
. que eu posso dar, além do quejâestásendo feito. é reme- deixaram a cidade órfã. que nem sequer acreditaram no 
ter o mais ráPido posslvel ao Governador as cópias. LO- projet~ deles, eu dig~ que nã~ acreçlitaram, uma vez que 
go, amanhã ou depois estarão prontas e nós vamos en- projetaram Brasília para 250 mil. habitantes, Taguatinga 
viar os debates ao Governador. Mas ele vai to_mar c.o- _ para 45 mil habitantes. e tiverarii a infelicidade de dizer 
nhecimento, talvez ele vã chamar às falas setores da sua que deturparam a obra-prima deles. Não, eles não acre.-
própr!a .a~in~stração. Ta_lvez sir:_va ~~ s~b~~dio p:3ra _ele, dit.ar.am_na obra gigantesca que eles mesmos criaram. Aí 
de certa orma a opinião pública extravasada aqui. fo_ram embora de Brasília,_ deixaram a cidade órfã, Ai 

Vamos ouVIr agora a Si'f. Lia COsta. surge o Paranoá, surge a Candangolândia, que até hoje, 

A SRA. LIA -COSTA- sr. -Presidente; Srs. Membios 
desta Conlissão. Eu sou representante da ComissâO V e.. 
lhacap e pergunto o seguinte: Senador;O Dr. OSíllar âC-
Melo esteve conosco na Velhacap, somos 26 familias. Eu 
moro lâ há 27 anos, e tem gente com 25, 22 anos. E o Dr, 
Osmar de Melo esteve conosco lá e nos deu essa espe
rança de assentamento da Velhacap. Depois da visita de
le, surgiu uma cerca que a Zoo botânica fez para nos fe
char na parte debaixo onde nós moramos. Então tem um 
mês que nós estamos lutando com as autoridades para 
que atê que resolva o nosso problema de Velhacap, que a 

para quem está aqui- eu também estoU: desde 1959 em 
B"iaSmã ~é uma· VCrioilhã~-Eti ãcliOQUe coill tUdO tSiõ, 
ele deixou uma lembrança triste para todos os candangos 

-de Brasília. Vocês já observaram Que ele fá dois esquele
tos magros e colocaram na Praça dos Três Poderes? Eu 
acho que ele representou muito bem o que ele quis dizer 
com o futuro dos candangos de Brasma. 

Sr. Presidente, tenho muito medo de que as nossas pa
lavras sejam um pouco aproveitadas pela administração 
pública. Pois eles usam o dinheiro públiCo como se deles 
fosse. Eles aplicam o dinheiro público como se estives
sem fazendo uma aventura. Temos· eXemplos da obra-

18f. Reunlio~ realizada 
em 27 de novembro de 1985 

Às dezesseis horas do dia vinte e sete de novembro de 
1985, na sala de Reuniões da Comissão, Ala Senador 
Alexandre Costa, compareceram os Senhores Senadores 
Mauro Borges, Presidente, Alexandre Costa, Lourival 
Baptista, Henrique Santillo, Luiz Cavalcante e Benedito 
Fçrreira, reúnÇ-_~_ a COmissão do DistritO Federal._Dei
xam de comparecer por motivo justifiCado, os Senhores 
Senadores Rairitundo Parente, Lomanto Júnior, Mário 
Mala, Alfredo Campos, Aderbal Jurema e Carlos Lyra. 
Havendo riúmero reghnental, o Senhor Presidente, Sena
dOr- Mãuio Borges: declara abeitos os trabalhos, e dis
pensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada 
como aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente solici
ta ao Senador Alexandre Costa, que presida a reunião, 
para que ele na forma de relator possa emitir o seu pare.
cer, na qual é aceíto pelo Senador Alexandre Costa, e, 
coricede a palavra ao Senador Mauro Borges, que emite 
parecer favorável, à Redação Final do Projeto" de Lei do 
Senado nl' 249, de 1985-DF, que "estima a Receita e fixa 
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a Despesa do Distrito Federal para o exercício fin-anceiro 
de 1986". Posto em discussão o parecer, e, em seguida, 
em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, la
vrando e,u, _Kleber Alcoforado Lacerda, Assistentp d~ 
Comissão, a presente Ata que lida e aprovada, serâ asst
nada pelo Senhor Presidente. 

COMISSAO i>E ECONOMIA 
I' Reunião, realizada 

em 20 de março de 1986 

Às onze horas do dia vinte de· março de mil novecentos 
e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, Ala 
Senador Nilo Cóelho, presentes os Senhores Senadores 
João Castelo, Presidente; Gabriel Hermes, Moacyr 
Duarte, Lenoir Vargas, Ãlvaro Dias, Alexandre Costa, 
José Lins eAlban·o Franco, reúne-se a Comissão de Ec9- -
nomia. Deixam de comparecer, por motivo justificado, 
os Senhores Senadores Virgílio Távora, Severo Gomes, 
Cid Sampaio, Henrique Santillo e Carlos Lyra. Havendo 
número regimental, o Sr. Presidente declara abertos, os 
trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião af\te
rior, que é dada como aprovada. São apreciadas as Se
guintes proposições: Mensagem n9 320/85- Do Sr. Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Sena
d·o Federal proposta para que seja autorizado o Governo 
do Estado da Bahia a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 73.889.277.155, jutlto à Caixa Econômica 
Federal. Relator: Senador José Lins, que emite parecer 
favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Aprovação do parecer, por unaniÍnídade. 
Mensagem n9 328/85- Do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Nova 
Brasilãndia (MT) a contratar Operação de crédito nova
lor de CrS 654.384.734, junto à Caixa EcOnômica Fede
ral. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: Favorável, 
concluindó por um Projeto de Resolução. Não hã deba
tes, e a Comissão aprova o parecer por unanimidade. 
Mensagem n' 323/85- Do Sr. Presidente da .RepúOfíca, 
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Co
rumbã (MS) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 2.635.295.589, junto à Caixa Econômica Federal. O 
Relator, Senador Álvaro Dias, apresenta parecer favorá
vel, concluindo por um Projeto de Resolução, que é 
aprovado pela Comissão, por unanimidade. Mensagem 
n9 322/85- Do Sr. Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal proposta para que 
seja autorizado o Governo do Estado do Ceará, a c;on
tratar operação de crédito no valor de CrS 5.405.727 .267, 
junto à Caixa Econômica Federal. MensageTn n9 309/85 
-Do Sr. Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal proposta para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
3.780.503.766, ]Untei à Caixa Econôniici Federal. Rela
tor: Senador José Lins. Parecer: Favorãvel, concluindo 

por um Projeto de Resolução. Conclusão: Aprovação do -
parecer, pÕr unanimidade. Mensagem n9 324/85 - bo 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal-Proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Mauá {SP) a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 4.312.389.117,junto à Caixa 
Econ_ômica Federal. A Presidência solicita que o Sena
dor Álvaro Dias leia o parecer emitido pelo Senador Se
vero Gomes, que se encontra ausente. O parecer de Sua 
Ex~ é favorável, cencluindo por um Projeto de Reso
lução, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Men
sagem n~ 310/85:- Do Sr. Pr~identeda República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santa 
Cruz do Sul (RS) a contratar operação de crédito nova
lor de CrS 4.6ll.l02.382,junto à Caixa Econô.mica Fe
deral. Relator: Senador Lenóir Vargas, que emite pare
cer favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer, por unanimidade, 
Mensagem n<i>326/85- Do Sr. Presidente da República, 
submet_endo _à aprovação do Senado Federal proposta 
para: que o Departamento de Estradas de Rodagem de 
Santa Catarina seja autorizado a contratar--ápeiação de 
crêdito no valor de Cr$ 142.451.149.496. O Relator, Se
nador Gabriel Hermes, apresenta parecer favorável, con
cluindo por um Projeto de Resolução, que é aprovado 
por unanimidade. Mensagem n9 329/85- Do Sr. Presí
dente da República, submetendo à aprOvação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Petr6plis (RJ) a contratar operação de crê
dito no valor de Cr$ 22.032.566.457, junto à Caixa ECO-
nómica Federal. Relator: Senador Albano Franco. Pare
cer: Favorável, concluindo por um Projeto de: Reso
lução. Conclusão: Aprovação do parecer, por unanimi
dade. Mensagem n9 334/85- Do Sr. J;>residente da. Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado 
do Espírito Santo a contratar operação de crédito nova
lor de Crll2.327.175.160,jUnto à Ciixa EconóQlica Fe
deral. O Relator, Senador Álva_ro Dias, _emite parecer fa-_ 
v0i-ãve1; Concluindo por um Projeto de Resolução, sendo 
o __ mesmo aprovado pela Comissão_ por unanimidade._ 
M-ensagem n' 307/85- Do Sr. Pt-esfdente d~ República, 
submetendo à apro:-'ação do Senado Federal proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ban
deirantes (MS) a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 237.162.585, junto à Caixa Económica Federal. 
Relator: Senador Lenoir Vargas, que emite parecer favo
rável, concluindo por um Projeto de Resolução. Não hã 
debates e o mesmo é aprovado por unanimidade. Mensa
geln-n~ 312/85- Do Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do _;:~J:?.a~9_ Federal proposta para_ 
que seja autorizada a Prefeitura do Município de Vitória 
de Santo Antão {PE) a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 10.2l0.650.369, junto aó BãnCo dh Estado 
de Pernambuco. O Relator, Senador Alexandre Costa, 
emite parecer favorável, concluindo poi-·um Projeto de 
Resolução, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
Mensagem n9 321/85- Do Sr. Presidente da República, 
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submetendo à aprovação do S~nado Federal proposta 
para que seja autorizado o Esúldo da Bafiia a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 69.710.037.267,jun
to à Caixa Econômica Federal. Relator: Senador Lenoir 
Vargas, qu~ emite pa!~cer favorável, concluindo por um 
Profeta de ~ReSoiÜçãO. cónc!Usiõ: ãprovação do parecer 
por unanimidade. Mensagem n9 325j85- Do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Arapiraca (AL) a contratar _operação de 
crédito no valor de Cr$ 1.298.997.88-8, junto à Caixa 
Econôffiica Federal. O Relator, Senador Lenoir Vargas, 
emite parecer favorável, concluindo por um Projeto de 
Resolu_ção, que é aprovado pela Comissão, por unanimi
dade. Mensagem n9 308/85- Do Sr. Preside!lte daRe
pública, submetendo à aprovação ·do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Campo Grande (MS) a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 335.280.952, junto à Caixa Econô
mica Federal. O senadOr Lenoir Vargas, Relator da ma
téria, emite-parecer favorâvel, concluindo por um Proje
to de Res9lução, sendo o mesmo aprovado por unanimi
dade pelã Comissão. Projeto de Lei do Senado nt53/81 
-Obriga os fabricantes de cotas ou fluidos para limpeza 
de máquinas adicionarem a estes produtos repelentes 
odoríferos que impeçam a sua utilização como substân
cias entorpe-centes e dá outras providências. Relator: Se
nador Alexandre Costa, que emite parecer favorável ao 
Projeto, s~ndo o mesmo acolhido pela Comissão, por 
ur1animidade. Mensagem nt336/85- Do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral proposta para que seja autorizado o,Governo doEs
tado de Santa Catarina a elevar temporariamente em 
Cr$ 133.59J.500.000, o montante de sua dívida consoli~ 
dada interna. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: 
Favorável, concluindo por um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer por unanimidade. 
Mensagem n9 63/86- Do Sr. Presidente da. República, 
submete_~_40 à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o 
Governo do Estado da Paraíba, a contratar operação de 
crédito no V!llo_r de Çr$ 263.706.472.950,junto ao Banco 
do Estado da Paraíba S.A. O Relator, Senador í.e:noir 
Vargas, apresenta parecer favorável, concluindo por um 
Projeto de Resolução, que é aprovado pela Comissão, 
por unanimidade. Mensagem n9 51/86- Do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizado o Governo_ do 
Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 23.014.450.964, junto à Caixa Económi
ca Federal. O Senador José Lins, Relator da matéria, 
apresenta parecer favorável, concluindo por um Projeto 
de Resolução. A Comissão aprova o parecer por unani
midade. São ~etirados da pauta o Projeto de Lei da Câ
mara n9 145/84 e o Projeto de Lei do Senado n9 299/83. 
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, serã assina~ 
do pelo Senhor Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA24•SESSÀO, EM I• DE ABRIL DE 
1986 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Sr. 1"' Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte matéria: 

~Projeto_ d_e Lei do Senado n9 341/80 (n"' 
5.805/85, naquela Casa), que altera o art.l9 da Lei D"' 
5.589, de 3 de julho de 1970, a fim de permitir a au~ 
tenticação, mediante chancela mecânica, dos docu
mentos firmados pelas instituições financeiras. 

1.2.2 --Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 34/86, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que estabelece isenção 
do pagamento de pedágio, para os tâxis e transportes 
de cargas. 

1.2.4 - Comunicação 

Do Si. Senador Roberto Campos, que se ausentará 
do País. 

1.2.5 - Requerimento 

N"' 39/86, de autoria do Sr. Sen.ador Odacir_ Soa
res, solicitando _a transcrição nos Anais do Senado 
Federal, do discurso do Desembargador José Cle
menc.eau_ Pedrosa Maia, no dia de sua posse no cargo 
de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia, em 17 de março de 1986. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME -Sugestões de S. 
Ex~ destinadas a apressar o desenvolvimento da re
gião amazónica. 

SENADOR JAM!L HADDAD. como Líder -
Considerações sobre o retorn_o aos quadros do 
PMDB, do Prefeito Jarbas Vasconcelos. Posiciona
mento do Governo do Estado do Rio de Janeiro 
sobre a greve do magistério que se verifica naquele 
Estado. 

SENADOR CltSAR CALS- DeféSàdõPROÁL
COOL. 

SUMÁRIO 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 3.0 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 218/85 (n"' 
6.698/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Informática e Automação- PLANIN. 
(Em regime de urgência). Discussão sobrestada, após 
pareceres das comissões técnicas, em virtude da ine
xistência de quorum, para votação do Requerimento 
n"' 40 f86, de adiamento da discussão da matéria. 

- Projeto· de Resolução n'? 173 (85, que autoriza o 
Estado do Rio di Janeiro a elevar em Cr$ 
152.682.159.144 (cento e cinqüenta e dois bilhões, 
seiscentos e oitenta e dois milhões~ cento e cii:rqüenta 
e nove mil cento e quarenta e quatro cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 176/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Barra do Garça (MT), a ele
var em Cr$ 4.886.412.000 (quatro bilhões, Oitocentos 
e oitenta e seis milhões, quatrocentos e doze mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'r' 178/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ltapira (SP), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 8.541.692.500 (oito 
bilhões, quinhentos e quarenta e um milhões, seiscen
tos e noventa e dois mil e quinhentos cruzeiros). V o~ 
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Re.<;olução n9l79f85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora (SP), a 
contratar operação de crédito no vator de Çr$ 
2.680.050.000 (dois_ bilhões, seiscentos e oitenta mi
lhões, cinqUenta mil cruzeiros). Votação adiada por 
falta de quorum. 

--"Projeto de Resolução n9 181/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Sombrio (SP)_, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 276.952.707 (du
zentos e setenta e seis milhões, novecentos e cinqilen~ 
ta e dois mil, setecentos e sete cruzeiros), junto à Cai
xa Ecci"nômica Federal. Votação adiada por falta de 

:quorum. 

-Projeto de Resolução n"? 182/85, que autoriza a 
Prefeirura Municipal de Alta Floresta (MT), a elevar 
em Cr$ 3.140.422.050 (três bilhões, cento e quarenta 
milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e cinqUenta 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 184/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Ibiporã (PR), a elevar em 
Cri 1.007.805.300 (um bilhão, sete milhões, oitocen
tos e cinco mil e trezentos cruzeiros), o montante de 
sua divida cOnsolidada. Votnção adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 186/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa (RJ), a contra
tar operação de_ crédito no valor de Cr$ 
15.897.513.479 (quinze bilhões, oitocentos e noventa 
e sete milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e 
setenta e nove cruzeiros). VOtatão adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução nq 187/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG), a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
42.459.266.750 (quarenta e dois bilhões, quatrocen
tos e cinqUenta e nove milhões, duzentos e sessenta e 
seis mil, setecentos e cinqUenta cruzeiros). Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de ResolUção n'? 188/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipâl de Luz (MG), a contratar ope
ração de crêdito no valor de Cr$ 872.837.604 (oito
-centos e setenta e dois milhões, oitocentos e trinta e 
sete mil, seiscentos e quatro cruzeiros). Votação adia~ 
da por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9160f82 que restrin
ge a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juri
dicidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 124/83, que faculta 
às empresas revendedoras de combustível ao pl1btico 
o pagamento à vista ou da parte por elas efetivamcn
te comercializada. (Apreciação prelimiriar da constf
tucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 154/84, que define 
a residência mêdica e disciplina o exercício profissio
nal da atividade, dando outras providências. (Apre
ciação_preliminar da constitucionalida'de ejuridicida
de.) Votação adiada por falta de quorum. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA 

Oiretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

-Projeto de Lei do Senado n\" 206/85, que permi
te o uso dos créditos em fundos do Decreto-lei_n\"_157 
para amortização de prestações do Sislema FitianCei-:.
rode HabitaÇão. (Apreciação preliminar da constitu
cionalidade_J Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n\" 266/85_-_DF~ _qu~ 
aprova o_Estatuto dos Bombeiros-militares do ~orpp_ 
de Bombeiros do Distrito Federal, e dã outras provi
dências. Discussão sobrestada por inexistência de quo
rum, para votação do Requerimento n" 41/86, de 
adiamento da discussão da ma~éria, para a sessão do 
dia 18 próximo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CESAR CALS - Contin!!ação do 
discurso iniciado no Expediente da presente sessão, 
em defesa do PROÁLCOOL. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Denúncia 
formull"da em órgão da Imprensa, d .... fraudis que es
tariam ocorrendo no PROÁLCOOL. 

SENADOR FÁBIO LUCENA- Manifesto dee.n
tidades contrárias à demissão de f_uncjonâ.tios da 
Rede Capital em Brasília. 

SENADOR GASTÃO MfJLLER- Situação do 
Sr. Júlio Campos~ Governador de Mato Grosso, face 
à perda do apoio politico do grupo que lhe dava sus
tentação. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Importância 
da notificação Compulsória da hepatite ao Ministêrio 
da Saúde. 

SENADOR NIVALDO MACHADO~ Homena
gem a Professor Arnoldo Velloso da Costa, médic-o 
do Senado Federal, agraciado pela Academia Nacio
nal de Medicina de Paris e eleito para o Colégio 
Norte-Americano de Nutrição, pelo seu trabalho 
científico sobre o teor de magnésio no organismo hu-
mano. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Denúncia 
dos empregados rodoviários fluminenses, que men
ciona. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Investi
gações feitas pela Policia Federal, visando esclarecer 
os desvios de quotas de importação na Zanà Fran_g~ 
de Manaus. Prejuízos que estariam sofrendo com as 
medidas econômicas do G_overno, os-mic_rqs_ e pequ~-
nos empre.-;ários da Zona Franca de Manaus, segun
do relato do Presidente da Associação Comercial e 
Industrial - ASCOFRAMA. 

SENADVR LOURIVAL BAPTISTA - Lança 
menta do satélite BRASILSAT fi. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRA.FICO DO SENADO fiDIRAL 

DIA.RIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmpreuo sob o responsabilidade da Mesa do Senodo Fedorol 

ASSINATURAS 

Via Superficie: 

Anual ...... , .. ·-··-··--·-···--··-··-·--·-·-···---- "Cz$ 92,00 .. _ 

Semestral c:z$46,00 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

SENADOR ODACIR SOARES- Requerimento 
Qo"Pf!:p!]ta<!o _E;§tadual Q~waldo Piana, dec:rlª_çítg de 
uma Comissão Parlam_entar de Inquérito, para apu
rar denúncias de irregularidades no Departamento de 
Estradas e Rodagem de Rondônia. -

1.3.2- Designa~:ão da Ordem do Dia da próxima 

~~ªº--
1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 29SESSÃO, EM I' DE ABRIL DE 
1986 

2.1 -ABERTURA 

2.2-- EXPEDIENTE 

· ~ 2~2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Re
pública 
- N9S.-16"e 77/86 (n9s, 78 e 79/86, na origem), resti
tuindo autógrafos de projetas de lei sanciOnados. 

2.2.2 - A viso do Presidente do Tribunal de Contas 
da União · 

N9 47/86, comunicando que aquele Tribunal jul
gou irregulares as contas do Banco Nacional da Ha
bitação - BNH, relativas ao exercíciõ de 1982. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- RedâÇão -final do -Projeto de Resolução n9 
148/85, que autoriza o Governo do Estado da_Paraí
ba a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
3.520.541,40 (três mi1hõr;:s, quinhentos e vinte mil, 
quinhentos e quarenta e um cruzados e quarenta cen
-t~vOS}:- Aprovadã. Â promulgação. 

- Reda-çãO finà.l do_ Projeto de Reso~_ução n9 
154/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de 

___ Mogj~Gt.~:acu, _Estado de São_ Paul~ a C?Ontratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ trno.573,00 (treZe 
milhões, sete_centos e setenta mil, quinhentos e seten
ta e três cruzados). Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação final do Projeto de K.esolução n'~' 
161 185, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cam
pina Grande. Estado da Paraíba, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 1.492.599,76 (um 
mnhãó, quatrocentos e noventa e dois mil, quinhen
tos e noventa e nove cruzados e setenta e seis centa
vOs). Aprovada. Ã promulgação. 

- R~d_(!ção final _fio Projeto de Resolução n9 
162/85, que autoriza o Governo do DistriJQ Eederal 
a contratar operação de crédito no valor de CzS 
702.372.620,15 (setecentos e dois milhões, trezentos e 
setenta e dois mil, seiscentos e vinte cruzados e quin
ze ·centavos). Aprovada. Ã promulgação. 

-=-- Redação final do Projeto de Resolução n9 
164/?5, que ~utoriz~ _o Governo do Estado de Santa 
Catarina a realizar operação de empr6stimo externo 
no valor de USI 52,000,000.00 (cinqUenta e dois mí
lhões de dólares americanos), destinado ao financia
mento parcial do II Programa de Rodovias Alimen
tadoras daquele Estado. Aprovada. À promulgação. 

~ Red~çào --final do Projeto de Resolução n" 
166/85, que autoriza o Governo do Estado doMara
nhão a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS47,000,000.00 (quarenta e sete milhões 
de dólares americanos), destinada ao financiamento 
dos compromissos externos existentes e Vencíveis em 
1985. Aprovada. Â promulgação. 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n9 
1_68/85, q~e au~ori~_a o Governo do Estado de _Minas 
GeraiS a realizar operação de emPréstimo externo no 
valor de USS 120,000;000.00 (cento e vinte milhões 
de dólares americanos), destinada ao programa de re
financiamento da dívida externa daquele Estado. 
Aprovada. Â promulgação. 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n9 
170(85, que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a elevar em CzS 181.488.226,55 (cento 
e oitenta_e um mnhões, quatrocentos e oiten~a e oito 
mil, duzentos e vinte e seis cruzados e cinqUenta e 
cinco centavos). Aprovada. Â promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
174/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vár
ze:i Paulista, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração" de crêdito no valor de Cz$ 14.688.6 t 1,20 (qua
torze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscen
tos e onze cruzados e vinte centavos). Aprovada. À 
promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
175/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Brasi
lândia, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 3.043.254,33 
(três milhões, quarenta e três mil, duzentos e cin
qüenta e quatro cruzados e trinta e três centavos). 
Aprovada. Ã promulgação. 

~ Redação final do Projeto de Resolução nt 
180/85, que autoriza o-Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar em CzS 85.665.500,00 (oitenta e cin
co milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e qui
nhentoS cruzados), o montante cie sua dívida consoli
dada. Aprovada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 
185/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ma-
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ringá, Estado do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 9.627.841,80 (nove milhões, 
seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos ~-qUarenta e 
um cruzados e oitenta centavos). Aprovãda. À Pro~ 
mulgação. 

z.J.J- Discurso após a Ordem do dia 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Necroló

gio do advogado Oswaldo de Sâ Menezes. 

2.3.2 - Designaçio da Ordem do Dia da próxima 
sessão. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3-ATOS DO !•-SECRETÁRIO DO SENADO 
FEDERAL 

-N~>s 10 c 11, de 1986. 

4-ATA DA COMISSÃO 

5-MESA DIRETORA 
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6- LloERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 24tt Sessão, em 19 de abril de 1986 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli · e Enéas Faria 

rlS 14 HORAS E 30 MINUtos; ACHAM:slf PRE
SENTES OS SRS. SENADOkES: 

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Odacir Soares
Aloysio Chaves - Hélio Gueiros - Américo de Souza 
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Ce
sar Cals- Humberto Lucena- Marcondcis Gadelha
Cid Sampaio -- Nivaldo -Machado - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior 
- Luiz Viana - Nelson Carneiro - Jamil Haddad -
Itamar Franco- _Mui-Tio Badaró- Alfredo cãmpos
Severo Gomes- Benidito Ferreira- He~rique Santillo 
- Gastão Müller - José Fragelli - Enêas Faria -
Ivan Bonato -Carlos Chiarelli - Octavio Cardos_o. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Iisia-dê!Jre
sença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, íníciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~'-Secretário írá pr-oceder à lêifUra do Expedien

te. 
~ Údo o- seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 
N~' 37f86, de 31 de março __ do corrente, comunicando a 

aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado 
n~' 341, de 1980 (n~> 5:805/85, naquela Casa), de autoria 
do Senador Franco Montara, que altera o art. 19 da Lei 
nl' 5.589, de 3 de julho de 1970, a fim de permitir a auten
ticação, mediante chancela mecânica, dos documentos 
firmados pelas instituições financeiras. - -

(Projeto enviado à sançãO em 31 de março de 1986). 

PARECERES 
PARECERES 

N•s 148, 149 e 150, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'~ 51, de 1982 
(na origem), nl' 5.402-B, de 1978) que udefine o tra
balho rural para efeito de enquadramento sindical, as
sistência e previdência rurais, e determina outras pro
vidências". 

PARECER N• 148, DE 1986 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Almir Pinto 

É da autoria do eminente Deputado Nelson Marche
zan o projeto em exame, para nós distribuído a 14 de 
maio último, que det:Ine, para os fins de enq\ladramento 
sindical e de assistência e previdência social, o trabalho 
rural exercido tanto pelo empregador -quanto pelo traba~ 
lhador ruraL 

Na .. Justificação" do projeto, é questionada a neceSSi
dade de conciliar tal definição com as recomendações da 
Organização Internacional do Trabalho ...... OIT, segun
do as quais .. duas devem ser as categorias de sindicatos.. 

ruriis: os da ãtividade ecÕnômica, pessoa física oujurídi
õr q·ue-exerça a atiVidade agrícola com concurso de assa
lariados, e os dos trabalhadores, que englobam os que 
trabalham a terra, como assalariados ou autónomos". 

Entende, assim, ser necessário suprimir os efeitos do 
Decreto~lei n9 789, de 26 de agosto de 1969, com are~ 
dação que lhe foi dada, em parte, pelo Decreto-lei n\' 
I. I 66, de 15 de abril de 1971 que, deixando de reconhecer 

·àquele princípio, condicionou o enquadramento do pro
dutor rural à dimensão da propriedade, utilizando como 
parâmetro o módulo rural, criado pelo Estatuto da Terra 
pad fin-s ae.reforma agiária. - -

· Çabe, inicialme~te, ·aSsinalar que a matéria, deSde a 
sua apresentação em 1978, foi objeto de estudo e de ma
nífeStãÇões-de entidades que congregam as categorias en
volvidas, como seja, a CoiiJe"dciaçãO NaciOnal da Agri
cultura- CNA e a Confederação Nacional dos Traba
lhadores na Agricultura- CONTAG. Acham-se apen
s-os aO prOcessado numerosas mensagens e pronuncia
mentos de Câmaras Municipais e de Sindicatos Rurais, 
especialmente do Estado do Rio Grande do Sul. 

Os objetivos do proje-to, na verdade, estão em parte 
atendidos, pelo menos no que tange aos seus efeito-s-pe
rante a previdência social. Isto porque, nos termos do 
que dispõe o Decreto n9 83.924, de 30 de agosto de 1979, 
a definição do empregador rural já estâ desvinculadá da 
dimensão da propriedade (módulo rural), como se vê de 
seu artigo 21': 

"Considera-se empregador rural a pessoa física, 
proprietária ou não, que, em estabelecimento rural 
ou prédio rústico e com o concurso de empregados 
utilizados a qualquer título, ainda que eventualmen
te, exPlore em carâter permanente, diretamente ou 
atravês de prepostos, atividade agroeconômica, as
sim entendida a atividade agrícola, pastoril, horti
granjeira ou a indú~t_tja rural, bem como a extração 
de produtos primâríos, vegetais- ou--animais." 

Desse modo, a legislação vigente, n-o particUlar, é mais 
ampla que o projeto, pois conceitua como empregador o 
que explora atividade económica ainda que com o con
curso de empregados eventuais, o que salvaguarda a fi
liação J)revidenciâria dos safristas, pejorativamente cha
~ados de .. bóias-frias"' certamente por isso que a 
CONTAG, nas emendãs que ofi::rece ao projeto, ·busca 
manter a definição da lei previdenciâria ao invés da pre
tendida na proposição. 

Esc_oimado que seja o projeto da referência à previdên
cia e assistência so_cial, caberia, para os fins de enquadra
mento sindical, outro de seus objetivos, tOrná-lo mais 
abrangente, permitindo a inclusão daqueles trabalhado
res_ temporâr_ios ou eventuais. Isto porque seu artigo "21' 
Só trat~ do- tra~alhadoi- permal'!~~te, seja em reg"imé de 
effiprego, seja co~Q_ "etnpreenaedor autónomo'': 

Outro aspecto a considerar, versado nas observações 
da CONTAG, diz respeito à situação dos pequenos pro
prietários, com áreas de terra inferiOres ao módulO rural. 
Nesse caso, não são eles considerados empregadores ru
rais. No entanto, se, para fins de exploração económica 
de suas terras, Se ajuntam, sob uma forma de oondomí-

nio, -passam a ser enquadrados como empregadores, o 
que é de todo injusto. Assim, torna-se necessârio ressal
var no projeto que eses pequenos proprietários, ainda 
que constituam um condomínio, continuarão a ser, para 
os efeítos legais, definidos como trabalhadores rurais. 

A Confederação Nacio-nal da Agricultura, ofereceu 
valioso subsídio, consubstanciado_ em substitutivõ- ao 
projeto, onde, mantendo aquela viricuiação à dimensão 
da terra para a definição do proprietáriO· rural, busca 
normatizar, de modo sistemático, as diversas modalida
des de enquadramento sindical, tanto dos empregadores 
quanto dos empregados. 

/\Colhemos a sugestão porque vem de quem entende 
dO assurito. Discordamos, apenas da manutenção dos 
conceitos de trabalhador e de empregador, pois, tal qual 
Jâ o fez a regulamentação da previdência social, não há 
de ser o tamanho da terra, neste pais de tantos contras
tes, onde proliferam, de acordo com a região geográfica, 
os latifúndios e os minifúndios, que dirá se um agricultor 
é empregador ou é trabalhador rural. 
- Sensibilizados, portanto, com as manifestações das en
tidades classistas e com os bem lançados fundamentos da 
"Justificativa" do projeto, opinamos pela sua aprovação 
na forina <;la seguinte: 

EMENDA N9 1- CLS (Substitutivo) 

Dispõe sobre o enquadramento sindical rural. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' Os sindicatos rurais serão organizados reu

nindo pessoas que exerçam atividades ou profissões re· 
presentativas das diversas categorias rurais, ainda que 
integrantes de grupos diferentes. 

Art. 29 Para efeito de enquadramento sindical 
rural, considera-se: 
I- Empregador, 
a) pessoa tisica ou jurídica, proprietária, aúendatâria 

ou que, a qualquer título, detenha a posse ou ·a uso da 
teira é nela empreenda atívidade económic-a i'ural, com 
o concurso-de empregado, nos termos da Lei n9 5.889, 
de 8 de junho de 1973. 

b) as cooperativas rurais e de eletrificação rural, as 
empresas de reflorestamento e prestadoras de serviços 
-rurais, ressalvados os casos dos diferenciados. 

II- Empregado, a pessoa físiCa que-exerça atividade 
profissional rural sob a forma de emprego, nos termos 
Qa- Lei n9 5.889, de 8 de junhci de 1973, oU _como em
preendedor autónomo, sendo que, neste caso, em regime 
de economia índivídual, familiar, coletiva ou em con
domínio, sem o Concurso de empregado. 

§ 19 -~ào perde a condição de trabalhador rural o 
empree~dedor autónomo que, eventualmente, admita 
um ou mais assalariados diaristas ou por tarefa, sem ca
râter de habitualidade, par~ auxiliar em determinadas 
lides agrícolas especiais que exijam, no momento, rapi
dez de execução. 

§ 29 Aplicam-se as disposições deste artigo aos par
ceiros e arrendatários. 

Art. 3_9 Caberá ao Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrâria - INCRA, proceder ao 
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lançamento e cobrança da ContribulçãOSíridiCal devida 
pelos integrantes das categorias profissionais e económi
cas da agricultura, na conformidade do disposto na pre
sente Lei. 

§ !I' Para efeito da cobrança da contrib~ição sindi
cal dos emprega-dores i-urais organizados em empresas, a 
contribuição sindical será lançada e cobrada 
proporcionalmente ao capital social, e para os não orga
nizados dessa forma, entender-se-á c_omo capital o valor 
'adotado para o lançamento do imposto territorial do 
imóvel explorado, fixado_ pelo INCRA, aplicando-se em 
ambos os_casos as percentagens previstas no art._S80, in
ciso III, da Consolidaç_ãQ das L_~is: do Tr,abalh.Q. _ 

§ 2'í1 A contribuição devida às entidades sindicais da 
categoria profissional será lançada e cobrada dos_ em
pregadores rurais e por estes descontadas dos respecti
vos salários, tomando-se por base um dia de salário mí
nimo regional por empregado, inclusive de assalariados 
que trabalhem na época de maiores serviços, confornie 
declarado no cadastramento do imóvel. 

§ 39 Se a empresa vier a recrutar trabalhadores em 
número superior ao declarado, deverá recolher sobre a 
diferença diretamente à entidade sindical da regiãO, a 
contribuição referida no parágrafo anterior, no prazo de 
30 (trinta) dias, salvo se o trabalhador comprovar reco
lhimento em outra e~presa e no mesmo exercício. 

§ 49 A contribuição_ da_s pessoas referidas no incisO 
I, letra "b", com referência aO sonlentC pi'oj>fieitário, se
rá lançada na forma do disposto no art. 580, incisO III, 
da CL T e recolhida juil.tamente com o ITR. 

§ 59 A contribuição das pessoas referidas no inciso 
II, não proprietários, e no§ 29 do art. 29, será lançada na 
forma do disposto no art. 580, inciso II da CLT, e reco
lhido diretamente pelo devedor às Entidades de Classe. 

§ 69 Em pagamento dos serviços e reembolso de 
despesas relativas aos encargos decorrentes deste artigo, 
caberá ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma_ 
Agrária ~ fNCRA, 15% (quinze por cento) da 
importância ã.rrteiidada, que lhe serão creditados direta
mente pelo órgão arrecadador. 

§ 79 A contribUição sindical de que trata esta Lei, 
será paga juntamente com-õ Imposto Territorial Rural 
do imóvel a que se referir. 

Art. 49 As guias de lançamento da contribuição sin
dical emitidas pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA ~ na forma desta Lei, 
constituem documento hábil para a cobrança judicial da 
dívida nos termos do artigo 606 da Consoli<;Jação das 
Leis do Trabalho. 

Parágrafo úniCo. O rCcOlftiõlento- amigávi::l ou 
judicial das contribuições sindicais em atraso somente 
poderá ser feito diretamente no órgão arrecadador_, _que 
providenciará a-S transferências e crêditos, na forma da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 59 O produto da arrecadação da contribuiç_ão 
sindical rural, depois de deduzida a percentagem de que 
trata o§ 59 do artigo 2', será transferido, diretamente, 
pela agência centralizado~a da arrecadação à respectiva 
ent.idade_ obedecida a distribuição e as normas fixadas 
em instruções expe_didas pelos Ministros do Trabalho ~ 
da Agricultura. 

Art. 69 Coni-pete ao Ministro do Trabalho e ao 
Ministro -da Agricultura quando for o caso, dirimir as 
dúvidas referentes a aplicação da presente Lei, expedin
do as normas que se fizerem necessárias. 

Art. 79 Somente serão reconhecidos para a mesma 
base territorhil, um sindicato de empregado e outro de 
:tmpregadores rurais; sem especificaÇão-de atividade ou 
profissão, ressalvadas as entidades já reconhecidas o 
direito à representação constante da respectiva carta siri
dical. 

Art. 89 Aplicam-se aos infratorcis desta Lei, as pe
nalidades previstas nos artigos 598 e 600 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Art. 99 Esta Leí entra- em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa.Ja das Comissões, em 30 de agosto de 1984. -

Jutahy Magalhães, Presidente - Almir Pinto, Relator 
- Jorge KaJume - Hélio Cueiros - Gabriel Hermes. 
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PARECER N'~ 149, DE 1986 
Da Comissão de ConStituição e Justiça 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

O ilustre Deputado Nelson Marchezan apresentou o 
presente Projeto de Lei objetivando definir o trabalho 
rural para efeito de enquadramento sindical, assistência 
e previdênCia rurais, além de outraS providências. __ _ 

Ao justificar sua Proposição, apontou o Autor para a 
necessidade de conciliar essas defiq.íções legais no Brasil 
com as recomendações da Organização Internacional do 
Trabalho~ OIT. Para isso entende ser necessârio elimi-

__.....n_ar os efei1:os d_p Decreto-lei n9 789, d~ 1969, alterado 
pelo Decreto-lei n'l' 1.166. de 10971, que errÓneamente; 
~ondLci'!nam _o enquadram~ntO: do_ produtor rural _à di-:. 
mensào da propriedade _(m-ódulo rural), abstraindo um 
salutar princípio internacionalmente consagra®. 

De acordo c_om a OIT, duasdevem_ser as çat~orias de. 
sindicatos rurais: os da atividade econômica, pessoa físí

_c_a_o_uj:urídiç,a, que exerça a atividade agrícola com con
curso de assal~riados, e-os trabalhadores, qpe en_globam 
os q!le trabalham a ierra cOm assalariados ou autonô
mos. 

O Projeto tramitou regularmente na Câmara e no Se
nado, sendo_ que, na Comissão de Legislação Social desta. 
última Casa:_após o oferecimento de várias sugestões, in
clusive da_Confederação Nacional da __ Agricultura
CNA e da Confedera_ção Nacional dos Traba.lhadore.s na 
Agricultura- CONTAG, recebeu Substitutivo. 

Tanto a Proposição origfnâria quanto o Substitutivo a 
ela apresentado não incidem em qualquer vedação cons:
titucional, enquadrando-se, perfeitamente, às normas do 
processo legislativo. 

O Brasil, como um dos integrantes da Organização 
das Nações Unidas- ONU, não pode manter-se alheio 
às normas de seus organismos, no caso a Organização 
Internacional do Trabalho-OIT. E o próprio b_om senso 
es!_ª _a jnc!jcar_ ª" __ i__mpropdec;i!tde de se_ vinc1,1lar a definição 
de empregador rural às dimensões fisiCãs-do-iffióVCl ru
ral. No mais, há de ver-se que a matêria requer um disci
plinamento muito mais abrangente e sistemático, inclusi
ve com a contemplação legal dos trabalhadores tempo
rários (os bóias-frias) que constituem talvez o mais grave 
problema trabalhista do Brasil. _ 

Em face dessas razões, e apresentando-se em boa téc
nica, somos pela aprovação do Projeto com. o Substituti~ 
vo que lhe foi apresentado pela douta Comissão de Le-
gislação Social desta Casa. -

E o parecer. 
Sala das Comissões, em 2 de outubro de 1985. -José 

Ignácio Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado, Rela
tor --Américo de Souza - Odacir Soares - Alfredo 
Campos - Moacyr Duarte - NeJson Cam~iro - CLS. 
Hélio Gueiros. 

PARECER N• 150, DE 1986 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Álvaro Dias 

O Froje"to em exame ê de_autoria do Deputado Nelson 
Marchezan e define, para fins de enquadramento sindi
caJ~ de_assistência e previdência social, quem ê emprega
dor e trabalhador rural. 

O Projeto tramitou na Câmara e no Senado; neste últi
mo recebeu Parecer favoi'ável nas ComiSSões de- Consti:. 
tuiÇão e Justiça e de_ Legislação Social. Nesta Comissão 
foi apresentado substitutiVo COm base- riaS ___ sUgestões 
apresentadas pela Confederação Nacional dos Trabalha
dores da Agricultura- CONTAG e COnfederação Na-
cipnal da A_gricl!-ltura - CNA. . _ 

Na Justificação do Projeto, em sua Casa de origem foi 
le~bra9a a necessidade de a legislação brasileira seguir 
as n~rmas da Organização Internacional do Trabalho, 
eliminando os efeitos decorrentes da adoçã()dõ critério 
de módulo da propriedade para enquadramento e contri
buição sindical do produtor rural. No Decreto-lei n9 
1.166, de 15 de abril de 1971, temos: 

..II -empresário ou empregador rural: 
a) ......... ", ...................... . 
b) quem, proprietário ou não e mesmo sem em

pregado, em regime de econo~ia familiar, explore 
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im6vcl rural que lhe absorva toda a força de traba
lho e lhe garanta a subsistência e progresso social e 
econômico em área igual ou superior à dimensão do 
m_Q_dulo rural da respectiva região; 

c) os proprietários de mais de um imóvel rural, 
d_esde q_~e a soma de suas áreas seja igual ou supe
nor à_ d1mensão do módulo rural da respectiva re
gião_"- -

Assim, considerando como empregador rural quem 
possuísse um módulo de terra, os Decretos-lei n~ 789, de 
1969, e n9 1.166, de 1971, ignoram a situação real do se> 
lar agrícola. No meio rural existem empregadores assa
lariados e trabalhadores autônomos, sendo que estes úl
timos exercem sua atividade em bases familiares ou com 
õ auxílio eventual da mão-de-obra temporária. O enqua
dramento destes produtores autónomos, pequenos pro
prietários ou arrendatários como empregadores, enfra-

- queêe os Sindicatos dos trabalhadores rurais, desfalcados 
que ficam pela perda de milhares de associados. 

A Comissão de LegislaÇão Social 'da· Senado, te~do em 
vista que alguns dos 'objetivos do Projeto, especialmente 
no que se refere a previdência e assístência social, estão 
atendidos pela legislação vigente (Decreto n'l' 83.924, de 
30/08(79) propôs substitutivo, aperfeiÇOando o Projeto 
original. 
__ Este substitutivo torna mais abrangente o enquadra
mento dos pequenos proprietários çomo trabalhadores 
rurais, mesmo quando associados em condomínio. 

Tanto a Proposição iniciãl quanto o Substitutivo vi
sam ao fortalecimento- dos sindicatos, bem como à me
lhoria da _previdência e assistência social, revestindo-se 
de grande interesse social e econômico. --

ConSider_a_ndo a oportunidade e a relevância do Er9jc
to com_ o _Substitutivo, a inexistência de qualquer ve
dação constitucional e a boa técnica legislativa, somos 
pela sua aprovação. 

Sala das Comissõe_s, em 20 de março de 1986. - MaJ.. 
tiQs Filho, Presidente - Álvaro Dias, Relator - Alddel 
Paio - Nivaldo Machado - Gaivão Modesto. 

PARECER 
N• 151, de 1986 

Da Co~i~ão de _Agricultura, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n'l'138, de 1982 (o'l' 3.226--B, de 1980, 
na Câmara dos Deputados) que "introduz alterações 
na Lei o9 4.504, de 30 de novembro de 1984 - Esta
tuto da Terra". 

Relator: Senador Alcides Paio 

O Projeto _em exame, de autoria do ilustre Deputado 
Oswaldo Melo, pretende modificar o inciso II, do artigo 
95 do Estatuto da Terra, de modo a ampliar para cinco 
anos o prazo presumido do arrendamento por tempo in
determinado e a propiciar a renovação compulsória do 
arrendamento por tempo determinado, em igual perío
do. 

Justificando sua Proposição, observa o autor que: 
"Dentre as figuras legais do posseiro encontram-se a do 
arrendatário rural, cuJos direitos não se encontram bem 
amparados por lei, sobretudo em se tratando de reno

-vação compulsória do contrato.~ bem verdade- con
clui que o Estatuto da Terra dedica uma Seção ao Ar
rendamento Rural (Seçào -II - artigo 95), todavia, 
achamos por bem introduzir alterações no irrciso II do 
artigo 95, a fim de adequá-la a objetivos emergentes, as
segurando ao arrendatário uma renovação compulsória 
e evitando qu~_pela falta desse disciplinamento, a terra 
~~~a~~.queada pelo seu ocupant,e tfarisitório ou a bandO-

O Projeto tramitou regularmente na Câmara, tendo 
recebido pareceres favoráveis em todas as Comissões, 
por unanimidade. 

A matêria inscreve-se entre aquelas relacionadas no 
artigo 89 da .Constituição Federal (item XVII, alínea b) 
como de competência da União. Não existe, portanto, 
quanto à constitucionalidade, qualquer óbice que a in
vialibize. Trata-se na realidade de proposição de elevado 
.aicance_saciaLdestinada a revigorar as garantias legais 
para que o-nosso homem do campo possa produzir sem 
receios ou ameaças de injustos despejos. A realidade 
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social está a demonstrar que a presuntio legis de 3 anos 
para a hipótese .dos arrendamentos com prazo indeter~ 
minado não é sUficiente para-que se possa maritCf no 
campo um clima de paz indispénsável ao progresso do 
camponês e à maior produtividade. · 

Apresentando-se em boa técnica e bem fundamentado 
juridicamente, o J.>rojeto merece aprovação. 

Sala das Comíssões, em 20 de março de 1986. -:Mar
_tins Filho, Presidente- Alcides Paio, Relator- Álvaro 
Dias - Nivaldo Machado - Galvio Modesto. 

PARECERES 
N•s 152 e 153, de 1986 

Sobre o Projeto d"e Lei da Câritara n"' 206, de 1983 -
(nl' 77-C de 1983, na Casa de origem) que "outorga 
ao Presidente Getulio Vargu o titulo de "Patrono 
dos Trabalhadores do Brasil". 

PARECER N' 152, DE 1986 
Da Comissão de Educaçio e Cultura 

Relator: Senador Octavio Cardoso 
A proposição sob análise tem por objetiVo Outorgar 

ao Presidente Getúlio Vargas o título dç, "Patrono dos 
Trabalhadores ao Brasil". 

Buscawse, com a iniCiãliVa, homenagear o Saudoso 
Presidente Vargas, que se tornou popularmente conheci
do como o Patrono dos Trabalhadores, em razão da 
política de seu primOiro goveáio, quando foi editada a 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Em sua justificativa, O ilustre Deputado Fraflcisco 
Studart, autor do projeto, aduz: 

"O Presidente Getúlio Dornelles Vargas é credor 
imortal das mais elevadas honras e homenagens da 
classe trabalhadora, cuja redenção na História do 
Brasil mtiito deve ao-insigne estadista gaúcho. 

No período em que governou o País Getúlio 
Vargas lançou os· fundamentos doutrinários e mate
riais da defesa dos legítimos· direítOs face aos. legíti
mos deveres do trabalhador. 

Sua obra fincou raízes e projetou frutos nos tem
pos a tua is~ A implaflfação de uma legislação triba
lhista revolucionária, além da criação do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio, confiado a Lin
dolfo Collor, em 1930 cOnferem a Getúlio Vúgas 
posição ímpar na galeria de nossos estadistas. 

Podemos mencionar a Lei dos Dois Terços, ã iniplãn
tação das lerias remuneradas, a consolidação do sistema 
previdenciârio SOCial, a criação e o aperfeiçoamento da 
Justiça Trabalhista, a garantia da estabilidade do traba
lhador, a fixação definitiva do salário mínimO e a 
proteção do trabalho dos menores e das· mulheres entre 
as m'edíóaSêfe- CâfãfirPi'Ofundamente reVolucionãrio 
promovidas por Vargas. 

A própria característica nacionalista do período 
Vargas resultou na abertura de amplos horizontes 
para a indústria e eConomia nacionais, gerando 
maior oferta de emprego no País, principalmente 
nos setores siderúrgico e energéticõ. 

A projeção de Vargas no campo político
partidário também merece destaque. O Partido 
Trabalhista Brasileiro - PTB, -surgiu em 1945, 
com a redemocratização do País e sob a inspiração 
do ideârio de Getúlio Vargas, .. para ser um instru
mento de ação politica na defesa das conquistas dos 
trabalhadores e assalariados em geral e de pugnar 
pelos legítinios Int_eresSes da sociedade brasileira em 
seus anseios de libertação econômica,justiça social, 
integridade e respeito aos direitos do cid:idão e Pre-
valência do conceito da Nação sobre o dq,"Esta
do", conforme assinala o próprio Manifesto
Programa-Estatuto do PTB." 

Assim, nada mais compreensível do_ que tributar à 
figura de Getúlio Vargas, a justa homenagem de ser o 
«Patrono dos Trabalhadores do Brasil". 

Ele, que foi figUra preeminente de nosssa História 
comtemporânea, e que também adotou importantes me
didas para o desenvolvimento econõ~ico C? o estabeleci
mento da justiça social em nosso Pats tornou-se merece-
dor da honraria proposta. · 

Isto posto, e por considerar o projeto justo e 
oportuno, _somos pela sua aprovação~ . 

Sala das Comissões, em 5 de abril de 1984. - Joio 
Calmon, Presidente- Octávio Cardoso, Relator - Fer
nando Heurique CUdoso - ÁIYaro Dias-:- Passos Pôrto, 
çom _restrições. 

PARECER N' 153, de 1986 

Da Comlssio de Legislaçio Social 

Relator: Senador Alcides Paio 

De autoria do nobre Deputado Francisco Studart, 
tem por escopo o Projeto de Lei sob exame a outorga do 
título d~ ''Patrono-dos Trabalhadores do Brasil" à figu
ra histórica deGetúlio_Vargas, sob cujo governo a classe 
laboral urbana adq uiríu a maioria dos dirCitOs sociais de
que hoje desfrutam todos os assalariados brasileiros. 

Era pretensão do autor que o Projeto fosse aprovado 
por ambas as Casas do Coilgresso Nacional no mesmo 
ano de sua apresentação- 1983- que coiffcidia com 
as celebrações do centenário de nascimento do eminente 
estadista. De fato, em apenas seis meSes eSfava a 
Proposição aprovada na Casa de origeni, e a 7- de 
outubro, o então 1"'-Secretãrio, Senador Henrique San
tTilo, despachava a matéria ao eXame das Comissões de 
Educação e Cultura e Legislação Social desta Cisã.. 

A primeira dessas Com1s_sões deu-lhe Parecer favorá
vel. "por justo e oportuno" em 5 de abril de 1984. E, 
somente a 23 de setembro do corrente, foi o Projeto 
distribuído a este Relator. 

-Sempre é oportuno render-se homenagem à memória 
de um Chefe de Estado que, se polêmico em muitos as
pectos de sua administração política, inquestiOnaVel
mente tem seu lugar na História como o governante bra
sileiro que mais se ocupou da proteção ao trabalhador 
urbano, _ _ , .. _ 

-Já no início de seu governo, em 1930, Vargas criava o 
Ministério do Trabalho, que acumulava jurisdição sobre 
a Indústria e Comércio, Lindolfo Collor, o prim~iro 
titular da nova Pasta, foi então encarregado de elaborar 
as Leis do Trabalho_que seriam corisolidadas em 1943. 

lnspirãdas ou não nq "Cõdigo dei Lavoro", da Itália 
ie Mussolini, mormente no que respeita ao controle do 
Estado "SObre a vida -slildicãi, ()fato é que as Leis do Tra
balho, implantadas com firme determinação pel? Presi
dente Getú.lio Vargas, complementadas pelas Lets, tam
bém consolidadas, da Previdência Social, podem, ainda 
hoje, ser consideradas revolucionárias, sobretudo se se 
levar em conta a êpoca de sua implantação e se se 
comparar, a exemplo, sua preocupação em proteger os 
direitos trabalhistas do menor. e da mulher com a 
proteção que lhes é dispensada na legislação vigente nos 
mais avançados países. 

O título que se pretende outorgar a Getúlio Vargas 
não só· é justo - e ainda oportuno - inas se afigura 
também como o resgate de um débito do povq brasilei
ro, representado por seu Congresso Nacional, a u~ Pre-
sidente que, incontrovertidamente, dedicou cada dta dos 
19 anos de seus dois períodos de governo ao bem-estar 
do trabaihado-r, segundO_ã_ sua ótica que, à época, era 
seril dúvida revolucionária. 

Pela outorga do título d~- "Patrono do Trabalhador 
do Brasil", ao Presidente Getúlio Vargas é, pois, o nosso 
Parecer. 

Sala das Comissões, 20 de marÇo de 1986.- Alberto 
Siln, Presidente- Alcides Paio, Relator~ Jorge Kalu
me - Gabriel Hermes - Álvaro Dias. 

PARECER 
N• 154, de 1986 

Da Comissã~ de Leglslaçio So~ial, ao Projeto d~.' 
Lei de Câmara n9 241, de 1983 (ria origem, n9 3.537, 
de 1980) que "altera a redaçio do§ 29 do artigo 543 
da Consolidaçio das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei o9 5.452, de 1~' de maio de 1943, 
dispondo sobre licença para o empregado que se auw 
sentar do trabalho para desempenhar funções sindi-
cais". -

Relator: Senador Álvaro Dias 
Pretende o presente Projeto-, s"ubscrito pelo ilustre De

putado Nilson Gibs_on, alterar a redação do § 29 do arti-
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go 543 da Consolidação das Leis do Trabalho que 
disp_õe sobre a remuneração ~o empregado durante o 
exercício do mandato sifldicàl. 

Pelo preceito citado, ·o período de afastamento do em
pregado é considerado como d~ ""licença não remunera
da~', salvo assentimento da empresa ou clãusula contra
tual que dispC?nha em contrário. Quer o AUtor iRduir no 
dispositivO -ã -hipótese de não ter o sindicato recursos' 
financeiros pa.ra pagar a remuneração devida, situação 
em, que o salário -do dirigente sindical continuaria a ser 
pago pela empresa. 

Para essa hipótese, espera o ilustre Deputado Nilson 
Glbson que o empregador sej~. "'compreensivo e dotado 
de espírito público", consentindo que seu empregado 
"se afaste do emprego para se dedicar exclusivamente às 
suas funções sindicais", _ 

Embora reconheçamos a existência de muitos empre
gadore~ "compreensivos" e dotados d~. "espírito públi
co", forçoso é admitir que se traia de medida utópica, 
bastante afastada da realidade existente no universo em
presarial. 

O sindicalismo, ainda mal compreendido e praticado 
no Brasil, tanto pelos empregadores como pelos empre
gados, coloca estes últimos, quando _eleitos par_a cargos 
de rePresentação sindical, quase seffipre em p·oslÇãõ an:
tagônica_ com aqueles. Os conflitos_ de interesse, as rei
vindicações, as dificl!ldades inerentes aos pro~tmen
tos,_ao trato em plano elevado das discussões sobre 
direitOs e deveres, tornam as negociações sempre áridas 
e desgastarites, compelindo, no mais das vezes, os 
dirigentes sindicais a assumirem pOsições hostis a seus 
próprios empregadores. Falar-se, portanto, de:. '"com
preensão" c;: "espírito público" é algo que, por enquan· 
to, soa um tanto desafinado na vivência diuturna dOs fa· · 
tos. 

Õe qu~lqu~ forma, o dispositivo visado cogita da 
hipótese da remuneração ser paga voluntariamente pela 
empresa ou, compulsoriamente, no caso de clâusula 
contratual, evidentemente, por fOrça de acordo ou de 
dissídio coletivo. Estabelecer-se nova forma de paga
mento compulsório e pelo fundamento de não ter o sin
dicato recursos financeiros para tal, parece--nos medida 
pouco recomendável. 

Ressalte--se, além do mais, que essa medida, antes de 
se caracterizar como uma nova conquista do trabalha
dor, nas relações sindicato-empresa, inevitavelmente o 
condicionaria a uma dependênciaT muito- rriaior, liniita
dora da liberdade sindical. A tendência moderna e o 
que se anuncia para o direito sindical brasileiro é fomeri~ 
tar.a sua maior autonomia, evitando-se a edição de nor
mas ou revogando-se as existentes, que insinuem ou, 
mesmo possibilitem a intervenção do Estado ou da em· 
presa na vida sindical, de modo a possibilitar a almejada 
independência através das negociações coletivas. 

Essa independência, obviamente, não poderá ser ai
. cançada, enquando O líder sindical estiver subordinado, 
a seu empregador, especialmente no que tange ao seu.sa-

- làrio: Dentro dessa linha de raciocínio, o próprio legisla
dor de43 jã determinou que a gratuidade do exercício de 
cargos eletivos ê condição básica para o funcionamen-to 
dos sindicatos, admitindo, apenas, que a assemblêia ge
~::al~fixe u"nlã graifficaçâo. "nunca exCedente" à-ímpõitãn: 
cia da remuneração que O dirigente percebia na empre
sa, antes de ser eleito (art. ?21). -

Por tudo isso", C considerando que a sistemãtica preco
nizada pelO atual § 29 do artigo 543 vem sendo adotada 
normalmente, sem qualquer prejuízo ou gravame para 
a~ relações entre o trabalhador e seu empregador, uma 
vez que deixa ao arbítrio das partes ou à negociação 
direta a forma de se díscij)Iinar o afastamento dO 
dirigente sindical, n'?SSO parecer ê pela rejeição do pre--
sé~te Projeto. ·-- - --

Sala das Comissões, em 20 de março de 1986. --Al
bertO SilvS, Presidente --Álvaro Dias, Relator - Alci
des Pnio- Gabriel Hermes- Jorge Kalume. 
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PARECER 
N• 155, DE 1986 

Da Conlissiio de Legislação Social, sobre o Proje
to de Lei da Câmara n' 8 de 1984, (n' 2.124-C, na 
origem), que "altera a redação do art. 57 da Lei n~' 
3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da 
Previdência Social, e dá outras providências". 

Relator: Senador Álvaro Dias 

O Projeto em exame, originário da Câm<Lra dos_pepu
tados, de autoria do Deputado Márcio Bacedo, preten
de alterar a redação do artigo 57 _da Lei n' 3.807, de 26 
de agosto de 196_0 - lei Orgânica da Previdência 
Social, com a finalidade de estender de 5 (cinco) para 30 
(trinta) anos o prazo de prescrição do direito dos_benefi
ciários a reclamar o pagamento de prestações da Previ~ 
dência SociaL 

Na justificação, sustenta o Auto~ que se verifica, no 
tocante ao instituto da prescrição no âmbito da--Previ
dência Social, .. o sistema, socialmente indefensável, de 
dois pesos e duas medidas", eis que o artigo 144 domes
mo diploma legal estatui que o direito de receber ou 
cobrar as importâncias que sejam devidas à Previdência 
Social está sujeito &o prazo prescricíoriã.l de 30 (trinta) 
anos. Com a Proposição intenta o ilustre Deputado eli
dir o que considera injustificâveJ "desigUaldade de trata
mento", situaÇão que objetiva corrigir, igualando em 30 
(trinta) anos o prazo prescricional para ambos os casos. 

A análise do mérito do Projeto ievela que a lógiCa do 
argumento apresentado pelo Autor não encontra ampa
ro na realidade das premissas por ele invocadas. Não há 
como_comparar a prescrição do dire_ito do benefi_c_iá(iQ 
com a prescrição do dlreito do ehte previdenciário, 
porquanto, no primeiro caso, -o -não-exercício do direito 
permite a dedução de renúncia tácita do credor, por 
inércia; já no segundo caso, presume-se a dificuldade do 
titular do direito para exercê-lo, pois a burocracia previ
denciária opera, em regra, de forma passiva, ria arreca
dação das contribu_ições, motivo pelo qual não seria ra
zoável se fixasse prazo menor para a perda de sua capa
cidade defensiva em face de fraudes e sonegações. 

Asslnale-se, ainda, que o prazo de prescrição de qU:e 
dispõe o beneficiário da Previdência é bastante fa_yorá
vel se comparado com o que a legislação estabelece para 
reparação de ato infringente de direito trabalhista, que é 
de 2 (dois) anos (CLT, art. 11). 

Além dessas considerar,;:ões concernentes ao méritO, -ê 
de se notar a inoorreção de ordem técnica-legislativa em 
que incidiu o Projeto, cuja pioposta de redação par1fõ 
artigo 57 toma por base o texto original da lei n' 
3.807/60, desprezando as alterações que foram introdu
zidas pela lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. Com efei
to, reza o referido dispositivo em sua redação vigente: 

.. Art. _57. Não prescreverá o direito ao benefício, 
mas prescreve_rão as prestações respectivas não reclama
das no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data em que 
forem devidas. As aposentadorias e pensões para cuja 
concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos 
não prescreverão mesmo após a perda da qualidade de 
segurado. 

§ J'i' Não serã:--permitida ao segurado a percepção 
conjunta de: 

a) auxílio-doença com a aposentadoria de qualquer 
natureza; 

b) auxílio-doença e abono de retorno à ·atiVídade; 
c) auxílio-natalidade quando o pai e a triãe-forem se

gurados; 
§ 2~' As ini"portândas riãO:.recebidas em vida pelo se

gurado serão pagas aos dependentes devidamente habi
litados à percepção de pensão." 

Ora, dar acoJhimento ao teor da Pi-opOsição significa
ria revogar parte substantiva da norma jurfdica, em de
sacordo com a intenção explícita do Autor. 

Ante o exposto opinarrios pela rejeiÇão do Projeto, pC.: 
las razões acima mencionadas. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986 . ..,........-Alberto 
Silva, Presidente -Álvaro Dias, Relator- Alddes Paio 
- Gabriel Hermes - Jorge Kalume. 

DIÁRIO DO CONGRESSO N Àé!ONAL (S<:<;ão II) -

PARECERES 
N•s 156 e 157, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei do SeO"ado ri\> {82, de 1983, 
que "acrescenta parágrafo ao art. 69 da Lei 09 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971, que udefine a política na
cional de cooperativismo e institui o regime jurídico 
das sociedades cooperativas'\ 

PARECER N• 156, DE 1986 
Da Comissão de Co_nstituição e Justi~a 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

O Projeto sob exame, de autoria dos ilustres Senado
res Alfredo_ Campos e Martins Filho, acrescenta parâ
gralo _ao _art. 6\> da 4i n' 5.764/71, que define a política 
nacional de cooperativismo e institui o reg"ime jU.fídic·o 
das sociedades cooperativas, estabelecendo ser livre a as
sociação de cooperativas centrais ou federações de coo
pefãtiVãs entre- si,-lndependentem6niC-de Suas modalida
des, objetos sociais e áreas de ação ou admissão serem 
iguais ou_ diferen.~~~· . 

:i. Ni Justificação, iniCiam os aUtoreS-por esclarecer 
que o p-rojeto resulta de solicítaçãO da Organização das 
Cooperativas Brasileiras devido às_ dúvidas surgidas 
sobre a .competência do Conselho NaCioi1.al de CoÇlpera
tivismo para baixar resolução no sentido da norma que 
ele institui. Mostram cqmo a Aliança Cooperativa lnter
nacion~l elevou a integração à hierarquia de princípio 
coOperativista fundamental. Frisam que "a questão rela
cionada com a concentração de empresas cooperativas é 
de excepcional magnitude, sendo praticamenfe impossi
wl a admissão da_ viabjlidade do sistema cooperativista 
sem a plena integração das diversas cooperativas". 

Na parte culminante de sua argumentação extraída 
õ"ãs"jllslificações-da Organização das Cooperativas Brasi
leiras ao Conselho Nacional de Cooperativismo- inda
gãin: "qual a melhor conseqüência para as cooperativas 
centrais e federações de cooperativas, suas-singulares e 
milhares de associados destas última,~. b~m cqmo para a 
coletivídade em geral: a não utilização de toda a capaci
dade industrial e de comercialização e os investimentos 

-a:esneCé:Ssários, Ou o seu melhor e mais racional aprovei
tamento, resultante da mútua associação entre centrais e 
federações de cooperativas? A resposta é desnecessária, 
principalmente em nosso País, que dispõe de minguados 
recursos na atualidade". 

3:--=-o projetO n·ão ostenta vulnerabilidade sob os pon
tos de vista jurtdico-çonstitucional e de_r,egiiT!e_ntabilida
de. Quanto à técnica legislativa, importa desdobrar o ar~ 
tigo 21', dando nova redação aos artigos resultantes, espe
cialmente com a colocação dos respectivos verbos no 
presente do indicativo. 

Quanto ao mérito, a fundamentação do projeto se afi
gura conveniente, sobretudo quando ressalta que a con
corrência futura nã9 set:* dos grandes com os pequenos 
mas dos grandes entre si, e que o movimento cooperati
vista, encontrando-se potencialmente entre os maiores, 
deve concentrar seu poder em unidades de maior magni
tude, integrando-se em todos_ os planos, do local ao in
ternacional, a fim de ter condições de competir com os 
monopólios e oligopólios. A possibilidade de integração 
evitará, igualmente, investimentos desnecessttrios, per
das de capacidade ociosa, desperdícios, duplicações su
pérfluas, só ocorrendo quando haja vantagens para as 
entidndes e_ seus associados. 

4. -Aftte o expostÕ, opinamos pela aprovação do pro
jeto, por _constitucional, jurídico, regimental, de boa téc
nica legisfãtiva e, --nci méi'i(o, Oportuno e Conveniente, 
com a seguinte Emenda: 

EME]'ID}\ No 1-CCJ 

Desdobre-se o arl. 29 nos dois seguintes artigos: 

.. Art. 21' Esta lei entra em-Vigor fia dii.ta-de sua 
publicação. _ _ _ _ _ 
-- Ai-t.- 39 Re"võgam~se as disposiÇões· em con

tráriõ." 
Sala das Coll):issões, 14 de_agosto de 1985. -José Ig

náCio Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado, Relator 
- Lenoir Vargas (com restrições)- Severo Gomes (com 
restrições) - Nelson Carneiro (com restrições) - Moa
cyr Duªrte - Martins Filho - Octavio Cardoso - Ro
berto Campos. 
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PARECER N9 157, DE 1986 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Alcides Paio 

O pr~jeto sob exame deve sua autoria a dois eminentes 
defensores do cooperativiSmo ilacional, os ilustres Sena· 
dores Alfredo Campos e Martins Filho que, ao 
apresentá-lo, atenderam a solicitação da Organização 
d:is Ci:ú)perativas Brasileiras - OCB, órgão de represen
tação do sistema cooperativista no País. Tem por objetí
vo acrescentar ao artigo 6~' da lei n' 5.764, de 16 de de
zembro de 1971, parágrafo que faz possível •• ... a asso
ciar,;:ão de cooperativas centrais ou federações de coope
rativas entre si, independentemente de suas modalidades, 
objefos soCiais e áreas de ação ou admissão serem iguais 
ou diferentes". A proposição, portanto, permite que 
Cooperãtívas- Centrais ou Federações de _Cooperativas 
-sejam elas de produção agropecuãria, consumo, crêdi
to; habitação, trabalho, produção mineral ou escolares 
- filiem-se umas às outras obedecendo exclusivamente à 
sua conveniência. 

Ao justificar o projeto, lembram os autores ser antiga 
a consciência da necessidade de integração no interior do 
movimento cooperativista. A Aliança Cooperativa Inter
nacional, em congressos realizados em 1962 e 1966, reco
mendava já a prática da integração entre os diverso.s seg
mentos do cooperativismo como meio de se fazer frente 
à concorrência, cada vez mais acirrada, das empresas pu
ramente capitalistas. Se estas, mediante processos de fu
são e incorporação, conquistavam ganhos de escala, 
cumpria às cooperativas alcançar condições de competi
tividade por meio da integração. 

No Brasil, durante anos, a expansão do cooperativis
mo não se chocou com os limites estipulados pela Lei n' 
5.764 para a integração entre cooperativas. Prevê esse di~ 
ploma legal, em seu artigo 69, a associação de cooperati
vas singulares para a formaçãO de centrais ou federações 
e a aglutinação destas em confederações. Contudo, já em 
1981 essas possibilidades revelavam-se insuficientes em 
face da necessidades do sistema, pois, nesse ano, por pro
posta da OCB, o Conselho Nacjonal de Cooperativismo 
aprovou sua Resolução n' 21 que permitiu a associação 
de toda cooperativa singular a outra singular. Posterior
mente, apresentou a OCB Proposição que estendia ·esse 
direito às centrais e federações. O Conselho Nacional de 
Cooperativismo, no entanto, questionou sua competên
cia para pronunciar-se a esse respeito. Na dúvida, proce- · 
deu a OC_B à_solicitação que deu ortgem à apresentação 
do prOjeto ora em apreciação. 

A medida proposta visa a permitir a íntegração, por 
meio da [iliação, entre cooperativas centrais e federação 
de diferente modalidade, uma vez que cooperativas cen
trais com os mesmos objetívos económicos podem atual
mente constituir confederações de cooperativa~. Se i:tpro"
vada, trará inegáveis benefí_cios às cooperativas brasilei
ras.- Ãs vantagens citadas pelos autores em sua justifi
cação- economia de investimentos e redução de capaci
dade ociosa - deve acrescentar-se a não incidência do 
imposto sobre as transações entre cooperativas que te
nham contraído relação de associação. 

Conforme o artigo 79 da lei nv 5.764, todo ato prati
cado entre ..... as cooperativas e seus associados, entre 
estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando asso
ciados, para a consecução dos objetivos sociais" são atas 
cooperativos e não imPlicam .. operação de mercado nem 
contrato de_ compra e venda de produto ou mercadoria". 
Em conseqüência não incide sobre eles Imposto de Ren
da, como aliás o declara explicitamente a legislação vi
gente sobre esse tributo. 

Tie acordo com a proposição, portanto, atas coopera
tivos, isentos de impostos, passariam a ser também aque
les realizados entre cooperativas centrais de produção e 
consumo, prestadoras e tomadoras de serviços sempre 
que filiadas umas às outras. 

Cabe lembrar que cooperativas são pessoas jurídicas 
que não objetivam o lucro próprio, mas o de seus coope
rados. Asslm, todos os benefícios citados reverteriam no 
seu conjunto aos associados. Agricultores poderiam ven
der seus produtos em condições mais vantajosas, consu
midores poderiam pagar menos pelo que compram e 
profissionais teriam a possibilidade de conseguir preço 
melhor pelos serviços que prestam. Parece-nos, por con
seguinte, que a proposição se r~veste de grande impor
tância social, particularmente na situação de crise por 
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que passa a economia do País e nas condições precáiia:s 
de vida em que se encontra parcela significativa da popu~ 
lação. 

Em razão do exposto, somos de parecer favorável à 
aprovação do projeto, com a Emenda nl'_ 1-CCJ. _ 

Sala das Comissões, em 20 d_e março de 1986. - AI
berto Silva, Presidente- Alcides Paio, Relator- Jorge 
Kalume - Gabriel Hermes - Álvaro Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - O expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 11'
Secretãrio. 

~ lido o_ seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 34, de 1986 

Estabelece isenção do- Pagãmento de pedágiÕ-, para 
os táxis e transporte de cargas. 

O Corigresso Nacián3.1 deçreta: 

Art. }9 São isentos do pagamento de pedágio os veí
culos utilizados no transporte individual de -Passageii-os 
(táxis) e no transporte de cargas em geral. 

Art. 211 Esta lei entrài-á em vigof na--data- di! Sua 
publicaÇão. 

Art. 31' Revogain-se as disposiçõeS enl contrário. 

Justificação 
Parece-nos que é preciso encontrar fórmulas capazes 

de reviabilizar as atividades económicas vinculada-s ao 
transporte individual de passageiros e ao transporte de 
cargas, justamente as mais afetadas- pelo alto custo dos 
combustíveis. 

A medida que aqui propomos pode, perfeitamente, 
contribuir para a diminuição dos encargos financeiros 
atualmente suportados pelos proprietários de tãxis e de 
caminhões de transporte de_cargas. Pode, outrossim, ser 
o primeiro passo decisivo para a riieciídilCertamente mais 
abrangente já anunciada pelo Ministro dos Trã0.$portes, 
que é a de suprimir de vez o pedágio nas estradas fede
rais. 

Sala das Sessões, em 111 de abril de 1986. - N"elson 
Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Trans
porte e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O Projeto que 
acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-
Secretãrio-: ---- _ 

~ lida a seguinte 

OFICIO/GAB/N' 015 
Brasflia, 18 de março de. 1986 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de 

acordo com o disposto no artigo 43, alínea "a", do Regi
mento Interno, que me ausentarei do Brasil, durante o 
período de 31/03 a 07/04 do corrente ano, para estudos e 
conferências~ 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de estima e consideração. - Ro
berto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência 
fica ciente~ ·· 

Sobre a mesa, requerimento cujã leitura--será feita pdo 
Sr. !~'-Secretário: 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N~' 39, de 1986 

Requeiro a transcrição nos Anais do Senado Federal, 
nos termos do art. 233 do Regimento Interno, dQ. "dis
curso do Desembargador José Clemenceau Pedrosa 
Maia, no dia de sua posse no cargo de Presidente do Tri
bunal de Justiça do Estado de Rondônia, em 17 de 
março de 1986". 

Sala das Sessões, em I? de abril de 1986. - Odacir 
Soares. 

DJÃIUO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O requerimen
to lido serã publicado e remetido ao exame da Comissão 
Diretora. · 

O SR. PRE_SIDENTE (Enéas Faria)- Passª-se à l_ist_a 
de oradores. ~ - - - --

Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - ACr_Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. senadores: 

Embora com al~um atr~so, não pode~ei deixa~ de_ rC?
gistrar nos noSsos· Anais, atê.cOmo contribuição aos pes
quisadores do futuro, que Vale"ildo-rrie do II E.Iico-ntro da 
Amazônia, realizado em Manaus, no mês de dezembro 
do ano passado, com a presença dos Gov_ernadores e to
dos os representantes dos órgãos da grande ãreas, expedi 
mensagens pqr telex _com-sugestões desti_nadas ªapressar 
o nosso desenvolvimento, que lerei como parte integran
te .deste meu pronunciamento, pois teve o mesmo teor 
aos Çhefes do Poder Executivo do_s._Estados, Territóríos, 
Superintendentes da SUFRAMA e da SUDAM, bem 
como ao Presidente do Banco da Amazônia. Ei-la: 

Expedi Governadores Estado"s da A riiazOnia -se-
~ guinte telex; "Saudo II Encontro da AmaZônia do 

qual esperamos resultados promissores em favor da 
gra-nde área que cl:iina por fratamerito dife!ericíado 
das outras regiões ante as suas peculiaridades. Data 
venia, não há exagero ·de minha parte sugerir a vos~ 
sên~ia algumas medidas, as quais, pela sua impor~· 
tância atenderão necessídades amazôriicil.s- dando~ 
lhe maior fluxo desenvolvimentista. Ei-las: Criação 
da Secretaria Especial - SEARA - tirãrido-a da 
órbita do MINTER, incentiVoS fiscais de 100 por 

-cento para pessoas jurídiCas e físiCaS por um p-eríodo 
de dez anos, aplicando seu valor nas empresas vin~ 
culadas à SUDAM, destinação de 8 por cento (oito 
por cento) da arrecadação nacional do IOF, ao in~ 
vês de 4 por cento, como atualmente, criação de 
uma zona franca nO Estado do Acre, sediando-a na 
cidade de Cruzeiro do Sul, e política de crêdito re, 
gionalizada e amparo do soldado da borracha na 
base mensal de dois maiores salãrios mfnimos. Com 
votos renovada consideração. Senador Jorge Kalu
me". CDS SDS ..:.._Jorge Kalume 

Acredito que S. Ex•S agasalham a mesma preocupação 
e, certamente, devem ter meditado sobre a minha pro~ 
p_Q_~Y!. _9-itada pela experiência, estudioso que sou da 
problemática amazônica, exigindo sempre soluções ade-
quadas ãs suas peculiaridades. Somente os que ali nasce
ram e viveram sabem sentir e dimensionar as suas verda
deiras necessidades; _por isso os assuntos relacionados 
co-tn ã região tocaril a minha sensibilidade e falam bem 
alto aos meus sentimentos de brasileiro da Amazônia! 

Não foi diferente a minha conduta ao paiticipar da 
reunião do Conde! da SUDAM, reunido em Belém dia 
14 de dezembro de 1985, como observador do Senado 
Federal, quando aproveitei para reapresentar as mesmas 
sugestões, 

Não alimento e nem vislumbro o desejo de ofuscar 
quem quer que seja, neln busco aplãiiSõs se porventura 
a~ ·medidas forem materi(LiiZad~s; almejo 'apenas o bem 
esTar -dessa continental parte do nosso grandioso Brasil. 
E acredito no suce.sso, mesmo porque a nossa pregação, 
algum dia, como a boa semente, haverá de germinar e 
oferecer frutos saudáveis. E nada melhor do que nos lou-
varmos em James Al!~n~: ___ -

''O pensamenfo' faz o homem; por isso o bom 
pensamento ê a coi~a mais irilPortante--da vida." 

Não exagero se disser aos meus compatrícios detento
res do poder, que devem reconhecer que o Brasil, ante a 
sua continentalidade territoríal, exige para cada região 
tratamento adequado, para que o desenvolvimento não 
seja uma utopia. Certamente algum erudito poderá dizer 
que a minha tese é elementar, destituída de fundamento 
técnico ou científiCo, para melhor impressionar através 
de pareceres às vezes bem escritos porém."caolhos" ... 
Esses pilàtos de mares ou oceanos não seria-m caPazes de 
navegar nas águas doces e plácidas da bacia hidrográfica 
amazónica, por desconhecerem a sua geografia física ... 
Para fazê~lo teriam que conhecê~Ia. 
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Este meu raciocínio pode ser aplicado também aos tec
ncicra~as que, ignorando a nossa realidade, facilmente 
empregam d advérbio de negação, sem aprofundarem-se 
para bem conhecer como é a vida naquele mundo de á
gua e floresta. Mesmo para os nativos há dificuldades, 
pOis-o saudoso cientista amazônida Djalma Batista, cuja 
vida foi inteiramente dedicada à área, hão teve reCeio-em 
confessar suas dificuldades sobre a Amazónia- ao decla-
rar: 

"Recorri à ajuda de muitos sabedores da Amazô
nia, a quem agradeço, neste insta-n~te coin O inelhor 
de mim me$mO. Todos nós, fií:isà geOgrafia e à his
tóriã do espaço em que nascemos, acreditamos que 
a- terra: tem um grande destino e sua humanidade 
merece dias melhores, que nào devem ser frustra
dos." 

E. continuando a sua confissão, arrematou: 

"Foi esta crença que me levou a escrever estas 
páginas, de muito amor." 

Refe:~ia-se-a~-Seu mãgnífico livro O cOmplexo da Ama
zônia-, lançado em 1976. 

Não posso Sopitar algumas das medidas aplicadas. 
que 'forãm b-enéficis: dentre tantas, os portugueses, em 
1748; criaram as Capitilnia"s de Mato Grosso e Cuiabá, 
desmembradas da de São Paulo; a construção de 26 for
tes para garantirem a segurança ffsica, -graças à visão do 
estadista Marquês de Pombal, quando Primeiro
Ministro de Dom José I, que paralelament«::. "lançou as 
bases da colonização amazónica", com a atenção volta
da à agricultura; a construção naval em Belém e em Bar
celos, bem como a abertura da rodovia que urie Vila ·Bela 
ao riC? Madeira, cujo err:apreendimento, posteriormente, 
não ieve guarida. 

Some-se a esse elenco de medidas a abertura dos. "rios 
Amazonas, Tocant"ins, Madeira, Negro e São Francisco 
à navegação dos navios mercantes de todas as nações", 
através do Decreto n9 3.749, de 7-12-1866, expedido pelo 
nosso Monarca. Com isso surgiram as Coinpifnhias de 
navegação criadas pelo Barão de Mauá, João Augusto 
Correa e outros empreendedores, inclusive o Comenda
dor Alexandre Paulo de Brito Amorim. 

O Sr. Murilo Badar6 - Permite V. Ex' um aparte? 

- Q"f,R. JORGE KALUME- Ouço V. Ex• com muito 
prazer. 

O Sr. Murllo 8adar6 - Encanta à Casa a paixão que 
V. Ex' demonstra pelas coisas da Amazônia. Por isso, 
peço permissão para fazer um ligeiro comentário, à mar
gem do pronunciamento que V. Ex' profere, para assina
lar que a epopéia da conquista da Amazônia é o atestado 
mais eloqüente da vocação colonizadora e capacidade de 
fixação- qUe os portugueses demonstraram no cursQ do 
processo de colonização do Brasil. Enquanto que outros 
exploradores, muito mais com uma vocação predatória e 
meramente exploratória, entraram e Se embrenharam 
por aquela selva, os portugueses foram pouco a pouco 
conquistando espaços, criando vilas, construindo igrejas 
e escolas. Com isso conquistaram a Amazônia para â 
Brasil, que é hoje um património nosso e, principalmen
te, mais dQque tudo, o Brasil deve essa conquista à gran
de vocação que os amazonenses têm de defesa daquele 
património, de que V. Ex• é um dos corifeus principais, 

- Muito obrigado. - -

O SR. JORGE KALUME - Fico lisonjeado com a$ 
palavras generosas de V. Ex' São estímulos como este 
que me fazem prosseguir nessa caminhada difícil, que é 
defender a continental Amazónia. Muito obrigado, emi
nente mineíro, Senador Murilo Badaró. 

E as linhas telegráficas do Governo Federal, sob a 
coordenação patriótica do inesquecível sertanista Mare
chal Rondon, que tanto serviram para integrarmos ao 
Brasil, não poderia deixar de ser mencionado. Getúlio 
Vargas criou os Territóri()s-do Amapá, Roraim·a e· Ron
dônia, proporcionando maior vigor àquelas áreas des
membradas do Pará, do Amazonas e Mato Grosso, in
cluindo mais a criação do Banco da Borracha, do Insti
tuto AgrOnómico do Norte e outros beneficias. Juscelino 
_Kubitschek construiu as grandes rodovias, iniciou as hi
droelétricas, e tantos outros que engrandeceram o seu 
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benfeitor e, conseqüentemente, a Amazônia. O_Govúriã 
Castello Branco continuou o programa criando_ P6lóS ãe 
desenllolvimento como a SUFRAMA, que tirou Ma~
naus da sua letargia para torná~ la ululante, viva, próspe~ 
ra, irradiaodo o seu fulgor ao interior do Estado e aOs ir~ 
mãos limítrofes. Faço justiça ao Marechal Eurico Outra 
que procurou impu·Jsioná~la, como_ fizeram os Presiden~ 
tes Costa e Silva, Médici, Ernesto Geisel e João Figueire
do, com muitas obras novas ou concluídas, somando~se 
a tudo isso a presença das Forças Armadas, com seus pe
lotões, aeroportos e navios patrulhando e assistindo às 
populações ribeirinhas. . _ 

Reitero os aPelos que tenho feito com alguma assidui~ 
~ade ao Presidente Josê Sarney, que dispõe de instru~ 
mentos necessários para executar qualquer medida, con~ 
tando com a alavanca e o ponto de apoio, diferentemen
te de Arquimedes que dispunha apenas da alavanca! 

Eis o que sugerimos: 
a) a criação de alguns Territórios ou EStado_s como o 

de Tocantins, antiga ã:spiração dos habitantes do nO_lte -
de Goiás, conforme projetOSqUejá tramitaram nesta Ca
sa, como o do Deputado Siqueini Campos e 6 do Seria
dor Benedito Ferreira, e ultimamente o _do Senador 
Amaral Peixoto, apoiado pelo colega Benedito Ferreira; 

b) aplicação, como incentivo fiscal, na área-da SU
DAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pelas 
pessoas llsicas e jurídicas doniicitiadas n-a Arilã":i:õriiB:; 

Ex•, nesta Casa, porque, como Ministro das Minas e 
Energia, milito fei por ·aquela região, quer através da 
Cachoeira de Samuel, quer _através de Balbina e outras 
mais no Estado do Parâ e Território Federal de Maca pá. 
E, nesta oportunidade, congratulo-me com_V. Ex•, em 
nome dos amazônidas, pelo muito que realizou através 
de seu Ministério. 

Respondo, também, a V. Ex• com a continuação do 
meu pronunciamento: 

Por que não materializar essa nossa proposta, uma vez 
que o Poder ExecutivO criou, em 1985 e no início de 
l9ª§,_ci_!lco Miriistéiios, inclusive o da !rrigação? Louva
do nessas inídB.tivãS salutares, dirigi ao Presidente Josê 
Sari-tey telex lembrando que a Amazônia merece igual 
providéncia.Leio para conhecimento do Coilg:i'esso Na
dona!, da Amazônia e do Brasil. Ei-lo: 

Nome: Excelentíssimo Senhor Doutor José Sarney 
DO. Presidente da República. 

- End: Palácio do Planalto 
Cidade: Brasília Estado: DF 

N9 1867, de 19-2-86- Congratulo-me com Vos
sa Excelência no momento em que, acertadamente, 
mais uma vez, descentraliza o Governo criando o 
MiniSThri({da Ifrigaçãõ; somãndo-0-aos cinco ante
riores do ano passado com os da Administração, 
'"Clllillr"if, TI~S-e!_'lVO"I\r1ffieilfo Orbano, CiénCÍii .. e Tec-

como experiência:, por um períOdo de dei-ãnos; ----- --~logia e M irad, todos com nossos aplausos. 
c) criação da Zona Franca do Acre, com sede na ci

dade de Cruzeiro do Sul, bem como a sua universidade 
para atender todo o vale do Juruá; 

d) isenção -da cobrança de multas e de correçãO mo-: 
netária, nos débitos"relativos ao ITR sobre imóveis situa
dos na Amazônia Legal; 

Isenção, tambêm, de qualquer Imposto Territorial 
Rural sobre áreas que não sejam superiores a 300 hectã
res; 

e) que seja destinado 8% da arrecadação nacional do 
IOF, através dp Banco da Airiazônia e de outros BariCOs; 

f} aposentadoria do Soldado da Borracha, baseado 
no meu Projeto n9 122, de 1981; e fj.nalmente, 

g) a criação da Secretaria Especial para a Região 
Amazónica- Seara, já aprovada pelo Congresso Nacio-
nal em 23 de maio de 1985 e encaminhada à conside
ração do Poder Executivo. 

O Sr. César Cais- Permite V.. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço V. Ex• com muito 
prazer. 

O Sr. César Cais - Nobre Senador Jorge Kalume, 
ouço com toda a atenção as sugestões que V. Ex• enca~ 
minha ao Presidente José S3.rfley, para: a·Contip.iiidade da 
política que vem sendo desenvolvida pelos governos que 
V, Ex• citou, de integração da Amazônia por uma popu
lação economicamente ativa. Na realidade, a Amazônia 
foi palco muitas vezes de migrações não programadas, 
de pessoas que iam, vamos dizer, em busca: da av·entuii, 
em busca da riqueza fácil e lá ficaram presas à selva, viti
mas, muitas vezes das endemias hostis à presença huma
na. Sempre entendi q-ue oti o B"iasil integra a Airia:Zônià 
com uma população economicamente ativa e-com médi
das como as que V. Ex• propõe, ou, então, a Amazônia 
será objeto da cobiça internacional. Considero da maior 
oportunidade a batalha qlle V. Ex• trava, conStintemen
te, em prol da Amazônia. Acredito que o Presidente Sar
ney, que tem demonstrado qualidades de estadista, não 
privará a Amazônia de um procesSo de coD.quista por 
uma população que vai para lá sabendo que está apoiada 
pelo Governo, sabendo que ali será desenvolvida a parte 
mais fascinante do Brasil. 

O SR. JORGE KALUME - Nobre Senador, a mi
gração inicial da Ama4:ônia não_ foi diferente da do Bra
sil, não foi diferente da do Sul do País; foi desordenada 
mesmo, pois o Brasil não tinha estrutura para atender às 
necesgjdades desses dementas pioneiros, que considero 
os bravos dos bravos. Hoje, não. O Brasil já __ tem con-. 
díções financeiras para programar e executar um progra
ma para que aquela região se desenvolva mais rapida
mente e não atraía, como diz V. Ex•, essa chamada co~ 
biça internacional. Ou nós ocuparemos a Amazônía ou 
ela será ocupada por outros. Mas quero fazer justiça a V. 

Essa iniciativ-a enseja-me lembrar~lhe a necessi
dade imperiosa de criar também a SeCr-etaria Espe
cial para Assuntos da Região Ariiãzônic<i, Sob a si
gla- di-SE-ARA, Stib0fàiii3.â3.-diretairlimte--à Presi
dência da República, conforme nossa pfoposta le
gislativa número sete, aprovada pelo Congress_o Na
cional em maio de 1985 e jã encairiíti.hada à conside
iiÇão de VosSa ExC"elênCi:i- ap6s Ser ·prO-mulgada 

~elo Presidente Josê Fragelli, desnecessário enfati~ 
zar que a Amazônia, embora constituída de uma 

--ãfead-e 6-2%-âOilOSSõ-te-rritório -ê-demograllcá.rriente 
vazia, contando menos de 10% da nossa população 

_ _ fª-Ce __ a iss9 e P-ª"ra se alcançar o seu desejado desen
yo_~~i~ento,_ e mesmo pelas suas próprias p~c_ulari
dades, exige um tratamento diferenciado das outras 
regiões. Dentro do respeito que Vossa Excelência 
merece, reitero pedido de materializar esse anseio 
acalentado pelos amazônidas. Quero deixar· paten
teado que não alimento nenhum intert:Ss.e -pessoal 
senão-- a prosperidade da Amazônia e conseqUente-

-- .JD_@te_d_o nQ~so Bra,sil_._ pois não é demais repetir 
"que não queremos continuar sendo os pobres do 
Brasil que fazem ricos a outros", Interessa, sim, ser
mos. economicamente saudáveis à semelhança de al
guns Estados b_rasileiros_para um melhor e adequa
do relacionamento e, especialmente, se ãtentarmos 
que a grande área é lim"ítrofe com sete países. Quan
to ao custeio do novo organismo pouco ou nada in
fluirá no orçamento, porque a secretaria Será movi
mentada com o pessoal a ser destacado do MinisM 
tério do Interior, acrescido apenas de seu titular. 
Esta mensagem tem o objetivo de apelo e a certeza 
da sua acolhida, inclusive, dentre tantos fatores, pe
las próprias- ril.ízes amazônicaS de Vossa Excelência. 
O seu gesto, desvinculando-a e dando-lhe organis
mo próprio para gerir seus -destinos-será um ato per
feito, justo e da mais aTtã relevância, cOm benefícios 
até mesmo para administração federal. Respeitosas 
saudações. Senador Jorge Kalume. 

E o Presidente Josê Sarney, ao visitar o distante muM 
nicípio amazonense de Tàbatinga, em 12 de outubro do 
ano passado, por certo impresSionado com a grandeza 
da continental àrea, pronunciou uma frase que demons
tr~uma realida~~ "Quem tem a Amazônia nãO tem o di
reito -de temer o futuro". Concordamos com o expressivo 
pronunciamento, como Humboldt, há mais de cem anos, 
extasiado, afirmou: "Amazônia será o celeiro do mun-
dot". --

0-Mfriistro Ronaldo Costa Couto, aO participar do I 
Encontro da Amazônia, em Belêm, dia 22 de outubro úl~ 
timo,_tec_el!- ~~n~iderações as quais, pela su_a i~l~yãnei~. 
destaco alguns trechos por espelharem u-ma realidade-e 
uma permanente preocupação: 

Abril de 19S6 

TENHAMOS FÉ APENAS NOS' QUE 
SONHAM SONHOS POSS!VEIS 

Sonhos de uma vida digna para todos, sem o pe~ 
sadelo do desemprego, da desnutrição, do analfabe
tismo, da morbidade elevada, da mortalidade infan
til exagerada, da insuficiência de tetas. Enfim, sem o 
sofrimento e a pobreza de um povo bom, corajoso e 
capai, cuja terra tem tantas e tamanhas riquezas. 

Tenhamos fê apenas nos que sonham sonhos 
possíveis. Sonhos do povo amazónico e do Pais. 

Sonhos tão possíve~s como a erradicação do sub
desenvolvimento e da miséria nesta região de tantas 
riquezas pouco exploradas. 

São 5 milhões de Km2 _ Cerca de _58% _do terri
tório nacional. · 

Onze milhões de habitantes em 1980. Talvez 15 
ou 16 milhões hoje. Mais da metade no meio rural. 

Responde por 2% da renda nacional. Apenas 2%, 
senhoras e senhores. 

Possui formidável potencial agropecuário, extra
tiv:ó vegetal e mineral, industrial _e turístico. 

Seus solos fêrteis de vãrzeas e terra roxa somam 
nada menos de 12 milhões de hectares. Não são a 
maior pirte, mas constituem áreaS enormes, privile
giadas. 

O Sr. Fábi.o Lucena- Pemite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JORGE KALUME- Ouço V, Ex• com muito 
prazer. 

O Si-. Fábio Lucena- Nobre Senador Jorge Kalume, 
V. Ex• falou em Alexander Von Humboldt. Infelizmente, 
o Marquês de Pombal impediu que Humboldt ingressas
se na Am~ônia, mas pôde o destino permitir que V. Ex• 
penetrasse no vasto Sententrião da nossa Nação, para 
formular esta magnífica descrição de nossa grande re
gião, aqui no Senado da República. A terra de fato é ri
ca, nobre Senador, mas o homem é pobre. E é dentro 
desse dilema que nós, os amazónidas, nos movimenta
mOs no sentido de atrair as atenções nacionais para os 
graves e dramáticos problemas que nos aflígem. V. Ex• 
com o seu discurso, não é simplesmente um orador, é: um 
pintor, que traça o painel real, embora doloroso em cer
to a~pectos, da crua e nua .realidade da Região Amazóni
ca, Como representante do Estado. do Amazonas, aqui 
no Senado Federal, eu me congratulo com o discurso de 
V. Ex• E digo-lhe mais se Platão agradecia a Deus por ter 
sido contemporâneo de Sócrates, eu agradeço, ao Cria
dor ser contemporâneo de V. Ex• Meus parabêns! 

O SR. JORGE KALUME- V. Ex• nunca faltou com 
a ... 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria. Fazendo soar a 
campainha.)- Nobre Senador Jorge Kalume, o tempo 
de V. Ex' está esgotado~ Peço que conclua o seu discurso, 
por gentileza 1 

O SR. JORGE KALUME --Já temos 30 mín.utos, Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- A Mesa fará a 
conferência e voltará a informar a V. Ex• 

O SR. JORGE KALUME- Já vou encerrar, Sr._Pre
siderite~ 

V. Ex•; Senador Fábio Lucena, sempre esteve soli
dário _conosco, principalmente nesta luta em favor daM 
quela grande área, da nossa grande Amazônia, Posso diM 
zer, hoje, que V. Ex' tem dado uma grande contribuição, 
também atravês do seu verbo, atravé5 , trabalho que V. 
Ex• executou como vereador da capital amazonense. E 
posso dizer mais, que V. Ex•, como sempre o considerei, 
ê o "Apolo" da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Senador Jorge 
Kalume, a mesa retifica, imaginava que V. Ex•- como 
habitualmente o faz - falasse na condição de Líder. 
Portanto tem V. Ex• mais 8 minutos para concluir a sua 
oração. A Mesa se penitencia. 

9 SR. JOR_GE KALUME- Muito obrigado a V. Ex• 
Pelã Compreensão. A Amazônia está agradecida a V. 
Ex•, ao grande Estado do Paraná. 



Abril de 1986 

Continuo, Sr. Presidente: 

Sua área norestal estâ estimada em 260 milhões 
de hectares. A reserva de madeiras em 50 bilhões de 
metros cúbicos, dos quais 15 bilhões de m3 de ma
deira comercializâvel. Há 20.000 km de rios perma
nentes navegáveis. 

E mais de 100.000 m W de potencial energético 
nos seus riOs. Sã.o 2/3 do potencial nacional. 

RecursOs minerais não faltam. Cada vez mais 
evidencia-se a certeza de que a mineração ê um dos 
pontos mais fortes da Amazônia. 

Exemplos já comprovados: bauxita metalúrgica 
(como os 4,6 bilhões de toneladas de reservas do rio 
Trombetas e de Paragominas), ferro (como os 18 bi
lhões de toneladas de hematita de Carajás), cassite
rita, baux.ita refratária, caulim, sal-gema, manganês, 
calcário, níquel, titânio, ouro etc. 

TER UM PROJETO AMAZONJCO 
PARA A AMAZONIA 

Ter um ptõjeto amazônico para a Ariiazônia. 
Isto é um projeto que considere seus problemas, 
suas potencialidades, sua cultura, suas peculiarida
des. 

A Amazônia tem que ser transformada e ocupa
da sem perda de sua identidade. 

b portentosa, bonita e preciosa demais _para ser 
desfigurada. 

Iniciativas como esta do I Encontro da Amazô
nia, que democraticamente dá vez a todos que po
dem e querem colaborar, são o melhor caminho pa
ra, num futuro não remoto, termos uma Amazónia 
desenvolvida e íntegra, onde todo o seu povo possa 
viver bem. 

Estas palavras foram de S. Ex' o Ministro do Interior, 
Cos_ta Couto. 

E não foi diferente o tofu das suas preocupações no II 
Encontro da Amazônia, realizado em Manaus dia 10 de 
dezembro de 1985, quando, ao final de sua mensagem, 
disse: 

Os programas c projetas governamenta~s para a 
região devem ser compatíveis com a reahdade d_a 
Amazônia, dotados de objetivos e metas ben: defim
dos. prioridades sclecionadas ~entre altcrnatlvas de
mocraticamente detectadas e mstrumentos de ação 
viiveis e eficazes. 

-Nada de utopias. Nada de demagogia. Nada 
de desvairados imediatismos. Precisamos é de prag
matismo, inteligência e consciCncia paia bem utili
zar esse monumental tesouro da natureza. 

-Só assim teremos condições de eliminar o pa
radoxo da conviv~ncia desse inestimável potencial 
de recursos naturais e humanos com a fome, o de
semprego, a doença, o analfabetismo e outras 
doenças sociais. 

A N aturcza sempre! 
O povo da Amazônia, Jã! 

Estas palavras silo de S. Ex', o Ministro do Interior, 
Ministro Costa Couto, que já se apaixonou pela grande 
região. 

O Sr. César Cais- E pelo Nordeste também. 

O SR. JORGE KALUME- Incorporo ao meu pro
nunciamento as palavras de V. Ex• 

Desta mesma Tribuna, dia 10 de setembro do ano pas
sado, com apartes lisonjeiros e solidários dos Senadores 
Fábio Lucena, Helvfdio Nunes, Hélio Gueiros, Virgflio 
Távora, Nivaldo Machado e Gastão MUller, que muito 
me desvaneceram, mostrei, louvado em algarismos, a 
grande contribuição amazônida para o erário nacional. 
Por isso, concluindo, direi que a Amazónia tem o signifi
cado de uma monumental empresa com resultados posi
tivos para a sua matriz - o Brasil - faltando apenas 
instrumentalizâMla para oferecer rendimentos ainda 
maioresl 

Oportunamente retornarei trazendo algarismos que, 
por certo, haveriio de impressionar a nação brasileira. 
Dar o nosso desejo de ver concretizadas as medidas por 
nós esposadas no início desta mensagem, que denominaM 
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rei generosa como soe ser a grandeza continental da 
Amazônia, porém necessitada do olhar fraterno de todos 
nós. 

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

O SR. PRESIDENTE (Enéas Farias) - ConCedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como L!der, 
pronuncia o seguinte discurso. sem revisão dá orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

Temos lido. n~árias na inlprensa colocando o 
nosso Partido, o Partido Socialista Brasileiro, Partido de 
tradição histórica, Partido de João Mang~!leira como 

--sendõ uma legellda de aluguel. 
Quereihos, aqui, repudiar veementemen~~ esta colo

cação. O Partido está sendo construído por pessoas inte
ressadas no socialismo democrático neste País. Já dizia o 
nosso grande Líder João Mangabeira qu~;."Socialismo 
sem liberdade socialismo não é, e liberdade sem socialis
mô liberdade não é". 

Invocam a entrega da legenda, em Recife, ao Deputa
do Jarbas Vasconcelos, que se elegeu Prefeito daquela ci
dade. Em Recife, o Partido Socialista Brasileiro tem uma 
história e uma tradição: todos os prefeitos eleitos, nos úl
timos trintã anos, foram do Partido Socialista Brasileiro. 
Tivemos Miguel Arraes, tivemos Pelópidas da Silveira, 
cassado no seu mandato em 1964, e agora, na legenda do 
PSB, o então Deputado Jarbas Vasconcelos. S. Ex' não 
havia conseguido, dentro do PMDB, a legenda para con
correr à Prefeitura de Recife. Pelo seu passado político, 
de homem progressista, foi-lhe concedida, com muita sa
tisfação, a legenda do Partido Socialista Brasileiro. S. 
Ex•, no dia em que lhe entregamos a legenda no Tribunal 
Superior Eleitoral, fez a seguinte declaração, diante de 
uma colocação feita pelo MinistrQ Evandro Lins e Silva, 
-notável homem público, membro da nossa Comissão 
Executiva Nacional, no sentido de que não houvesse essa 
interpretação de legenda de aluguel. O então Deputado 
Jarbas Vasconcelos declarou; "Qualquer que seja ore
sultado da eleição, sou membro do Partido Socialista 
Brasileiro e nele ficarei". E aínda disse mais,:, uPara evitar 
especulações, faço questão de ser incluído na Co~_issão 
Execufiva Nacional do Pãrtido". E assim o "fizemos, o 
colocamos, como Líder inconteste em Pernambuco, na 
Comissão Executiva Nacional do Pi:trtido. Compúed à 
sua posse, em Recife. Sabemos que, com seu carisma, 
não lhe faltavam legendas naquele momento, mas sabe
mos, também, que, em razão da limpidez, em Pernambu
co, da legenda do Partido Socialista Brasileiro, fez com 
que Jarbas Vasconcelos chegasse~ Prefeitura de ~ecife. 
Estivemos na sua posse e, junto com Pel6pidas da Silvei
ra, na Comissão Executiva do Partido, em Pernambuco, 
nos declarou novamente, taxativamente, que não saiiia 
do Partido Socialista Brasileiro. 

Encontrava-me em Maceió, em um seminário do Par
tido no Nordeste, quando vimos no jornal a notícia do 
seu retorno ao PMDB, sem que um telefonema fosse 
dado a qualquer membro da Direção Nacional. E leu 
também, uma noticia que dizia que o Prefeito Jarbas 
Vasconcelos teria marcado, para o dia seguinte, um al
moço com a Comissão Executiva Provisória do Partido, 
em Pernambuco, para comunicar a sua volta ao PMD B. 

Somos daqueles que acreditamos na palavra dos ho
mens. Acreditamos na palavra de Jarbas Vasc_oncelos 
quando lhe demos a legenda. E neste momento; em que 
paira sobre o Partido Socialista Brasileiro, em razão do 
seu retorno ao PMDB, a notícia, diuturna nos jornais, de 
que o nosso Partido é uma legenda de aluguel, somos 
obrigados, muito contristados, em respeito ao passado 
de lutas de Jarbas Vasconcelos, a reconhecer que S. Ex• 
não agiu corri honestidade de propósitos com homens de 
bem do Partido. 

O nosso Partido pretende ser e será um Partido de 
conteúdo ideológico. Temos sido criticados por alguns 
selares por não aceitarmos a coligação baiana. ~ Uma 
questão de princípios do Paftido, apesar de respeitar a fi--: 
gura do grande socialista Josaphat Marinho. 

Li nos jornais, há poucos dias, que o candidato Antô
nio Ermfrio de Moraes estaria negociando a sua entrada 
no Partido Socialista Brasileiro para, no caso de ser elei· 
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to GOvernador de São Paulo, voltar, posteriormente, ou 
ir para outi-o Partido. Quero deixar consignado, nos 
Anais desta Cisa, a nossa posição de que aceitamos, sim, 
elementos progressistas e que queiram, na realidade, se
guir o programa do nosso Partido. Mas não aceitamos a 
pecha de que é uma sigla de aluguel. 

O Sr. Fábio Lucena- V. EX• me permite um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com grande satisfação, 
Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Jamil Haddad, 
o Senado inteiro ficou - eu diria - aterrado quando 
ouviu, pela primeira vez, a sua voz posS;iDte, qUe- eXpri
mia.as convicções ideológicas de um homem de uma lon~ 
ga tradição fincada nos mais puros sentimentos de nacio
nalidade_, dos quais V. Ex• tem dado o exemplo ao longo 
de sua invejável vida pública. Nós, do PMDB, temos 
pelo Partido Socialista Brasileiro todo o respeito, toda a 
consideração, porque é um Partido que, por índole, rejei
ta o fisiologismo, e como V. Ex• disse, e o disse bem, é 
um- Partido de conteúdo eminentemente ideológico. 
Ocorre, nobre Senador, que o caso de Pernambuco, não 
me parece deva ser tomado como regra. Porque, em Per~ 
nambuco, aqueles que tinham olhos de ver, viam, e me
lhor do que isto, enxergaram a realidade da situação. O 
PMDB em Pernambuco, de fato, é liderado pelo exM 
Governador, o socialista Miguel Arraes. Por conseguin
te, a nós, do PMDB, não causou nenhuma estranheza o 
retorno do grande companheiro Jarbas Vasconcelos, que 
não se utilizou do PSB como sigla de aluguel. O PSB foi 
um salva-vidas, foi uma tábua de salvação, e fez com que 
o eminente Prefeito, hoje, da grande cidade do Recife, 
não abandonasse as suas raízes e as suas origens que es
tão profundamente deitadas no Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro. Mas, eu me permito chamar a 

. atenção de V. Ex•, como Uder desse grande partido, aqui 
no Senado Federal, para o que está acontecendo, por 
exemplo, no Estado do Amazonas, e para a questão eu 
chamo a atenção não apenas de V. Ex•, mas da superior 
Direção Nacional do seu Partido, a qual conta com a 
presença luminar de V. Ex• No Amazonas, à guisa, à 
moda do que aconteceu em Pernambuco, existe uma ci
são no PMDB. Eu diria que meia dúzia de anões: que 
não sabem os gigantes com quem se estão defrontando, 
pretendem no momento - e já estão alardeando - en
frentar o PMDB dentro da sigla do Partido Socialista 
Brasileiro. Chamo a atenção de V. Ex• porque, no caso 
amazonense, se isto acontecer, o PSB estará alugando a 
sua sigla a políticos que, de socialistas, têm tanto quanto 
o Planeta Marte possui condições climáticas e de tempe
ratura do Planeta Terra. Portanto,louvo a posição de V. 
Ex•, posição como sempr~firme, ereta, inflexível, discor
dando, permissa concessa, com referência ao comportaM 
menta do Deputado Jarbas Vasconcelos. Mas o advirto 
que, se tal se repetir no Amazonas, então, Sr. Senador 
Jamil Haddad, dificilmente, o PSB poderá escapar a essa 
pecha injusta e, até infamante, que lhe estão assacando 
de ser uma sigla de aluguel, que não o é. O PSB pode ter 
valor mas, tenho certeza, não tem preço·. --

0 SR. JAMIL_HADDAD- O aparte de V. Ext enri
quece a minha fala. Mas quero deixar bem claro que só' 
estou fazendo este pronunciamento, até por uma questão 
de ética política, depois de ter tido, no meu Gabinete, 
uma longa conversa com o Prefeito Jarbas Vasconcelos. 
E que, a partir do 'momento em que S. Ex• não cumpriu a 
palavra para com a Direção do Partido, senti-me de
sobrigado de deixar de relatar fatos que ocorreram antes 
da concessão da legenda a S. Ex• E quero dizer que con
sidero, inclusive, um erro, porque me declarava S. Ex• 
que retornava ao PMDB para unir as forças políticas 
d~te partido em torno da candidatura do Deputado Mi· 
guel Arraes. Politicamente seria um reforço à candidatu
ra de Miguel Arraes uma coligação com o-Prefeito Jar
bas Vasconcelos, eleito pelo Partido Socialista Brasilei
ro. E disse, naquele momento, que, pressionado pelos 
Deputados Federais que o apoiaram durante a campa
nha, ele se sentia sem condições de continuar no Partido 
Socialista Brasileiro. E ele disse que, apesar do apoio dos 
nobres Deputados pernambucanos, que o apoiaram na 
campanha, ele não havia conseguido, dentro do seu par
tido.~ a legenda para concorrer ao pleito. 
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Nós não nos arrependemos de ter dado a legehôa a 
Jarbas Vasconcelos, porque ficou provado em Recife 
que, às vezes, a vontade de um diretório de uma __ direção 
partidâria, não expreSsa a vontade popular. Ta-ritb qUe, 
repudiado na COnvenção de seu Partido, o povo, na rua, 
achou que deveria elegê-lo. 

Mas discordamos, sim da sua postura política de não 
ter respeitado c_ompromissos assumidos anteriormente 
conosco, razão pela qual muito contristado venho a este 
microfone fazef"este- pronunCiamento. · · 

O Sr. Murilo Badaró - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior satisfliç.ão. 

O Sr.- Murilo Badaró - Não é do meu desejo fazer 
uma incursão nos problemas internos do partido que V. 
Ex~ tão bem representa aqui ·no Senado. Mas não posso 
deixar de dar-lhe este aparte para assiri-alar que a comu
nicação que V. Ex' faz à Casa, agora acrescida do subs
tancioso aparte do Senador Fábio Lucena, demonstra o 
estado em que se encontram as estruturas partidárias 
brasileiras, diante do silêncio e quase da conivência da 
maior parte das lideranças políticãs brasileiras, que não 
se dão conta de que este é, no momento, o problema cru
cial da nossa democracia. Aí estâ, por exemplo, o episó
dio da reforma monetâria realizada pelo Goverrto, supe
rando os partidos, transformando-os em meros agentes 
cartoriais para efeito de registro de candidatura, sem 
que, a esta altura, representem qualquer coisa de maior 
valia dentro do quadro político-institucional brasileiro. 
E não hâ na histófíil -das democracias do munçiQ_MnJm
ma delas que tenha conseguido firmar-se, sem o lastro e 
o suporte de estruturas partidárias autênticas, sólidas, 
autenticamente representativas e, sobretudo, capazes de 
exercerem uma efidiilte in-termediação entre o povo e o 
poder. No caso brasileiro, o que estamos assistindo é a 
desfiguração dos partidos, é a ausência de fidelidade aos 
progrmas, e o _que é talvez mais grave e mais tristonho, o 
esmaecimento daquelas afeições e daqueles elos de soli
dariedade que, de certa forma, cimentam aS unidades das 
agremiações e de instituições como esta. Eu, com pesar, 
assistO e ouço o depoimento de V. Ex• e faço votos, e 
mais do que votos, apelo a todas as Lideranças do Sena
do para que, juntos, realizemos um grande esforço no 
sentido de construir uma estrutura partidária no Brasil, 
capaz de ser o alicerce da grande democracia pela qual 
todos estamos lutando. 

O SR. JAMIL HADDAD - Concordo em gênero, 
número e grau com a _c~locação de V. Ex~ porque, no 
primeiro discurSo que pronunCiei nesta Casa, eu declara
va que, neste momento da retomada do processo demo
crâtico brasileiro com a liberdade institucional, com a 
possibilidade de formação de novos partidos, era o gran
de momento de se acabarem os partidos-únicos, os 
partidos-frentes, que tiveram sua valia durante certa fase 
da política nacional. Este é o momento da afirmação 
ideológica. 

Respeito aqueles que não admitem o meu posiciona
mento político, porque sou daqueles democratas que 
convivem com os contrârios. Acho que, no regime demo
cráttco, cada segmento da sociedade deve se fazer repre
sentar dentro do seu pensamento político;-·razão pela 
qual entendo que, neste momento, este ê o grande mo
mento dos partidos se firmarem como tâis e nãOCOin 
frentes, como vinha ocorrendo, infelizmente, ileste País, 
talvez até desde a Proclamação da República. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior satisfação, 
nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto - Apenas para complementar a 
brilhante intervenção do nobre Senador Murilo_ Badaró. 
Ainda há poucos dias, houve as eleições parlamentares 
na França e o Governo Socialista, do Presidente Mitter
rand, perdeu por seis cadeiras para os demais partidos de 
Oposição. O Presidente, numa diferença apenas de seis 
Srs. parlamentares, convocou a liderança de Chirac, que 
era o líder da direita francesa, para constituir- uni novo 
Governo. Veja V. Ex' se houvesse um episódio seme
lhante no Brasil, com a diferença mínima de seis SrS. par
lamentares, o que teria ocorrido aqui? De modo que o 
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nobre Senador Murilo Badaró afirma muito bem: ê im
possível a implantação do regime democrático no País, 
~e não tivennos partidos sólidos. Só assim não_ter_famos 
fenômenos como esses que estão se repetiildo ao longo 
do processo político e eleitoral brasileiro, porque, afinal 
_d_e __ ~n!as, não_ há _realmente, estrutui(! _part_idá~i-ª nem 
projeto definitiVo, porque todos variam à mercê de con
tradições internã.s. 

Eu tenho teoria diferente da formação politica no Bra
-sil: acho que os partidos, no Brasil, deveriam ser esta
duais. Eles só deveriam ser estaduais. Somente seriam 
federais a nível de convicção, de formação ideológica e a 
nfvel parlamentar, porque uma Federação com partidos 
naCIOnais, no Brasil, sempre ocorre isto: primeiro, as 
nuances dos diveros partidos nacionais;- a UDN era um 
partido que em cada Estado tinha uma formação e uma 
diretriz, o PSD:- o PTO tambérit. PoucOs eram o-S paTti
dos nacionais que nós tivemos. Excetuo o de V. Ex•, que 
era um partido de conteúdo ideológico, do Deputado 
João Mangabeira, e também o Partido Comunista e o 
Partido Integralista. Os demais, todos eles eram feitos ao 
sabor das conveniênCias e dos ventos que sopravam nos 
Estados. De modo, que_era uma colaboração que gosta
ria de_ incluir no discurso de V. Ex•, aprovando integral
mente o_ brilhante aparte do nobre Líder do PDS. 

O SR. JAMIL HADDAD -Senador Passos Pôrto, o 
aparte de V. Ex• enriquece o meu pronunciamento e que
ro -ainda de_clarar que espero, sinceramente, que o Prefei
to Jarbas Vasconcelos, eleito na sigla do Partido Socia
lista Brasileiro, possa cumprir os seus compromissos_de 
campanha, dando à população de Recife o que ela real· 
mente merece. 

Mas, não poderia deixar, neste momento, quando do 
seu retorno ao PMDB, contristado, de fazer este pronun
ciamento da tribuna do Senado. 

Queria aproveitar- estes últimos minutos, Sr. Presiden
te, para mostrar, mais uma vez, perante a opinião públi
ca nacional o posicionamento do Governador do Estado 
do Rio de Janeiro. Durante a campanha declarava ser in
teiramente favorável às greves, inclusive do funcionalis
mo público. Hoje, quando a categoria profissional dos 
professores do Estado do Rio de Janeiro pretende um 
plano de carreira, pretensão que vem desde a época em 
que eu me encontrava à frente da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, reivindicação mais do que justa, S. Ex•, que 
sempre tentou desorganizar os movimentos organizados 
- porque nós temos uma visão de que só avançaremos 

--em termos de reformas sociais neste País a partir do mo-
mento em que possamos organizar a socieaãde, e tive
mos um exemplo agora, quando o Presidente Sarney 
chamou o povo de seu fiscal e o povo se mobilizou; quer 
dizer, através da mobilização popular, da organização 
da sociedade é que avançaremos em relação às profun
das reformas tão necessârias neste Pafs- o Governador 
,do Estado do Rio de Janeiro, que na greve dos médicos 
colocou-se contra a população, que na greve dos metro
.viários disse que não discutia com os barbudinhos da 
CUT, agora declara nessa greve dos professores, já can
sados de esperar providências da Secretaria de Adminis
tração e da Secretaria de Educação para um plano de 
carreira, declara que são interesses eleitorais dos líderes 
do movimento que fizeram com que essa greve fosse de
flagrada. Se houvesse esse interesse nada mais justo tam
bém, porque as lideranças sindicais, as lideranças dos 
movimentos da sociedade, através de posições firmes, às 
'>~eze_s_conseguem mobilizar a sociedade e se transformam 
em seus_ intérpretes nas Casas Legislativas. 

Qual a moral do Governador Leonel Brizola para fa
lar que é um movimento de cunho político, que são pre
tensos candidatos os que fazem esses movimentos, quan
do todo mundo sabe da sua idéia fixa em ser Presidente 
da RepUblica? De maneira que queda deixar- aqUi cori
signada à classe dos Professores do Estado do Rio de Ja
neiro a nossa solidariedade, no momento em que o Go
vernador, que apóia as greves do ABC paulista, repudia 
as greves reiviridicatórias dentro do Rio de Janeiro. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V~ Ex.• um apar
te? 

O SR. JAMIL HADDAD -Com a maior satisfação. 

Abril de 1986 

O Sr. Nelson Carneiro- Infelizmente mais rião pOsso 
dizer e falo apenas para ressaltar que desejo que V. Ex' 
i!'lclua _no_ seu discurso, no seu pr9testo,_ a_ minha solida

-ried-ade. Muito obrigado. 

O SR. JAMIL HADDAD- Só faz enriquecer o meu 
pronunciamento a palavra do eminente Senador Nelson 
Carneiro. 

Sr. Presidente_ e Srs. Senadores, eram estes os dois as
suntos que gostaria de trazer à Casa naJarde de hoje, um 
marcando a nossa desilusão com um companheiro que 
nos merecia todo o respeito _e consideração, o ex
Deputado Jarbas Vasconcelos, hoje Prefeito da cidade 
.de Recife. Somos tarimbados em politica, sabemos que 
para se construir um partido ideológico neste Pais tere
mos muitas desilusões e muitos acidentes de percurso. 
Não se faz um partido socialista da noite para o dia. O 
processo é lento, penoso, gradual, com a conscientizaçào 
da população quanto à ideologia que representamos. 

De maneira, Sr. Presidente, que agradeço a _atenção 
dos Srs. Senadores ao pronunciamento que fiz neste- mo
mento, e encerro com a satisfação de ter tido, também, 
na questão dos professores, um aparte daquele que sem
pre lutou a favor do funcionalismo no Estado da Rio de 
Janeiro, o nobre Senador Nelson Cafnelro. (Muito bem! 
Palmas!) 

O "SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Restam qua
tro minutos para esgotar-se a Hora do Expediente. 

O próximo orador inscrito é o nobre Senador Cê.sar 
Cais. 

A Mesa consulta se V. Ex• deseja deixar o seu pronun
ciamento para depois da Ordem do Dia: V, Ex• falará os 
três miriutos agora e Concluirá o seu tempo depois da Or
dem do Dia. 

O Sr. César Cais - Estou de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra do nobre Senador César Cais. 

O SR. Cf:SAR CALS (PDS ---CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Ocupo hoje a tribuna desta Casa para juntai' a -minha 
voz a todos os brasileiros que jâ se manifestaram- em de
fesa do PROÁLCOOL. 

Venho, como Senador e ex-Ministro das Minas e 
Energia, responsável direto pelo inicio do consumo de 
100% de álcool hidratado em veículos automotores. 

De fato, em 1979, nenhum automóvel brasileiro era 
movido integralmente a álcool. 

Em 1985,- mais de 1,6 milhão de veículos trafegavam 
pelo país, movidos por esse combustível renovâvel, re
presentando um consumo equivalente a cerca de 160 mil 
barris de petróleo por dia. __ _ 

Criado em 1975, o PROÃLCOOL, ainda no início do 
Governo Figueiredo, permanecia restrito a mistura do 
álcool anidro à gasolina numa proporção que variou 
nestes anos em torno de 20 por cento. 

Logo no início da minha administração no Ministério 
das Minas e Energia, quando assessorado pelo Conselho 
SUperior de Energia, traçava um novo modelo energético 
brasileiro, determinei ao Conselho Nacional de Petróleo 
{CNP) e a PETROBRÁS que no prazo de 15 dias insta
lasse em seis capitais do país, bombas a álcool. CQffi essa 
decisão política quís chamar a atenção do grande públi
co brasileiro para a nova tecnologia que estava surgindo. 

Os primeiros carros do ciclo Otto adaptados ao consu
mo de 100 por cento de álcool hidratado, foram utiliza
dos pelo Presidente da República e Ministro das Minr~ e 
Energia da época, graças ao empenho do centro de 1 ~e
nologia de Aeronâutica (CTA). 

Iniciava-se. oficialmente, uma verdadeira revolução 
energética pela substituição de uma fonte não renovável 
de energia- o petróleo- por uma fonte renovável- o 
álcool - a partir da cana-de-açúcar. 

S~be-se que o petróleo é fruto de uma ação das forças 
da natureza que leva centenas de milhões de anos para 
produzir o precioso combustível. 

O álcool é fruto da ação do homem que resolveu plan
tar energia. 

Haveria de se adotar uma política para o uso do âlcool 
hidratado. 



Abril de 1986 

E assim foi feito, inclusive, com a participação do Mi
nistério da Indústria e do Comércio e depois com a Co
missão Nacional de Energia, que foi criada para coorde
nar a ação dos vários ministérios envolvidos. 

A política foi assim delineada: 
l -A implantação de usinas para álcool hidratado 

(destilarias autônomas) deveria ser feita em áreas não 
utilizadas para agricultura para fins de alimúüoS: 

Promoveu-se um zoneamento agrícola, visando evitar 
que a agricultura energética prejudicasse os cãmpos de 
agricultura alimentar. E eu destaco isso porqUe hoje -se 
diz que os canaviais estão invadindo ãri!a para fins de ali
mentos. 
2- Dever-se-ia evitar a utilização do álcool ou outro 

combustível para transportar a longas distâncias o ál
cool. 

Assim, a implantação de usinas em uma área estava 
vinculada ao consumo da própria área. 
3-Uma pesquisa deveria ser feita para a utilização 

de vinhoto como fertilizante para a própria lavoura ca
na vieira, mas também para produção do gás metano, 
através de biodigestores para gerar energia para--outros 
usos. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Fada. Fai:erldo Soar ã 
campainha.) - Senador César Cais, a Hora do Expe
diente está esgotada. 

O SR. C~SAR CALS- Eu solicito a V. Ex' a prorro
gação do meu tempo por 10 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Mesa fi_cúia 
feliz e honrada em poder conceder essa prorrogação a-V. 
Ex~. porém está vedada pelo Regimento Interno,(§ 79 do 
art. 183), que impede, no caso, a prorrogação. Portanto, 
V. Ex~ terá 27 minutos ãpós a Ordem do Dia para ccin~ 
cluir a sua oração. 

O SR. CtsAR CALS- Eu pediria a V. Ex• que em 
outras oportunidades agisse com a mesma severidade 
com ·que está agindo agora, porque eu tenho visto aqui, 
em outras ocasiões, a Mesa ser mais generosa com os 
companheiros que aqui falam. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

-- Altevir Leal - Mário Maia - Fábio- Lucena -
Gaivão Modesto -Alexandre Costa- Guilherme Pal
meira- Carlos Lyra- Moac)'"r Dalla- Amaral Peixo
to- Fernando Henrique Cardoso;....;.. Saldanha Derzi
Affonso Camargo - Jaison Baireto -- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 .minutoS, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

Redação final dos Projetas de Resolução n9s 147, 148, 
159,161,162,164,166,168,170,171, 180el85,óe1985. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 218, DE 1985 

(Em regime de urgência--:- art. 3.71, c, 
do RegirriCiito Interno) 

Discussão, em turnO único, do PJ-Ojeto de Lei da Câ
mara n9 218, de 1985 (n9 6.698/85, na Casa de Origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre o Plano Nacional de Informática e AutO
mação - PLANIN (dependendo de pareceres das Co
missões de CiênCia -e TecnOlogia e de Econom1a):-

Solicito ao nobre ·seriãdor Carlos Lyra a·Pãrecer da 
Comissão de Ciência e ~lecllOlogia. -------- ----

0 SR- CARLOS LYRA - (PFL - AL. Para emitir 
parecer.) --Sr. Presidente Srs. Senadores: 

Na fonna do art. 44 da Lei n'l' 7.232, de 29 de outubro 
de 1984, o Senhor Presidente da República submete à 
apreciação do Congresso Nacional o I Plano Nacional 
de Informâtica e Automação - -PLANIN. 

A matéria foi submetida ao exame da Câmara dos De
putados, merecendo_ pareceres favoráveis das Comissões 
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de Constituição e Justiça, de Comunicação e de Ciência e 
Tecnologia, tendo sido aprovada em Plenário no dia 
quatro de dezembro de 1985. 

Desta forma, em virtude do lapso de tempo transcorri
do _entre a aprovação na Câmara e a abertura dos traba
lhos parlamentares do ano de 1986, tornava-se impres
cindível que o Senado agilizasse a votação em regime de 
urgência. Além disso, o Plano nada mais é do que uma 
extensão dos aspectos amplamente debatidos no Con
gresso Nacional quando da aprovação da Lei de Infor
mática (n"' 7 .232/84). 

Pelo que estabelece o art. 79 da referida Lei, compete 
ao Conselho Nacional de Informática e Automação-
CONIN. "propor, a cada 3 (três) anos, ao Presidente da 
República o Plano Nacional de Informática e_ Auto
mação, a ser aprovado e anualmente avaliado pelo Con
gresso Nacional, e supervisionar sua execução''. 

Nesta oportunidade, em cumprimento ao dispositivo 
legal, o Senado Federal examina proposta do CONIN, 
conforme já aprovada pela Càmara dos Deputados, que 
em sua intro_dução contém uma avaliação atual das pers
pectivas para a questão da informâtica, bem como é ex
plicitada a estratégia a ser a dotada, de acordo com o que 
estabelece_ o art. 2"' da Lei n"' 7.232/84. Essa estratégia 
visa a promover o uso, ã produção de bens e serviços, a 
pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico e a 
formação e desenvolvimento de recursos humanos, em 
informática e automaç~o. 

É, portanto, um plano que estabelece __ diretrizes do 
ponto de vista qualitativo, sem interesse diieto na pros
pecção de mercado, aspecto irrelevante neste contexto, e 
norteia, de forma concreta o desenvolvimento de áreas 
estratégicas, como a microeletrônica, software, etc. As
sim sendo, as metas e programas económico~financeiros 
deverão ser detalhados a nível de Planas Setoriais. 

Na exposição de motivos que acompanha o projeto de 
lei em exame, salienta-se a participação dos membros do 
Conselho Nacional de Informática e Automação -CO
NIN - na apreciação da proposta preliminar, que teve 
como base, inclusive, subsídios levantados junto a suas 
assessorias e por meio de documentação encaminhada 
por instituições que não possuem representação naquele 
órgão. 

Nasce a proposta, portanto, como ... o resultado de um 
processo participativo que contribuiu, de forma signifi
cativa, para o aperfeiçoamento do documento". 

Em seu capítulo introdutivo, é feita uma avaliação da 
situação a tua! e das perspectivas da informática no futu
ro. Nessa análise, atenção especial é dada à economici
dade referente ao armazenamento e ao processamento de 
informações, graças às novas. tecnologias oferecidas es
pecialmente pela indústrià: de cOmponentes eletr6nicos, 
com reflexos sociais, poHticos e culturais. 

Observa-se, desta maneira, que embora não fosse 
possível a montagem, no Plano, de uma estrutura de 
análise de custo-benefício, atê mesnlo porque neste caso 
isto é aconselhável após sua aplicação, o PLANIN con
templou aspectos relevantes dos futuros benefíciõs sem 
estabelecer parâmetros para taxa de retorno. Uma medi
da, de certa forma, bastante acertada. Por outro lado, 
deixa transparecer que, a partir dos planos setoriais, o 
Congresso não terá dificuldades para uma avaliação de 
resultados na fase posterior de sua fiscalização. 

No segundo capítulo, ressaltam-se os objetivos da 
Política Nacional de Informática, voltados para a capa
citação nacional, em benefício do desenvolvimento so
cial, cultural, político e económico da so_ciedade brasilei
ra. Baseado nesse princípio superior, o Plano-Nacional 
de Informática visa a aumentar o grau de autonomia, en
tendida como independência na tomada de decisões. 
I nsere·se, assim, na ortodoxia _do mundo· capitalista e de 
nossa ConstitUição, onde o PaPel do Estado é regulador. 
D~e modo, de forma hábil, o PLANIN foge ao centra~ 
lismo burocrático, tão comum nos nossos dias, definindo 
as regt'as para o funcionamento de um mercado onde há 
espaço inclusive para as empresas multinacionais. Esta
belece, assim, o regime de livre competição com regras 
que não podem ser confundidas com ... interferência do 
Estado". Visa também a criar condições para o aumento 
da produtividade da economia brasileira, pela moderni· 
zação e adequação do setor produtivo, de forma a me-
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lhorar a qualidade e diminuir os preços para os coiis-i.iffii
dores nacionais, além de buscar maior competitividade 
na mercado internacional. Finalmente, visa a dar priori
dade ao bem-estar da população brasileira pelo aprimo
ramento dos_serviços sociais básicos, sem que o Estado 
partiCiPe na produção industrial, esta extremamente mo
desta na indústria de informática. 

O terceiro capítulo se volta para a estratégia de ação, 
qUe pressupõe a autonomia decisória do País sobre seu 
processo de desenvolvimento político, económico e so
cial. Por isso, através das diretrizes gerais deste capítulo, 
o Plano busca atender aos mecanismos de proteção esta· 
belecidas na Lei n9 7 .2]2, já aprovada pelo Congresso 
Nacional e que, como sabemos, se insere num modelo 
bastante modesto s~ comparado a outros jã açlot~dos em 
outros países. Ainda aqui, ao desvincular dos aspectos 
de financiamento externo a aquisição de bens e serviços 
de informâtica, que possam ser produzidos por empresas 
nacionais, o PLA,NIN é fiel à defesa do interesse naçio
nal, sem, entretanto, impedir o ingresso de capitais e de 
melhoramento e avanço desses bens e serviços. Isto, 
pode-se prever, irá permitir a melhoria da produtividade 
das empresas nacionais, evitando concomitantemente o 
retardamento da informatização, a obsolescência do se
tor, e ainda proporcionando a possibilidade de dimi· 
nuição de cus'tos_. ~ o que parece muito claro no item 
3_.2.1. - Diretrizes Gerais. Internamente, isso se dará 
pela produção e pelo uso de bens e serviços, pelas ativi· 
dades de pesquisa e desenvolvimento e pela formação e 
aperfeiçoamento de recursds humanos relacionados com 
a informática e a automação. Além disso, de maneira 
clara, estabelece diretrizes que favorecem a desconcen· 
tração das atividades de bens e serviços, quando se im
põe uma compatibilização com as políticas de desenvol
vimento regional e setorial. No plano externo, a estraté
gia a ser seguida prevê sustentar e salvaguardar a Política 
Naclonal de Informática, definir programas de coope
ração tecnológica de interesse do País e colocar no mer· 
cada_ externo bens e serviços nacionais de informática. 
Como não poderia deixar de ser, aqui o PLANIN esta· 
belece claras diretrizes para o fortalecimento económico· 
financeiro e comercial da empresa nacional, o que certa· 
mente vai assegurar maior competitividade internacio
nal, melhorando a nossa bal~nça de pagamentos através 
de maior nível de exportação do setor. Naturalmente, 
isto vem apenas fortale_cer os atuais saldos positivos que 
já em 1983, alcançavam neste setor os US$ 238 milhões, 
em decorrência do País já contar com uma definida Polí· 
tica Nacional de Informática. 

O quarto capítulo orienta a aplicação dos incentivOs 
previstos na Lei n9 7.232/84, pressupondo fomentar as 
atividades_de pesquisa e desenvolvimento, a formação de 
recursos humanos, o desenvolvimento das indústrias de 
microeletrônica e software, como também os irivesti
mentos para implementação, modernização e expansão 
da capacidade produtiva das empresas nacionais de bens 
e serviços de informática. 

Essa orientação obedece aos critérios estabelecidos 
nos artigos de números 12 a t 5 da mesma lei, o que faz 
com que estes cri"têrios e as diretrizes -estabelecidas neste 
c~!?ítulo da matéri~ em_ exaine formem um todo único e 
ccreTetlte, balizandO as- decisões no tocante à concessão 
de incentivos_fiscais, em direção ao·objetivo maior-de 
termos u-ma vigorosa indústria ~acional de in~ormátiC:ã. 

A aprovação do Plano em questão, portanto, resolv~ 
râ ulna sitü.ição que forçou o. ExcefentísSimO senhOr 
Presidente da República a baixar dois decretos regula
mentando a concessão de incentivos à indústria, nã-o, 
como querem alguns, por ter recebido pressões, mas por· 
que essa indústria siffiplesmente não poderia aguardar o 
término da tramita~ã_o _do presente proje_to no Çongres· 
50. 

De toda a (arma, com a aprovação deste I Plano Na
cional de Informática e Automação, ficarão claramente 
defiriidos os critérios para a concessão de benefícios fis
caiS;)ara qUe Possamos vii a ter, num futUro bastante 
próXimo, uma gi-ãilde indústria brasileira neste vital se· 
tor de tecnologia de ponta, conforme o desejo nacional 
expresso pelo Congresso, na aprovação da Lei n9 7.232, 
·em 1984. 

Também as controvérsias anteriormente existeõ.tes 
quanto à competência exclusiva do Conselho Nacional 
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de Informática para o deferimento de incentiVos- ltSCais 
para o setor ficam evidentemente dirimidas neste capítu
lo do projeto em exame (iteiri 4.1 - Diretrizes Gerais), 
que estabelece: "O deferimento, em cada caso-, dos incen
tiVos previstos nos art:ígos {3, 14 e 15 da Lei n'~' 7.232/84, 
caberá ao CONIN, visando a atender ao disposto no ar
tigo 19 daquele diploma legal e após a análise dos aspec
tos técnicos, econôn'lico~finilnCeiíos -e t:tibutários". 

Finalmente, o último capítulo se refere à necessidade 
de recursos financeiros adicionais para as a tividades de 
pesquisa e desenvolvimento e de formação -de_ recursos 
humanos, de conformidade com a estratégia de açãO a 
ser a-dotada. Serão necessários 51.300.000 d_e Obrigações 
ReajustáVeis do TesOuro NaciOnal (valor a ser converti
do em OTN), para os três anos de vigência do Plano, o 
que significa cerca de 0,8% da estimativa da Receita Tri
butária da União e cerca de 3% do mercado brasileiro de 
bens e serviços de informática, estimado em L640 mi
lhões de ORTN, no período. Desse montante, 67% se 
destinam às ativídades de pesquisa e desenvolvimento, 
27%, para os programas de formação e desenvolvimento 
de recursos humanos, e os restantes 6%, para projetas 
voltados para aplicações econômiCO-sociãis -da infOnriã
tização da sociedade. 

É extremamente saudãvel que o projeto em questão 
explicite valores a serem investidos em dois dos mais im
portantes elementos de qualquer política científica ou 
te(:nológica, ou seja, re(:litsos humanos e pesqUisa e de
senvolvimento. Somente com cérebros capacitados é que 
o País poderá co"ntar, no futuro, com ampla autonomia 
te(:nológica para consumo iiife"ri:Jo e exportação, através 
da intensificação das atividades de pesquisa e desenvolvi
mento, únlcos elementos de geração de independência no
campo do conhecimento. 

Verificamos, firialmente, que o PLANlN reflete uma 
postura extremamente promissora para o Pafs no que diz 
respeito à influência do setor no desenvolvímento s_ocial, 
cultural, político, tecnológico e económico. Assim, ele 
explicita os objetivoS a serem alcançados, as estratégiaS a 
serem seguidas e suas respectivas diretrizes, válidas para 
todos os órgãos da administração federal, sem distinção, 
dirimindo dúvidas e controvérsias c~mo aquelas existen
tes sobre atribuições do Ministério das Comunicações e 
da SEI no tocante à informática. 

Diante do exposto, somos pela aprovação integral do 
presente Projeto de Lei, tal como foi aprovado na Câma
ra dos Deputados. 

E o nosso parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Solici_to ao 
nobre Senador Severo _Qo_r:n_es que profira o parecer da 
Comissão de Economia. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para emitir 
parecer.)- Sr. Pri!sid"ente, SrS. Senadores: -

O artigo 1"' do Projeto estabelece a aprovação do I Pla
no Nacional de.-rnf6rmática e Automação- PLANIN,
pelo período de três anos. 

O Poder Ex.ecutfvO e autorizado, pelo artigo 2'~' da Pro
posição, ad referendtim ao CongresSo Nacional, a ió.tro
duzir anualmente modificaÇões no PLANIN, observa
dos os princípios, objetivoS e diretiizeS- da Politicã N_a:. 
ciOnal de Informática. - _ · 

o·corpo do Plano ora sOb exarite_é dividido em cinco 
grandes_capítulos, além da apresentação, e signifiCa esta
belecer os mecanismos necessários à operaCiori31iiaÇão 
das diretrizes e objetivos fixados na legislação aprova_çla 
pelo Congresso Nacional. 

No _capítulo introdu_tório do Piaria é feita uma ava-
liação da situação e das perSpectivas qtie se deScortinam 
para a questão .da info~mãtica: enquanto _o seguinte. na 
esteira da Ld n"' 7.232, de 19 de outubrO-de 1984, define 
o objetivo da Politica Nacional de Informática, ou seja, a 
capacitação nacional das atividadei dé infornilticã: 

A estratégia- de ação do PLANIN contempla o uso, a 
produção de bens e serviços, a pesquisa e desenvolvimen
to _científico e -tecnológico, e a formaçãO e--de5elwolVi-
mento de recursos hll!Tlanos, em inforffiâiiCa e- auto
mação. 

Os dois últímos capítulos referem-sé à PropoStã de 
aplicação dos incentivos fiscais para o setor, beffi ~Ssifn
uma estimativa de- necessidade de rectifsos fiilanceiros 
adicionais para as atividades de pesquisa e desenvolvi~ 
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mci'lto c·rafin"ação de recursos humanos para a iflfOrmá~ 
tiCa. 

Trata-se de iniciatiVa de relevância, de vez que equa
ciona, de forma irrepreensível, assunto de significação 
estratégica para o desenvolvimento e independência na
cionais. 

Reveste-se, pois, de grande oportunidade e interesse 
público, e este órgão, manifestil.-se, poftantõ-, favOravel
mente à aprovação do Projeto de Lei n"' 218, de 1985. 

E o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Os pareceres 
são favoráveis ao projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se_ à sua 
apreciação. 

Sobre a mesa, requerimento que_ vai ser lido -pelo Sr. 
!'>'-Secretário. 

f: rido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 40, de 1986 

Nos termos do art. 310, alínea "e", do Regimento In
terno. requeiro adiamento da discusslo do Projeto de 
Lei da Câmara n'~' 218, de~1985, constante do item I da 
Ordem do Dia, para a seg'{Iinte diligência: Verificação do 
impacto fiscal dos incentivos previstos no PLANIN 
sobre a receita federal e o déficit público. 

Sala das Sessões, I'~' de abril de 1986.- Murilo Dada-
ró. _ __ _ 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Em votação a· 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam Senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 
O Sr. Murilo Badaró - Sr. Presidente, peço verifi

cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Vai-se píoce.. 
der à verificação de votação requerida pelo nobre Sena
dor Murilo Badaró. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares~ 
(Pausa.) 

O Srs. Senadores que forem favoráveis ao requerhnen
to votarão "Sirri" e os contrários ao requerimento vota
rão "Não". 

Como vota o Líder do PMDB? 

-0 SR. FÁBIO LUCENA- Não. 

Q SR. PRESIDENTE (E!léas Faria)~ Como_ vota o 
Líder da Frente Liberal? 

SR. NIVÁLDO MACHADO- Não. 

O O SR. PRESIDEN"I:'E (Enéas Faria) -Como vota 
b Líder do Partido Socialista Brasileiro? 

O SR. JAMIL HADDAD- Não. 

O -SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Com-o vota o 
- Líder do PDS? 

O _SR. MURILO DADA RÓ - Sim. 

9 SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Como vota o 
Líder do PTB? (Pausa.) 

O Sr. Carlos Albi!rto rlão está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Como vota o 
Líder do PDT? 

O Sr. Jaison Barreto não está presente. 
Os Srs. Senadores jã podem votar. 

(Procede.,s_e_ à votação.) 

-VOTAM "SlM" OS SRS. SENADORES: 

Benedito Ferreira 
César Cais 
Helvfdio Nunes 
Lenoir Vargas 

--Lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 

- M Uiilo Badaró 
Ocfav10 CardoSO 
Passos Pôrto 
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VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES 

Aloysio Chaves 
Carlos Lyra 
Eunice Michiles 
Fâbio Lucena 
Hélio Gueiros 
Humberto Lucena 
Ivan Bonato 
)imil Haddad 
João Lobo 
Lourival Baptista 
Nelson Carneiro 
Nilvado Machado 
Severo Gomes 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Votaram SIM 
9 Srs. Senadores e NÃO l3 Srs. Senadores. 

Total de votos: 22 
_Não há número. Vou suspender a sessão por dez mi

nutos: antes, acionar as campainhas a fim de que os Srs. 
Senadores compareçam ao plenário. 

(Suspensa às 15 horas e 47 minutos, a sessão é reaberta 
às 15 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Está reaberta 
a sessão. 

Continua evidente a falta de quorum. 

A--votação do requerimenlo fica adiada e, conseqüen
temente, fica sobrestada a discussão da matéria. 

Em conseqUência, as matêrias da Ord_em do Dia, em 
fase, vOtiii;ião, -constituída dos Projetas de Resolução n'~'s 
173. 176, f78. 179. 181, 182, 184, 186, 187 e 188, de 1985; 
Projetas de Lei do Senado n'~'s 160/82, 124/83, 154784 e 
206/85, ficam com a sua apreciação adiada para a próxi
ma sessão ordinãria. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Passa-se ao 
it~m 16 da pauta. 

·D-iscussãO, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n'~' 266, de 19_8_5-D_f, que aprova o Estatuto 
d_os Bombeiros-militares do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, e dá outras providências, tendo 

-PARECERES, sob n'~'s 1.108 e l.l09, de 1985, 
- ·"das Comissões: _ 

-de Constituição e Justita, pela constitucionali-
dade e juridicidade; e 

-do Distrito Federal, favóravel, com emenda 
que apresenta de n"' 1-DF. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
I '~'-Secretário. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 41, de 1986 

Nos!_e!mo~ do art. 310, alínea c, do Regimento Inter
no. requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei 
do Senado n'~' 266, de 1985-DF a fim de ser feita na Se5são 
de 18 de abril de 1986. 

Sala das Sessões. em I'~' de abril de 1986. -Alfredo 
C~mpos. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Não-havendo 
quorum para a votação, a discussão da matéria fica adia
da até a votação do requerimento. 

Esgotada a Ordem do Dia, passa-se à lista de orado
,es. 

Con-cedo a palavra ao nobre Senador César -cais. 

O SR. CESAR CALS (PDS - CR Pronuncia a se
guinte -diSCurso.) - Sr. P-residente, Srs. Senadores: 

Volto a falar sobre o PRO ÁLCOOL, para demonstrar 
a esta Casa que o programa foi fruto de um amadurecido 
estudo. 

No item I, da política, eu mostrei que a implantação 
de usinas para ãlcool hidratado era feita em ãreas que 
não estavam sendo usada_s para cultura de alimentos. Foi 
feito um zoneanlento agrícola. · 

No item 2, eu procurei mostrar que, para evitar o gas
to de álcool para transportar álcool,· as usinas eram 
aprovadas de acordo com o consumo da própria área: 
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No item 3, eu piócurei mostrar que foi feita lima pes
quisa para utiliZação do vinhote como fertilizante da 
própria lavoura canavieira, mas também para produção -
do gás metano, através de biodígestores, para gerar ener
gia para outros usos. 

No item 4, dessa poHtica, Tõi determinado que o ba
gaço da cana-de-açúcar deveria ser utilizado não só no 
aquecimento das próprias destilarias, mas o seu exceden
te cm outr:os sistemas de vapor da própria região. 

5) As iridústrias de bens de capital envolvidas na 
fabricação de destilarias de álcool deveriam melhorar o 
redimento de seus _equipamentos para baratear o custo 
do processo. 

Foi feito um esforço industrial. 
6) Igual medida foi solicitada ao MinistériO da Agri

cultura para que através da EMBRAPA e outros orgãos 
de_ pesquisa, melhorasse a produtividade da cana-de--
açúcar. - --

Sabe-se que a produtividade vai desde 50 toneladas de 
cana por hectare (em algumas partes do Nordeste) atê 
150 toneladas de canajha em São Paulo ou 200 tonela
das de canajha nos projetas de irrigação. 

Sem dúvida, esse é um ponto importante para baratear 
o custo do álcool. 

7) Foi solicitada à indústria automobilística <i.ue proje
tasse motores para o novo combustível e buscasse um 
rendimento semelhante ou maior que os carros à gaSoli
na, que já tinham sido objeto de melhoria gradativa de 
performance em virtude dos programas de conservação 
de energia. 

No iníciO do Governo FigueiredO, esses carros percor
riam com um litro de álcool, 6 a 9 km. Com o esforÇo-in
dustrial que foi feito, elevou-se para 14 km com o mesmo 
litro. Foi feito um esforço industrial. 

Hoje, o carro a álcool, com tecnologia genuinamente 
nacional, é uma realidade com notável repercussão no 
exterior. 

8) Foi iniciado um programa de adaptação de tratares 
e veículos médios para o consumo de álcool. 

9) Foi pedido e fixado pela comissão nacional de 
energia que estabelecesse um preço de venda do álcool 
ao consumidor, que levando em conta o rendimento ter
modinâmico-do novo combustível, õ--c_o]ocasse em con
dições de competitividade com a gasolina. A Comissão 
Nacional de Energia fixou" que o preço do álcool ao con
sumidor não deveria ultrapassar ·a teta de 65 por cento 
do preço da gasolina. 

10) Foi solicitado ao Presidente João Figueiredo que 
determinasse condições especiaiS de dispensa de impOs
tos e financiameiltos pela- caixa Econômica Federal, de 
veículos a álcool para co-ndutores autônomos. 

Neste mesmo sentido apresentei projeTo de lei já no 
atual Gove:rno._ 

Como também submeti à consideração desta Casa, 
projeto de lei dando condições especiais de _venda do 
combustível às cooperativas de condutores autônomos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: _---
Até a safra de 1985/86 o PROÁLCOOL ;;(;õnomizOu 

USS 9 bilhões (nove bilhões de dólares norte
americanos) para um gasto _em investimentos em moeda 
nacional equivalente a 6 bilhões de dólares. O PROÃL
COOL já se pagou. 

Mas, Sr. Presidente, energia não é mercadoria que se 
meça apenas pelos números de divisas economizadas 
pela não importação de derivados de petróleo. A auto
suficiência energética é manifestação àe soberania. Um 
pafs não pode ter seu parque industrial, ou suas frotas de 
caminhões, _tratares, movidas por combustível que tem 
seu fornecifiient:o condicionado às políticas de preçO e 
suprimento de outros países ou multinacionais. -

Sr. Presidente, a cultura agroindustrial canavieira 
mantém no País cerca de I. 700.000 empregos, diretos e 
indiretos, dos quais, segundo levantamento _da Asso~ 
ciação de Usineifos de São Paulo, em números aproxi
mados, 800.000 na lavoura, 200.000 no processamento 
industrial de canas, 700.000 nos demais setores indus-
triais e comerciaiS. -

"Grande parte desses empregos foi gerada a partir da 
implantação do PROÃLCOOL e numa época em que o 
Brasil estava mergulhado em uma das mais graves reces
sões econômicas da História, sofrendo, em conseqUên
cia, séria crise de empregos." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A cultura da cana-de-açúcar ocupa 3,8 mHhõis de hec
tar_es,_ou seja, menos de 1% da área potencialmente culti
vável do Brasil, que é de 500 milhões de hectares. 

P_a~? comparar com outras utilidades em cultura ali-
mentar-,- citamos: 

Milho:- 11,8 milhões de hectares. 
Soja- 10,1 milhões de hectares. 
Feijão ..:..- 5,3 milhões de hectares. 

-~Arror:.:..:- 4,8 milhões de hei::tãres. 
Todos acima da cana-de-açúcar que é de 3,8 milhões 

de hectares. 
Trigo - 2,7 milhões de hectares. 
Café .....:.. 2,5 milhões de hectares~ 
Mandioca - 1,9 milhão de hectares. 
Outros - 4,1 milhões de hectares. 
_Srs. Senadores, no Nordeste, Região qUe necessita de~ 

sespcradamente de emprego de mão-de-obra excedente, 
segundo o Senador Carlos Lyra, o PROÃLCOOL criou 

_8.25 mil empregos. 
Considerando a importância do Programa, dirijo Vee

mente apelo ao eminente Presidente José Sarney, no SÇ:n~ 
tido de,que não permita que os tecnocratas desestimulem 
o uso do álcool como energético. 

Estou consciente, e já dizia como. Ministro, que deve 
ser restringida a imPlantação de novas usinas de álcool, 
em face _da perspectiva, inclusive, do aumento da pro-_ 
duçào nacional de petróleo, que deverá atingir no-início
dos anos 90 o volume de um milhão de barris de petróleo 
por dia, aumentando a produção da gasolina nacional. 
Mas o PROÂLCOOL representa a manifestaçã_o de cria~ 
tividade de técnicos, industriais e poHticos brasileiros 
que deram uma lição ao ffiundo inteiro que com recursos 
naturais renováveis pode-se economizar divisas tão es
cassas e gerar empregos aqui no Bra~il. 

O Sr. Carlos Lyra - Permite \o. Ex'- um aparte'? 

O SR. CI!:SAR CALS - Concedo com muita satis
fação o aparte ao nobre Senador Carlos Lyra. 

O Sr. Carlos Lyra- Nobre Senador César Cais, que-
ro aqui parabenizá-lo. O seu pronunciamento nesta Casa 
é de suma importância. V. Ex'-, como conhecedor pro
fundo, ex-Ministro das Minas e Energia,_ dá _um testemu
-nho eloqüente do que o PROÁtCOOL pode fazer para 
o BrasiL Nobre Senador, fizemos uma modificação num 
tratar Massey Fergusson, que consumia 91itros por hora 
.de óleo Diesel, para álcool: toda a energia térmica voltou 
para a parte de combustível, e estamos obtendo exata
mente o mesmo rendimento. Cõm 9 litros de álcool esta
mos tendo o mesmo rendimento que tínhamos com o 
óleo Diesel. Isso mais uma vez prova que o álcool está 
aqui_ para ficar e que, com a tecnologia brasileira, com 
brasileir:os produzindo para brasileiros, levaremos este 
País _u~ dia a se libertar totalmente da importação do 
petróleo, e com essa tecnologia nacional faremos deste 
País uma grande Nação. Parabéns, nobre Senador César 

__::f:~~ p~l9 s~u pronunciarrie!lto. 

O SR. CÍ:SAR CACS- Agrideço a V. EX' não só os 
cumprimentos como as iriformaçõ6s que aq-ui -trouxe. 

Na realidade, Srs. SenadOreS, como Min-istro pude vi
sitar mUitos países 00 -Murldo-, fui convidado para mui
tas palestras em outros países. A criatividade dos brasi
leiros para a criação de uma rõiite renovável de energia, 
de substituição de uma fonte não renováVel, a revolução 
industriil.l que teve a indústria automobilística em busca 
de uma melhoria de rendimentos, de conservação de 
energia, sem dúvida colocou os brasileiros como centro 
de admiração de todos os países importadores de pe
tróleo e até dos exportadores de petróleo, como deixou 
Claro Sheik Yamani, quando viSitOu o -BrasiL s-a Criati
vidade e o talento dos brasileiros em busca da economia 
-de divisas, o mesmo trabalho que foi" feito, iilclusive, 
agOra com Os tratares, criando empregos. Isto para nós, 
nordestinos, é muito importante, a obstinação em criar 
empregos na nossa área. 

Deste modo, Srs. Senadores, diminuindo muito a nos
sa dependéncía de poHtiCas externas, estamos fortalecen
do, sem dúvida, o nosso poder de decisão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Sena-dor Benedito Ferreira. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia_ o seguinte discurso. Sem revisão do_orador~)
Sr. Presid~o_te, Srs. Senadores: 

A chamada economia invisível - sabemos todos-
mesmo nos países mais bem organizados atinge, segundo 
publicações sérias, proporções realmente avantajadas. 
Imaginemos1 Sr. Presidente, aqui, no Brasil, a que níveis 
de\t~_andar essa chamada economia invisível, quando DS 

nossos governantes, na mais das vezes atê bem intencio
nados, elaboram programas custosos, com vistas a resol
ver problemas agudos que afligem o Brasil, especialmen· 
te na área da criação de empregos novos. No entanto, 
por falta de controle desse próprio Governo, por falta de 
organização governameqJ<J.l, e até mesmo em razão do 
chamado_ "jeitinho brasileiro", vai-se cedendo, e aquilo 
que era um projeto s_érlo, um projeto de alta significaçãD 
para o interesse e- para o desenvolvimento do País, re
dunda em verdadeiro escândalo, que cada vez mais vai
nos apequenando diante das nações sérias. 

Estou cansado, Sr. Presidente, e nesta Casa tenho sido 
exaustivo __ tlm repetir, eu~ os meus Pares, que, na realida
de, onde existem os chamados subsídios, os incentivos 
fisCais, a(, sem dúvida alguma, está localizada a cor
rupção. E como que a mosca-varejeira perseiuirido a fe
rida, ali está. Em todas as áreas que se vai examinar, 
localiza-s_e com muita faci_lidade a_chamada corrupção. 

Veja-se, por exemplo, o caso da equalizaçãQ_do preço 
do petróleo. Vê~se, hoje, o interesse, o entusiasmo e o 
afinco co-m que se empreende a busca da concessão de 
um posto de gasolina. Foi exatamente a partir da êpoca 
em que--se começou a subsidiar o transporte do petróleo 
para a equalização do preço, isto é, quando o Governo 
passou a interferir mais no setor, aquilo que era um p~ 
s_i_m_o negócio passou a ser buscado c_om o empenho com 
que se busca uma mina de ouro. 

Hoje, ·emos aí um novo Vilão nas páginas dos jornais. 
E esse vilão, Sr. Presidente, inequivocamente, não ê o 
PROÃLCOOL. t a maneira como foi conduzido o 
problema. Aqueles menos avisados poderão enxergar 
nesse Programa que os homens mais sensatos desta Re
pública, em ·momento algum deixaram de emprestar a 
esse Programa a sua especial e primeira característica, 
que_ é um Programa estratégico, que é uma fonte de ener
gia renovável que permitiu ao Brasil sair daquela angós
tia, daquela espiral da elevação do preço do petróleo. 
Quando não tínhamos sequer perspectivas de obter divi
sas para acompanhar o acelerado elevar do preço do bar
ril de petróleo, eis que encontramos no PRQÂLCOOL a 
solução, uma solução, Sr. Presidente, que, graças a 
Deus, irá, num futuro não muito remoto, dar ao Brasil, 
em termos de energia líquida e facilmente transportável, 
e sobretudo renovável, as condições que faltarão a maio
ria dos países que não tenham o clima e as condições de 
obter um álcool a preço econômico, como sai ser o ál
cool produziria aqui no Brasil. 

No entanto, Sr. PreSidente, o Governo, naturalmente 
- como disse- bem intencionadamente, para incenti
var-a--pro-dução do álcool, mas não fiscalizando, e não 
fiscillizaildo da maneira mais rudimentar, da maneira 
mais fácil de se controlar, que seria através dos docu
mentos fiscais, das notas fiscais, permitiu o que vemos, 
hoje, datado de 31 de março, O Estado de S. Paulo, sob a 
manchete "Âicool, fraudes e um rombo de 3 bilhões de 
cruzados". Vale dizer, 3 trilhões de cruzeiros é a fraude 
que está sendo apurada em fac~ de notas fiscais falsifica
das, grosseiramente falsificadas, Sr. Presidente, com a 
conivência das autoridades tributárias deste País, tanto 
da União como dos Estados. Sabe V. Ex', Sr. Presidente 
tenho reiteradamente denunciado nesta Casa, os Eshdos 
mais ricos_ que permitem ao luxo de não autenticar o taw 
lonário. Facilitam e propiciam a sonegação como um in
centivo fiscal e tributário para atrair investimento para 
os seus territórios. A União, lamentavelmente, a partir 
de 1969, lembra-se bem V. Ex•, como se lembra a Casa, 
inseriu, através da Emenda Constitucional n"' 1, o triste-
mente famoso arL n"' 196. Foi como que tirar todo o in
centivo e todo o estímulo_ que empolgava a fiscalização, 
os agentes de tributos ao trabalho, porque tinham eles, 
até a vigência da Emenda Constitucional n"' I, a partici
pação na multa: Alegava-se, como se alega até hoje -
con<:cordo em parte-, que a participação na multa c nos 
tributos criava um clima de guerra entre o contribuinte e 
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o agente de tributos. Lamentavelmente, Sr. Presidente, o 
constituinte ali agiu, no caso a 1 unta M Hitar, agiu - não 
sei se a figura seria adequada e até regimeiltal - agiu 
como aquele alemão da anedota, cuja esposa prevaricava 
no sofá da sala - vendeu o sofá e achou que estava re
solvido o problema. Sendo regimental ou não, Sr. Presi
dente, V. Ex~ examinará esta questão. Lamentavelmente, 
creio que é adequada à espécie. 'firoU~se a participação 
na multa, mas não se colocou nada no lugar. E o resulta
do, Sr. Presidente? f: que agora, a posteriori, apura a 
Polícia Federal, denunciado por um agente de tributos 
que deve ser exceção, porque a regra hoje é não fiscali
zar, porque não tem nenhum estímulo, porque ele ganha 
tanto quanto aquele que bate máquina na repartição, 
tanto quanto aquele que finge que trabalha e nem lá vai; 
esse agente de tributo, que é exceção, não tem seu nome 
citado aqui, na matéria, mas levantou que fá em.· Santo 
André, foram emitidas notas fiScais que configuraram 
esse rombo de 3 trilhões de cruzeiros, ou 3 bilhões de 
cruzados, notas frias, com a co-nTVêriCia, repito, dO Go
verno Estadual, com a conivência, a cupidez do Governo 
Federal, porque abriu mão do TPI e do Imposto de Ren
da e, conseqüentemente, dos chamados tributos parafis
cais, porque esses- 3 trilhões de cruzeiros, representados 
aqui nessa fraude, é dínheiro que foi rei:ebido com subsí
dio do Banco Mundial, Qui tinha o·prO-pOsito de fomen
tar o desenvolvimento da nossa economia à cifra de 250 
milhões de dólares, via Banco Mundial - repito ;__.e 
esse dinheiro foi malversado, treoricamente aplicado na
quilo que se chama, na matéria, de destilarias de papel. 

Ora, Sr. Presidente, segundo a matéria: 

A trama começou a ser desvendada em agosto do 
ano passado. Fiscais da delegacia da Receita FedeR 
ral de Santo André se inipressionaram--cú:ffi o ·exces
so de notas __ fis_cais emitidas por empresas sediadas 
na região do ABC, em favor de construtoras de des
tilarias, de destilarias e de empresas satélites. Além 
do volume exagerado, os documentos despertaram 
curiosidade singular porque notou-se que muitas 
das emitentes eram organizações que já não exis
tiam mais. 

Vejamos bem: empresas q-Ue jã tinham dado baixa, jâ 
não existiam mais- veJamos bem o tempo do verbo- e 
estavam emitindo essas notas fiscais para legitimar esses 
empré.~timos, esses financiamentos subsidiados e com a 
agravante: a sonegação total do ICM, dO IPI e de todos 
os demais tributos. Então, vale a pena realmente, em 
face dessa generosidade i~responsável dos nossos gover~ 
nantes, no que diz respeito à política tributária, ser sone
gador e fraudador, porque, além de avançar no dinheiro 
público, no dinheiro do contribuinte, via financiaiiie"ntos 
para acob_ertar empreendimentos fictícios, Oão se está se
quer sujeito à tributação em decorrência dessas ope
rações e da implantação desses empreendimentos. 

Sr. Presidente, a matéria prossegue. Aqui ê grave, por
que, segundo o tal despachante, conivente nessa negocia
ta, esse fabricante de notas frias, a maioria dessã.S destila
rias de papel localizam-se nos Estados de Minas GeraiS e 
no Espírito Santo, pois são regiões que não co:iüavam 
com incentivos fiscais. --

Então, vê-se aí, Sr. Presidente_, que, se dá o incentivo 
fiscal, há a fraude; não sedá o incentivo fiscal, inventa-se 
outra forma, e o pesscial assim vai, impunemente, meten
do a mão no dinheiro público. E, o que é piOr; sem dúvi
da alguma o vilão da história acaba sendo o PROÁL
COOL. -

Continuo inSístindo. Espero que aqueles que puderem 
realmente, através da taquigrafia, ler toda essa matéria 
façam um juízo real que o assunto requer, m-as não te
nham no PROÁLCOOL, não tenham no Programa a 
causa. Na verdade, foi a onlissão govein.iúllerital, a aU
sência total de fiscalização e de controle at~ mesni.o do 
talonário. Ainda hoje, em que pesem ·as reiteradas de
núncias que venho fazendo nesta Casa, como já o fiz na 
outra Casa- do Congresso Nacional, contra esse tipo de 
fraude consentida, até mesmo estimulada pelos governos 
dos Estados mais poderosos, e a omissão do Governo 
Federal, que não está interessado em aumentar a arreca
dação_via distribuição equitativa da carga tributária, e 
sim atravês dos reiterados aumentos de tributos, espe-
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cialmente sobre os assalariados, porque pagam na fonte, 
ê a maneira realmente mais cômoda que se tem encontra
do, até aqui, para aumentar a receita da União, dos Esta
dos e dos municípíos. 

Sr. Presidente, que não seja o vilão desta história o 
PROÃLCOOL Que encontremos uma saída para os 
problemas desse porte contra a frau_de fiscal, soluções 
contra o desvio do dinheiro público, Via -financiiurientos 
fantasmas e preservemos o PROkLCOOL. 

Essa baixa do petróleo que aí está; com esse preço ir
real, que resulta de uma guerra de _preços entre os 
membros da OPEP, não nos iludamos, Sr. Presidente, 
porque, dentro de pouco dias, eles, que têm causa co
mum e objetivo comum, farão uma composição, e ai da
quele país que não tiVer uma solução conro esta, que, 
graÇa~ _a Deus, j~ temos nO. B-raSil. Sabemos nós que no 
caso de-Um colã.pso, hoje, no abaSteêimento do petróleo, 
via esforço da PETROBRÃS, que já está produzindo 
mais de-600·mil barris de petróleo/dia, e maiS-essa sus
tentação da PROÂLCOOL, esse volume apreciável que 
jâ substitui o petróleo importado ou produziçio em Terri
tório nacional, haverá, sem dúvida alguma, de dar ao 
_B_~ª"~i_l aquela segurança do seu desenvolvimento, por

-que, lamentavelmente, repito, a maioria dos países, de 
modo especial os países frios, não podem contar com 
esse tipo e com esse modelo de energia renovável que o 
PROÃLCOOL -tem~nos propiciado e a níveis realmente 
compatíveis- não com o preço de petróleo atual, que é 
um preço de guerra entre produtores, mas aos preços 
normais, sem dúvida alguma, o álcool é perfeitamente 
competitivo, e assim ele deve ser encarado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senado
res. __ (MuJto _bem_!) 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio -LuCena, para uma bre
ve cornunicação. 

O SR. FÂBIO LUCENA (PMDB- AM. Para uma 
comunicaç_~o.) - Sr. Presidente, com a sua generosida
de,- uSo da palavra para um breve- Comuflicãdo. 

Leio o seguinte manifesto: 
Ao povo brasileiro: 

A Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Radiodifusão eTelevisão e o Sindicato 
dos_ Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e 
Televisão no Distrito Federal repudiam a atitude 
impatriótica da direção da Rádio Capital, que tenta, 
neste momento histórico naciOnal, impedir que as 
medidas adotadas contra o processo innacionário se 
tOrnem realidade, demitindo 50% (ciriqderifa por 
cento) de seu pessoal aqui em Brasília, sob a justifi
cativa de que o "Pacote EconómiCO" do ·Presidenfe 
Josê Sarney_ não permite que a emissora continue 
~om_o mesmo_número de empregados. 

Entre; os demitidos no dia de hoje, dois são dire
tOt.~<S d9_Sindicato_ dos__Radialistas. Em face da gra
vidade do fato, os empregados resolveram paralisar 
as atividades da emissora até que seja encontrada 
uma solução. A paralisação, iniciada na manhã de 

.hoje ê um protesto dos profissionais- do rádio que, 
acima dos interesses individuais, sempre defende-

__ ram_e_cantinuarão_defendend()___Qg_ interesses nacio
nais. 

Os Radialistas não permitirão que alguns tentem 
irilpedir que o Brasil encontre seu caminho para 
continuar subjUgildo a interesses estrãngeiros. 

Os Radialistas não aceitam que Q ... Pacote Eco
nômico" seja usado pelos maus empresários como 
arma para tentar iniciar um processo de recessão no 

--País.-
Os Radialistas lembram que as emisSoras de rã

dia e de televisão foram tambêm responsáveis pela 
formação da opinião pública para a grande cruzada 
nacional contra a innação. 

Os Radialistas denunciam à Nação e particular
mente ao Presidente da República, José Sarney, e 
aos Ministros Antônio Carlos Magalhães, das 
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Comunicações, e Almir Paz2:ianotto, do Traba
lho, a tentativa de desestabilização do programa 
econômíco com graves renexos na sociedade, pela 
Râdio Capital de Brasíliã (Rádio e TeleVisãO Uni
versitária Metropolitana Limitada), ao demitir 
metade de seu quadro de pessoal na Capital da 
República, acusando as medidas económicas 
como reSpOnsáveis. 
Finalmente, os Radialistas alertam que não serão 

tiSados por qualquer grupo para um retrocesso no 
País: - -

Brasília- DF, 1"' de abril de 1986. -Antônio M. 
1'. Cortizo- Presidente da Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Te
levisão - Expedito Monteiro - Secretário -de Fi
nanças da Federação Nacional dos Trabalhadores, 
ein Empresas de Radiodifusão e Televisão - Valdo 
Soares Leite - Presidente do SindiCato dos Traba
lhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão 
no bisf.rito Federal. 

Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

É desagradável, Sr. Presidente, Srs, Senadores, que te
nha eu que vir à tribuna para assinalar mazelas do meu 
Mato Grosso, em decorrência de uma infeliz adminis
tração estadual. 

O que se nota, o que se percebe, ê o Sr. Governador 
perder-se, totalmente, no emaranhado político
administrativo. Ainda nestes dias, o Jornal do Brasil no
ticia que o Sr. Governador perdeu o apoio do seu pró
prio Vice-Governador, bem com o PFL não o quer rece
ber como filiado e, por sua vez, o Ministro Brossard está 
estudando a proposta de intervenção federaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso tudo ê bastante de
primente para todos nós rnatogrossenses. É profunda
mente desagradável perceber que o nosso Mato Grosso, 
com as respeitáveis tradições, cultuada por nós com tan
to orgulho, vê a sua autonomia ameaçada, em decorrên
cia, lamento ter que afirmar, de uma administração vir
tualmente incompetente, imatura e, o pior, irresponsá
vel. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a notícia do Jor~ 
üàl do Brasil que melhor que eu, conta a história melan
-cólica de Mato Grosso aeste princípio de ano. 

Faço votos, Sr. Presidente, Srs. s-enadores, que se ache 
uma solução e que o povo de Mato Grosso de um modo 
geral, as crianças e os jovens de forma especial, não pa
guem por erro-que não cometeram. 

EiS 6 ·que dtz o Jornal do Brasil: 

BROSSARD AINDA NÃO LEU. DOSSIE 

Brasília- .. A intervenção é um instituto natural 
da organização federativa; que deve ser usado com a 
devida discrição", disse o ministro da Justiça, Paulo 
Brossard, ao comentar o pedido de intervenção fe
deral em Mato Grosso feito pela bancada do 
PMDB do Estado. Embora frisando que ainda não 
leu as 187 páginas do relatório do partido sobre ca
sos de corrupção no Executivo estadual, que lhe foi 
encaminhado pela Presidência da República para 
estudo, Brossard lembrou que o ex-presidente Cam
pos Saltes chamava o artigo li da Constituição (ou 
6, no texto de 1891), que regulamenta a intervenção, 
de "coração da República". 

O documento entregue ao presidente José Sarney 
por um grupo de 18 poHticos, entre os quais o pre
feitO de Cuiabá, Dante de Oliveira, acusa o Gover
nador Júlio Campos de corrupção, com base numa 
sêrie de-Írregularidades em prestações de contas. Em 
conseqUência, o·governador chegou a admitir are
núncia, por se sentir desgastado diante da popu
lação. 

- ~ verdade? Ele disse issO mesmo? - pergun
tou o ministro Brossard, com expressão de perplexi
dade e decepção, ao tomar conhecimento das decla
rações de Júlio Campos, publicadas ontem Pelo Jor-
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nal do Brasil. Em seguida, fez breves comentários 
sobre intervenções ocorridas ao longo da história do 
Brasil - em 1920, decretada por Epitâcio Pessoa na 
Bahia, em 1964 em GáiáS e 1965 _em Alagoas_. 

Brossard informou que, diante da gravidade do 
caso, não encarregará"- seus assesSOres de estudar o 
dossiê, preferindo fazê-lo pessoalmente. No entan
to, em vista do pouco tempo que tem tido para colo
car em dia a rotina do ministêrio, nem mesmo co
meçou a ler o documento, que levou para casa na 
quarta-feira. O MiniStro negou que fosse este o-as
sunto tratado no despacho que teve com o Presiden
te Sarney ontem à tarde. 

VICE ROMPE COM CAMPOS E 
PFL ANULA FILIAÇÃO 

O Vice-Governador de Mato Grosso, Wilmar 
Peres de Faria, anunciou seu ingresso no PFL e o 
rompimento com o Governador Júlio Campos. Em 
nota, explicou; "Não posso continuar assuffiirido 
desgastes políticos e nem sendo responsável por er
ros que não cometi, numa referência à crise do go
verno, às voltas com greves e denúncias de crimes e 
corrupção. 

O PFL decidiu anular a ficha de filiação aSsinada 
há uma semana por Júlio Campos, informou o-Hder 
do partido na Câmara, deputado José_ Lourenço. 
"Campos é um cafajeste rejeitado pela população 
do seu Estado e não tem condições morais, éticas ou 
programáticas de ingressar no PFL", disse. 

VICE ROMPE COM CAMPOS 
PARA FUGIR A DESGASTE 

Cuiabá - O Vice-GciVernador Wilmar Peres de 
Faria roinpeu -politicamente com O Governador 
Júlio Campos e anunciou seu ingresSo no Partido da 
Frente Liberal. Em manifesto que distribuiu ontem 
durante entrevista coletiva na Assembléia Legislati
va, explica: "NãO posso continuar assumindo des
gastes políticos e nem seildo responsável por erros 
que não cometi". Diz que não pod~ ''compactuar 
com a indecisão, a falta de palavra e a deslealdade", 
referindo-se ao não cumprimento de um acordo fir
mado por seu grupo com Júlio Campos: a de qlle as
sumiria o Governo do Estado antes de encerrar-se o 
prazo de d_esincompatibilização dos governadores. 

Peres de_ Faria revefou que chegou a montar sua 
própria eqUipe de Governo, para substituir o se_cre-_ 
tariado de Campos, e que jâ tinha elaborado um 
plano de emergência para tirar o Estado da atual 
crise ec_onômico-financeira.- Afirmou que, atravês de 
cantatas federais, teria condições de carrear recur
sos para Mato Grosso. A indefinição de Júlio Cam
pos em cumprir acordo, disse, torna agora difícil 
para ele assumir o governo se p titular 
desincompatibilizar-se em maio para concorrer à 
Constituinte. Nesse casO-, assumiria o Presidente da 
Assembléia, Deputado Roberto Cruz, cunhado de 
Peres e rompido com Campos hfl quase um ano. 

O Governador não quis comentar a decisão do 
seu vice, Através de seu Subsecretário -de Comuni~ 
cação, Wladelino Ribeiro, informou no final d~ tar
de que ainda não sabia de nada oficialmente. Cam~ 
pos recebeu ontem grande número de deputados e 
vereadores de seu grupo político e uma corriissão de 
professores que foi reinvindicar o pagamento de sa
lários atrasados há mais de dois meses. Mas não 
quis nenhum contato com a imprensa. 

O SubseCretarío Wladelíno Ribeiro disse que no 
Palácio Paiaguás se estuda a possibilidade de um 
pronunciamento oficíal do Governador - "de cin
co o_u dez minutos"- através de rede_ de rádio e te
levisão para explicar a crise que atravessa a adminis
tração estadual. 

Júlio Campos está sob o fogo cerrado de uma 
série de denúnCias. A Bancada estadual do PMDB 
levou ao Presidente da República um vasto dossiê 
sobre casos de c_orrupção no Executivo matogros
sense e pediu a intervenção federal no Estado. O do
cumento está sendo examinado_ pelo Ministro da 
Justiça, Paulo Brossard. Além disso, ex-policiais 
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condenados- por latrocínio acusam o Governador de 
ter encomendado o homicídio de um adv_ers_ãrio 
político em 1982. 

PFL ANULA FICHA DE FILIAÇÃO 

Brasília- O PFL decidiu anular a _ficha de fi
liação do Governador de Mato Grosso, Júlio Cam
pos, informou o líder do partido na Câmara, Depu
tado José Lourenço, "Campos ê um cafajeste rejei
tado pela população do seu Estado e não lem con
dições morais, éticas ou programáticas para ingres
sar no PFL", disse o Deputado. 

Há uma semana, o Governador assinou em 
Brasília a ficha de filiação ao partido, mas foi apre
sentado um pedido de impugnação pelo Deputado 
Bento Porto, de Mato Grosso. A Comissão Executi
va do PFL acolheu a solicitação, feita "em nome da 
preservação do partido no Estado". O ex
Governador do Rio Grande do Sul, Amaral de Sou
za, foi indicado para examinar o processo, mas o 
noticiário de ontem -Júlio Campos queixava-se de 
não poder mais sair à rua, tal o desgaste que vem so
frendo com denúncias de corrupções e crimes políti
cos -levou o PFL a antecipar sua decisão, segundo 
Jos_é_ Lourenço. 

-O noticiário é alarmante. Como poderemos 
aceitar a companhia de um político que não pode 
sequer andar à luz do dia no seu Estado_ porque a 
população, enraivecida e cansada dos seus desman
dos, quer lhe atirar ovos podres? - perguntou, in
dignado, o Parlamentar. 

A decisão do PFL é mais um entrave na carreira 
política do Governador, que não deverá encontrar 
tão cedo o abrigo de uma legenda partidária. Eleito 
pelo PDS, em 1982, Campos foi o único Governa
dor do partido a assumir publicamente, atê o fim, a 
defesa da candidatura do Deputado Paulo Maluf à 
sucessão presidencial. Derrotado, tentou atravessar 
de novo_o caminho do PMDB em 1985, aliando-se 
ao PDT para a- disputa das eleições municipais. 
Mais uma vez foi deriotado, mas procurou lucrar 
com a vitória alheia, tentando ingressar, no PTB 
para uma aliança com o Prefeito de São" Pãulo, Jâ
nio Quadros, que se recusou, porém, a ajudar na li
beração de verbas para Mato Grosso. 

Campos tentou por fim ingressar na aliança de 
apoio ao Governo Sarney, via PFL. O Presidente 
não lhe concedeu sequer uma audiência, mas ele não 
desanimou. Forçou encontros com os Ministros do 
PFL para pedir apoio ao seu ingresso no Partido, o 
que acabou ocorrendo, sem qualquer solenidade, 
num final de tarde no Congresso. Agora, é expulso 
pe_Ja porta_ dos fundos. 

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

O SR. PRESIDENTE (José FrageÚi) - Conciedo _a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

Em IS de agosto de 1984 apresentamos um projeto de 
lei dispondo sobre anotação obrigatória da vacinação 
contra a hepatite tipO B nas carteiras profissionais-, car
teiras de saúde e nos registras de pacientes hospitaliza~ 
dos, e dispondo, ainda, da organização anual, pelas au
toridades sanitárias, de programas de v~cinação en_:1: mas
sa e campanhas educativas sobre a indispensabilidade da 
vacinação inclusive com publicidade por intermédio dos 
veículos de comunicação de maior circulação em todo 
País. 

COni esse projeto, pretendíamos e pretendemos cola
borar com a política de preservação da saúde pública, re
correndo à obrigatoriedade da vacinação contra a hepa
tite tipo B. 

De fato, essa moléstia vem nos últimos tempos, assu
mindo características de verdadeira epidemia, sobretudo 
na faíXa etárTa mais jovem; dada-a-facilidade dec0n1:ami
nação nos recintos escolares e de lazer. 

~agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, lemos a notí
cia, publicada em conceituado jornal, de que a uhei>atite 
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agora vai ter notificação compulsória"~ PasSa a integrar 
a relação de doenças de notificação compulsória ao Mi
nistério da Saúde, a exemplo da pólio, sarampo, menin-
gite e outras, . 

Tal decisão foi tomada por um comitê de especialistas 
do Ministério da Saúde, que pretende conhecer, de fato, 
qual a dimensão da doença no País e suas implicações 
em termos de saúde pública. 

Ao mesmo tempo em que aplaudimos a medida Srs. 
Senadores, queremos registrar que o projeto de nossa au
toria se encontra na Comissão de Constituição e Justiça 
desde 16 de maio de 1985, aguardando redistribuição. 

Er1.1 o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 144, DE 1984 

Dispõe sobre anotação obrigatória da vacinaçio 
contra a hepatite tipo B, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Nas anotações de carteiras profissionais, 
carteiras de saúde e nos registras de pacientes hospitali
zados, é obrigatória a anotação da vacinação contra a 
hepatite tipo B. 

Parágrafo único. Na hipótese de internação de par
turientes pelo INAMPS ou outro órgão de assistência 
prevídenciãria, estas e os recêm-nascidos serão obrigato
riamente vacinados de acordo com o estabelecido neste 
artigo. 

Art. 2'~ As autoridades sanitárias organizarão anual
mente programas de vacinação em massa e campanhas 
educativas sobre a indispensci.bilidade da vacinação con
tra <l hepatite tipo 8, inclusive com publicidade por inter
médio dos veículos de comunicação de maior circulação 
em todo o País. 

Art. J9 O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias contados d_e sua publi
cação. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Com o presente projeto, pretendemos colaborar com a 
polftica de preservação da saúde pública, recorrendo à 
obrigatoriedade da vacinação contra a hepatite tipo B. 
De fato, essa moléstia vem, nos últimos tempos, assu
mindo características de verdadeira epidemia, ceifando 
preciosas vidas, sobretudo na faixa etária mi:tiS-jovem, 
dada a facilidade de contaminação nos recintos escolares 
e de lazer. A etiologia dessa doença e as iniciativas para 
sua imunização podem assim ser descritas, em breve re
sumo elaborado pelo Dr. Ivan Dias Raymundo, gas
troenterologista dos mais acatados nos meios científicos 
de nosso País: 

Desde a descoberta do antígeno Austrália por Ba
ruchs, Blumberg, em 1965, os conhecimentos a respeito 
da hepatite por vírus progrediram, provavelmente, mais 
do que qualquer outro campo da Medicina. 

Ao mesmo tempo em que eram solucionados inúme
ros- pi'oblemas pertinentes à hepatite por vírus, toda a 
Hepatologia viu-se obrigada a uma reformulação à luz 
de novos conhecimentos. Hoje sabe-se que o antigeno 
descoberto por 8lum_berg nada mais é que o antígeno de 
superfície do vírus B (H8sAg). Entretanto, o termo .. he
patite virai" inclui, em última análise, três tipos básicos 
da doença: _tipo A (HA), 8 (HB) e tipos não A/não B 
(NANB). O antígeno HBsAg, outrora denominado antf
g:eno Austrália, uma vez detectado no sangue traduz a 
presença do vírus B circulante em pacientes sãos que 
constituem os chamados .. portadores assintomãticos" e 
que se encarregam de disseminar o vírus em toda a massa 
populacional. 
O vírus B é trasmitido por via intestino-oral (da mesn1a 
maneira que os outros vírus da hepatite), saliva, sêmen, 
secreções vaginais, sangue menstrual e outras secreções 
orgânicas, sendo freqGente a transmissão por cantatas 
sexuais e alta positividade no sangue de homossexuais. 
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Sabe-se hoje que é capaz de ultrapassar a barreira 
hemato-placentária e contaminar o feto antes ou. durante 
o trabalho de parto. 

A incidência dos chamados "portadores sãos" é mais 
freqUente nas populações tropicais, aparecendo em 0.1% 
dos americanos, 5% dos filipinos, 6% dos vietnamitas, 
0.5% dos japoneses e I .8% dos gregos. Os estudos feitos 
pela OMS mostram que 180 a 200 milhões de indivíduos 
são portadores do vírus circulante, havendo grande inci
dência entre os povos asiáticos e africanos. Aproximada
mente 10% das hepatite agudas por vírus B (HBsAg+), 
evoluem para a forma crônica e cirrose pós-hepatite, ha
vendo também uma estreita relação entre a presença do 
vírus e o carcinOrriã. hepato-celular. 

O antígeno e seus anticorpos são detectados no sangue 
atravês de várias técnicas sendo as mais utilizadas a difu
são em agar-gel, a eletro-forese, a hemaglutinação passi
va reversa e o radioimunoensaio. Estes 2 últimos méto
dos são os mais sensíveiS i: denominados de "terceira ge
ração". Seu emprego ê exigido nos países desenvolvidos 
para verificar a presença do antígeno em hemoderivados 
e nos bancos de sangue. 

Os primeiros estudos sobre a possibilidade de imuni
zação nas hepatites fõram feitos na última década por 
Saul Krugman e colaboradores, que publicaram seus es
tudos sobre a antigenicidade nas hepatites, em casos es
tudados numa escola de excepcionais de Nova Iorque. 

A imunização passiva através de gama globulina nas 
hepatites tipo A é questionável, admitindo-se uma imu
nização passageira em torno de 8 a 12 s~manas. Uma 
imunoglobulina especial (HBIG) com altos títulos de an
ticorpos contra o antígeno de superfície do vírus Bê real
mente efetiva nos indivíduos HBsAg- ou naqueles que 
contraíram o vírus 8 e que apresentem um período infe
rior a 6 horas de incubação. Essa vacinação induz o apa
recimento de anticorpos contra o vírus B (anti-HBsAg), 
produzindo, imuníd8de duradoura. A aplicação de 2 do
ses chega a atingir a cifra notável de 98% de imunização, 
praticamente inócua, desencadeando aproximadamente 
10% de efeitos colaterais leves~- --

A vacinação maciÇa visa i bloquear o aparecimento 
cada vez maior dos .. portadores sãos", impedindo adis
seminação-da infecção, medida que só poderá partir dos 
órgãos assistenciais públicos de saúde num programa 
amplo de mediciita profilática, conforme vem se fazendo 
no caso da poliomielite," 

Assim, cremos que, com o presente projeto, propor~ 
cionamos condições para -se poder enfrentar, com mais 
eficiência, os terríveis- malefícios causados por essa 
doença, hoje de tão largo eSpectro em todos os segmen
tos da população hrasileira. 

Sala das Sessões, IS de agosto de 1984. - Itamar 
Franco. 

(Às Comüsões de CónstitüíÇão ·e Justfça· e de Saú
de.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discursO.)- Sr. Presiderite~ Srs. Sellado
res: 

No momento em que o Governo do Pi"eSíde-nte Jose 
Sarn"ey caminha na dii"eçàõ de resgatai" os compro~issos 
históricos da Aliança Democrátka, com·a-ráPída cO'nso
lidação do Programa de Estabilidade da Economia, en
tendemos que a maior preocupação deve ser com a dis
tribuição social dos resultados a serem Obtidos nos pró
ximos meses, à vista do êxito da decjsão corajosa adota
da no dia 28 de fevereiro. 

Queremos reiterar, S"f. President·e, o no-Sso=apClio àS 
medidas nele consubstanciadas, confiante em que o Pre
sidente José Sarney reunirá as condições neceSsãriãs, 
quer políticas, quer instituciOnais, para levar até o fim a 
reforma económica que mudou O cuiso de -nOssa HiS
tória, devolvendo ao povo brasileiro a esperança âe me~
lhores dias. 

Mas, agora, é chegada a hora de projetarmos no cam
po social as conquistas- do campo económico; E são mui
tos os problemas que, nessa área, exigem a presença per
manente dos responsáveis pelos destinos do País. Dentre 
eles, nesse contexto, está inserída a preocupação com a 
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saúde, que se constitui num direito do cidadão e num de
ver do Estado, assegurando-se a todo povo brasileiro, in
dcrendentemente de sua condição sócioMeconômica, o 
acess_o_aos_se_rviços de saúde, que não devem ser conside
rados artigo de luxo, mas um investimento prioritârio. 

Desejamos, neste particular, prestar hoje, uma juSta 
homenagem ao Professor Arnoldo Velloso da Costa. mé
dico desta Casa, o qual, praticamente mercê dos seus 
próprios recursos, e de bolsa concedida pela Fundação 
Von Humboldt, da República Federal da Alemanha, 
realizou estudos pioneiros no Brasil sobre o teor do mag
nêsio, em amostragem da população aqui residente e nos 
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, os quais lhe vale
ram o reconhecimento internacional. 

Em razão desse seu esforço profissional, o Dr. Velloso 
da Costa foi agraciado pela Academia Nacional de Me
dicina de Paris, no último mês de dezembro, e eleito para 
o Colégio Norte-Americano de _Nutrição, com sede em 
Washington, em janeiro passado, ambas as premiações 
por seu trabalho publicado no documento oficial do Pri~ 
meiro Congresso Europeu sobre o Magnésio, realizado 
em Lisboa, no ano de 1983. 

Nesse trabalho, mostra, cientificamente, que a carên
cia daquele mineral ê a principal responsável pelos altos 
índices de ataques cardíacos e acidentes vasculares ce
rebrais, em todos os segmentos da população brasileira, 
inversamente ao que se verifica no exterior, onde a maior 
ocorrência se dá nas classes mais favorecidas. 

E comprova que, por pobreZa do solo brasileiro e por 
falha do sistema de fertilização do solo, os alimentos uti
llzados pela população são pobres no mineral que, de 
acordo com as pesquisas mais recentes, objeto de vã rios 
congressos internacionais, têm impOrtância fundamental 
em quase todas as funções do organismo humano, sobre
tudo nas funções cárdio-vasculares e cerebrais. 

Argumenta esse pesquisador que as condições do nos
so clima tropical, com a exposição prolongada das pes
soas ao sol: o uso de alimentos ricos em gordura; e a fre
qUente utilização de bebidas alcoólicas, aumenta ainda 
mais a perda do magnésio. Tudo isso, somado ao uso 
imoderado do fumo e à ocorrência do estresse, fatores 
cumulativos de eliminação do referido mineral, pode 
ocasionar ataques cardíacos ou mortes súbitas. Fato, 
aliâs. de ocorrência não rara em nossa sociedade. 

R~vda-nos, ainda, esse estudioso que, com a ajuda do 
magnésio, têm sido obtidos, em colaboração com os mé
diCoS Douglas Tinoco, Luciano Vieira e Cid Nogueira, 
tambêm muito conceituados em nossa Casa, resultados 
que permitem observar a normalização dos registras de 
eletrocardiogramas em pacientes nos quais havia sido 
detectada a carência daquele mineral, o que se afigurou 
como um fato inteiramente inédito, diante do us_o ante
riormente feito em drogas convencionais. 

Do ponto de vista económico e social, devemo-noS 
lembrar de que essas situações ocasionam a perda de 
muitas horas de trabalho e até mesmo de ausência às ati
vidade..<o normais, além dos elevados custos de hospitali
zação, com terapia intensiva e outros custos a longo pra
zo para toda a sociedade, item com o qual deve, a partir 
de agora, haver maior preocupação,- em face_ da canela· 
mação do País para eleger, em carâter prioritário, o fato r 
de produção. 

_Deve ser _considerado, ainda, .que raros são os pacien
tes que se recuperam totalmente após sofrer um ataque 
cardíaco, e, diante da alta incidência de morbidade e 
mortalidade cardíacas, é urgente que se promovam estu
dos e se re_atizem medidas preventivas, como o uso suple
mt?ntar do magnésio, confor:me se faz. na Finlândia e no 
Canadá, _em estudos patrocinados pela própria Organi-
zação Mundial de Saúde. ---.- __ 

-Tendo em vista, Sr. Pre&idente, as avariços cienâficÕs 
obtidos pelo Dr. Velloso em mais de sete anos de pesqui
sas, com trabalhos hoje reconhecidos internacionalmen
te, cOnsideramos da maior urgência que lhe sejam dadas 
cOrii:ITções pãra prosseguir Oes-sa lUta-Pioneira, e a fim de 
que evitemos que ocorra com ele o que já se verificou nO 
passado com cientistas que tiveram de deixar o Brasil 
para concretizar o ideal de suas vidas. 
- Entre os planos de trabalho desse conceituado cientiS
ta, de cujo idealismo ni11guém- pode duvidar, estâ o de 
insfituir uma FundaçãO -para pesquisas bío~mine-tãis e-de 
vitaminas nas diferentes regiões- do Pafs, em função de 
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suas peculiaridades, considerando que o Brasil tem de 
iniportar todas as vitaminas consumidas atualmente pelo 
povo brasileiro, tornado-se necessârio, portanto, a busca 
de soluções naturais para esses problemas, como é o caso 
da acerob, a maior fonte natural de vitamina "C" e que 
ê- largamente produzida em Pernambuco. 

Desej'!mos, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
deixar aQui um apelo dos mais veementes, no sentido de 
que o Governo volte a sua atenção para os trabalhos 
científicos do Professor Arnoldo Velloso da Costa, 
concedendo-lhe os recursos de que necessita para levar 
adiante essa empreitada pioneira, porque ela consulta, 
de fato. os reais interesses do povo e poderá, se apoiada, 
representar o resgate do compromisso histórico do pro
grama da Aliança Democrática no seta r de saúde, com
ponente básico do processo de desenvolvimento econô
mico e social de qualquer país. 

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

O SR. PRESIDENTJ:: (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao "nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
nuncia o s_eguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenaM 
dores: 

Segundo denúncia dos empregados rodoviários flumi
nenses, divulgada pelo jornal O Radical Brasileiro, do 
subúrbio de Mesquita, em Nova lguaçu, noventa e cinco 
por cento dos que trabalham nesse setor, na Baixada 
Fluminense, não têm a Carteira Profissional assinada pe
los Pat~ões, nem são registrados nos termos dos arts. 13 e 
14 da Conso~idaçào das Leis do Trabalho. f: igualinente 
obrigatório o fornecimento, pelo patrão ao empregado, 
no ato da admissão, de documento em que se registre o 
seu ingresso na firma, a natureza do trabalho, o salário e 
a forma· de pagamento. -

Mas as_ determinações legais estariam pura e simples
mente. sendo descumpridas pelas empresas de ônibus de 
transporte rodoviârio de Nova iguaçu, Nilópolis, São 
João de Merití e Itaguaí, entre outras, escamoteando, hã 
vários anos, o cumprimento dos mandamentos legais, le
sando os trabalhadores e não tomando conhecimento de 
uma fiscalização que deveria existir no Ministêrio do 
Trabalho. 

Evidentemente, há uma crise no seio dessa classe. Ho
je, quase cinqüenta por cento da população masculina 
maior de dezo_ito anos -ou seja, em torno de quarenta 
milhões de brasileiros - dispõem de habilitação profis
sional para dirigir veículos automotores. Por isso mes~ 
mo, há milhões de desempregados, com carteira de mo
torista, em todo o Brasil, muitos deles na Baixada Flumi
nense, onde o desemprego é dos maiores, por configurar 
as cidades que recebem maior contingente de emigraram 
nO Htor.al sudeste do País. 

Daí a f?rática abusiva, pelas entidades rodoviâriaS em
pregadoras, da assinatura de recibos de quitação em 
branco, na hora em que o empregado assume o emprego, 
co.nfigui-ando-se um crime previsto no art. 203 do Códi
go Penal, que pune a frustração por fraude de direitO tra
balhista com detenção de um mês a um ano. 

Trata-se, na verdade, de uma pena simbólica, que ad
mite o ''sursis .. , além do que nunca se viu nenhum em
pregador denunciado por isso na BaiKada Fluminense. 

A solUção do problema, denunciado pelo líder sindical 
Sérgio Lescaut, estaria numa fiscalizaçã-o mais eficiente 
por parte das autoridades do Ministério do Trabalho e 
não apenas na agravação da pena prevista na legislação 
penal brasileira contra esse tipo de fraude. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fra1:, ... i) - CQncedo a 
palavr'ã. -"áõ nobre Senador Raimundo Parente. 

0 SR. RAIMUNDO PARENTE (PDT- AM. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores:--

A popU.lãção do meu Estado acompanha com vivo in
teresse as investigações que-estão sendo conduzidas pela 
Polícia Federal, com vistas ao esclarecimento do desvio 
de quotas de importação da Zona Franca de Manaus, no 
valor aproximado de 120 milhões de dólares.· 
-·- COi:IQUã.rito-os-inquéritos jâ tenham determinado o en
volvimento de cerca de 42 empresas, inclusive do exte-



Abril de 1986 

rior, c apontem a ocorrência comprovada dos crimes de 
estelionato, f<~lsificação e contrabando, o noticiário não 
dá conta do indiciamento de tantos quantos arrola como 
culpados. 

Desejo consignar, a propósito, que a unanimidade dos 
amazonenses confiam na ação da Polícia Federal e da 
Justiça, até final sanção a todos os responsáveis pelo es
cândalo. 

Ninguém admite, contudo, que a pretexto de coibir o 
mau uso dos mecanismos da área da SUFRAMA, por
que beneficiou ilicitamente uns poucos criminosos co
muns, termine por macular a Instituição, ínatacãvel nes--
tas quase duas décadas de relevantes serviços prestados à 
Capital e uo Estado do Amazonas. 

Quero ainda aproveitar esta oportunidade para uma 
referência à situação em que se encontram as micras e 
pequenas empresas da Zona Franca de Manaus, face à 
nova ordem económica. 

Segundo o relato que me foi feito pelo presidente Jose~ 
diva! Nery, da Associação Comercial e Industrial da Mi~ 
era e Pequena Empresa da Zona Franca de Manaus AS~ 
COFRAMA, as medidas adoiad3.s pelo Governo, ten
dentes a reverter o alto índice inflacionário, estãO "acar
retando sérios prejUízos aos mícroS e pequenos empre
sáriOs da região". 

Isso se deve, segundo a Associação, ao fato de o tabe~ 
lamento de preços fixar~se a nível de consumidor, não ai~ 
cançando, na hipótese, o atacadista. O pequeno comer~ 
cíante, obrigado a vender pelo preç-o tabelado, mas aci
ma do custo, não terá, em pouco tempo, como promover 
a reposiç.::1o do estoque. 

Esse problema, no caso de pequenos empresários do 
interior, é ainda <.tgravado pelas grandes distâncias e pe
las dificuldades de transportes, que encarecem enorme
mente o custo dos produtos adquiridos em Manaus, in
viabilizando a colocação de mercadorias para o consu
mo, a preços tabelados. 

Acrescenta, por fim, a ASCOFRAMA que entre as 
peculiaridades do pequeno comércio naquela região, está 
o fato de o micro empresário, sem capital para comprar 
em outras praças, operar em sistema de contacorrente: 
com o atacadista, pagando os-fornecimentos com a re_ceí-_ 
ta das vendas efetuadas._ - -

Sugere a Associação que o Governo, atraVés de apenas 
três medidas, poderia amenizar o impacto negativo das 
medidas económicas, junto ao micro e pequeno comér
cio do Amazonas: __ a_ primeira, prevendo o tabelamento 
dos produtos a nível de atacadista, e um acréscimo de 
dez por cento no preço oficial ao consumidor, "para as 
cidades localizadas nos altos-rios, e nos produtos de re
galão". 

A segunda, determinando que a COBAL coloque ·as 
produtos tabelados à disposição dos pequenos comer
ciantes, com preços favorecidos, e nas mesmas condições 
de pagamento oferecidas pelos atacadistas. 

A última, assegurando financiamento para a criaçãO e 
manutenção de uma cooperativa dos pequenos comer
ciantes, que assim poderiam operacionalizar_ aS suas 
transações mercantis, sem interferência dos atacadistas. 

Ao transmitir às autoridades económicas do Governo 
Sarney as reclamações e sugestões da Associação Comer~ 
cial e Industrial da Micro e Pequena Empresa da Zona 
Franca de Manaus, afirmo a minha confiança em que ao 
problema corresponderão as soluções requeridas, para 
que não venham a faltar, às populações ribeirinhas e do 
interior do Amazonas, as mercadorias que os pequenos 
comerciantes estão proibidos de revender, em faCe das ci~ 
tadus distorções do "projeto de inflação zero". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.).;___ Sr. Presidente, Srs. SeO.ado
res: 

O satélite BRASILSAT II, depois de voar em sua órbi
ta circular a 32 mil quilómetros da terra, já se encontra 
na posição ideal geoestacionária, a 70 graus oeste, em 
cima da fronteira do Brasil com a Colômbia, na linha do 
Equador, operando em caráter experimental, o sistema 
de telecomunicações para o qual foi programado. 

Depois de elogiar a operação técnica do lançamento 
do BRASILSAT II- ocorrido sábado passado, 29 de 
março- o Ministro das Comunicações, Antônio Carlos 
Magalhães esclareCeu que, exatamente 20 minutos de~ 
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pois de acíonado o foguete Ariane 3, o satélite foi ejeta
do, iniciando sua órbita de transferência, de tal forma 
que, em mérlOs de 40 minutos, a estação de Yamaguchi, 
Tóquio, no Japão, começava a rastreá-lo com o objetivo 
de colocâ~lo no ponto orbital mais correto, ou seja, bem 
próximo ao BRASILSAT 1- que se localiza a 65 graus 
oeste, em cima de São Gabriel di CãChoeira, na Amazô
nia. 

Pouco_ depois do lançamento, a estação brasileira de 
Guaratiba, pertencente à EMBRATEL- proprietária 
do BRASILSAT II- captou com nitidez os primeiros 
-sinais do novo satélite brasileiro. 

Na mesma noite do lançamento, o Ministro Antôriio 
Carlos Magalhães se comunicou com o Presidente José 
Sarney, que acompanhava através da RADIOBRÁS, a 
subida do satélite. 

O Presidente da República externou, então, sua satis
fação pelo êxito integral da operação, encarecendo ao 
Ministro das Comunicações que transmitisse a todo o 
pessoal do Ministério, especialmente da EMBRATEL, 
suas felicitações pelo trabalho realizado. 

A Nação inteira se rejubila com esse expressivo acon
tecimento, que resultou de um criterioso planejamento, 
levado a bom termo depois de vários anos de ingentes 
trabalhos, destacando e, como pré-condição do êxito ob
tido, a estreita cooperação com a França, 

De fato, c_onvém acentuar que o BRASILSAT II foi 
produzido por sete indústrias estrangeiras que formavam 
um consórcio sob o comando da empresa francesa Aria
nespace e do Centro Nacional_ de Estudos Espaciais da 
França (CNES). 

A propósito, o Primeiro-Ministro Francês Jacques 
Chirac também felicitou os dirigentes e técnicos do refe
rido Consórcio, pelo sucesso do décimo-sétimo lança- " 
menta do foguete Ari~e 3, que C9locou em órbita o sa
télite brasileiro de telecomunicações. 

De agora em diante, conforme acentuou o Ministro 
das Comunicações Antônio Carlos Magaihães, o sistema 
brasileiro de telecomunicações vai operar com maior efi
ciência e segurança na Amazônia, no Centro-Oeste, e, de 
resto, em todo o Brasil, melhorando os serviços de televi
são, telefonia e telex nos domínios da educação de mas-

. sa,_ da cultura, da saúde e do lazer. 
Com o BRASILSAT Il,as populações dos países vizi

nhos também serão beneficiadas. Negociações neste sen
tido já foram iniciadas, em face ô6 interesse dos mencio
nados países, no sentido de alugar o novo satélite, a fim 
de se beneficiarem de seus serviços. · 

Por todos estes motivos, cumpro o dever de registrar 
nos Anais do Senado da República a realização do mag
no empreendimento, concretizado no Governo do Presi
dente José Sarney, a quem felicito, ao mesmo tempo em 
que me congratulo com o dinâmico Ministro de Estado 
das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, e suava
lorosa equipe de técnicos, administradores e funcio
nários, principalmente da EMBRATEL. 
__ .O_Brasil inteiro está de parabéns no momento a que o 

BRA.SILSAT II dá início às suas operações, cuja decisi
va imp9rtância não é demasiado acentuar. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. OQACIR SOARES (PFL - RO. PronunCia o 
seguinte disCurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A mentira tem pernas curtas e a incompetência cedo 
fica evidente aos olhos do povo. Não dá mais para enga
nar pai tanta- irresponsabilidade: não dá para sustentar 
por muito tempo as promessas fantasiosas, que visavam 
a angariar votos dos incautos, mas que jamais se torna
riam realidade, A falácia, a palavra eloqüente, a fantasia 
- tudo acaba por desmoronar diante da evidência dos 
tristes fatos. Ou pela dolorosa ausência da melhoria das 
condições de vida da população, que sofre angustiada 
pelo não atendimento às mínimas necessidades para a 
sua manUtenção. 

Este é o quadro real em que se encontra Rond-óníã, a 
outrora terra prometida e que, desde que assumiu o Go
vernador Ãngelo Angelin, está deteriorando-se a olhos 
vistos. Uma desgraça. Uma lástima. -

As mentiras se avolumaram, enganando o povo como 
um padrasto que, para acabar com o choro da criança de 
quem nãO gosta (por não ser sua), engana-a, prometendo 
um doce, um sorvete. Mas sabe, no Intimo, que não vai 
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cumprir. A criança acomoda-se e pára Oe chorar ... Estâ 
atingido o objetivo do padrasto. t assim que age o Go-
vernador Ãngdo Angelin. -

As urgentes necessidades de Rondônia de ter estradas 
vicinais inadiáveis, vitais para o escoamento da sua pro
dução do interior, levaram Ângelo Angelín a prometer 
mandar construir seis mil quilômetros de estradas. A ex
pectativa foi muito grande. O tempo passou e nada acon
teceu. Nada acontecerá, porque se trata de um problema 
de seriedade e de competência, coisas que faltam ao atual 
desgoverno de Rondônia. 

Tanto é assim que as estradas prometidas em palan
ques e em comícios, em matérias pela televisão, pelo rá
dio e pelo jornal não saíram do papeL 

Mas o povo não se aquietou. Viu que foi enganado. A 
produção, fruto de muito esforço, de muito suor, de mui
ta madrugada de trabalho na lavoura não pode ficar in
definidamente estocada, sob pena de estragar-se. Então, 
recorreram àqueles que nas horas amargas são verdadei
ros amigos. Procuram o Deputado Estadual Osvaldo 
Viana e explicaram~lhe a situação calamitosa em que se 
encontra o interior de Rondônia, entregue ao deus-dará. 

Combativo, interessado, dedicado à causa pública, 
Oswaldo Piana, de imediato, requereu ao ilustre Presi
dente da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, 
o também líder combativo Deputado Amizael Silva, a 
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
para que o Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado de Rondônia explique a sua incompetência, o seu 
descaso, a sua falta de seriedade no trato da coisa públi

-ca. 
No requerimento à Assembléia Legislativa de Rondô

nia, com base no inciso XVII do art. 30 da Constituição 
Estadual, o Deputado Oswaldo Piana deseja que sejam 
apuradas as denúncias feitas contra o Departamento de 
Estradas de Rodagem no que se refere a 6 mil quilóme
tros de estradas vicinais no interior do Estado, obras não 
executadas. 

Exige, com essa CPJ, que o DER de Rondônia expli
que a não construção das estradas, o não cumprimento 
do Plano Viário amplainente anunciado ao público, bem 
como deseja que o DER explique como está a malha 
viária em Rondônia. 

Nós sabemos, Sr. Presidente, SrS. Senadores, que a si
tuação das estradas encontradas em Rondônia pela ges~ 
tão de Ãngelo Angelin vêm sendo usadas sem recupe
ração pelo Govemo dele, como seria de sua obrigação. 
Então, o que se vê são enormes buracos, verdadeiras era~ 
teras, a dificultar o tráfego dos produtos gerados com 
enorme sacrlficio, e causando estragos nos caminhões e 
carros, em face das péssimas condições das viaS de trâfe
go. 

O requerimento para a constituição da CPI atenderá, 
conforme justifica o Deputado Oswaldo Piana,."aos re
clamos da comunidade rural e, particularmente, às cons~ 
tantes denúncias dos produtores e condutores de veícu
los automotores, os únicos responsáveis pelo aj:)asteci
mento dos produtos básicos à alimentação da coletivida
de. Entre os produtos que estão sem poder transitar con
venientemente do interior Para a Capital, visando a 
abastecer a população adequadamente, estão a carne 
(bovina e sii:Í!la), peixes,_ leite, Ovos, as leguminosas, pro
dutos hortigranjeiros, frutas cítricas e ou_tros produtos 
issenciais. A situação é grave e tende a piorar, sobretudo 
diante da prOximidade das chuvas. 

As estradas, conforme consta do requerimento do De
putado Oswaldo Piana, a mim enviado pelo Presidente 
da Assembléia Legislativa, Deputado Amizael Silva, es
tão intransitáveis. Além do mais, há total inapetência 
pelo trabalho na atual administração do Departamento 
de Estradas de Rodagem. A inércia daquele órgão esta
dual é recente, é decorrente do descamando da atual ad· 
ministração, lá colocada pelo Governador Ângelo Ange~ 
lin. Porque o pessoal básícci do DER, a chamada "prata 
da Casa", essa está acostumada ao trabalho, foram eles 
que, com o seu sacrifício, construíram parte importante 
do Estado de Rondônia, rasgando caminhos para a cir~ 
culação da riqueza. 

A expansãQ rural em Rondônia vem sofrendo vertigi
nosas quedas, fato que repercute diretamente na balança 
comercial e no aumento do produto interno bruto de 
Rondônia. 
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Faço desta tribuna do Senado Federal o registro desse 
lamentável estado de coisas. Com veemência, associo-me 
ao Deputado_ Amizael Silva, ao Deputado Oswaldo Pia
na, a toda a Assembléia Legislativa de Rondônia; uno
me aos reclamos da população rural do meu Estado, de
sesperançado diante de tanto desinteresse do Governa
dor Ângelo Angelin e dos departamentos sob o s_eu co
mando no trato das coisas de_ inter~se do EstaQ.g de 
Rondônia. 

Espero que a Comissão Parlamentar de Inquérito seja 
rigorosa na apuração dos fatos, porque Rondônia está 
acima das incapacidades de quem o governa, E o interes
se da comunidade não pode ser prejudicado por quem 
não está à altura de dirígir os seus destinos. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

Do: Deputado Amizael Silva - Pres. 
Para: Senador Odacir Soares 
Senado Federal Brasília. - DF 

Transcrevo abaixo, requerimento Deputado Oswaldo 
Piana, solicitando CPI ao DER: 
.. Autor: Deputado Oswaldo Pia na e outros 

Requcr, com fulcro no inciso XVII, do ãrt. 30 da 
Constituição Estadual, a criação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, CPI, para apurar denún
cias feítã.s contra o Departamento de Estra-das de 
Rodagem - DER, no que se refere a construção de 
6.000 km de estradas vicinaís no interior do Estado 
de Rondônia. 

Senhor Presidente, 
Senhores Deputados: 
Requeremos a mesa diretora, na forma regimental,_ a 

criação de uma ComiSSão P"arlimeilfar --Oe lnquêriiO; 
com o objetivo maior di: t!SClãreCer is medidas toniadas 
pela propalada _construção dos 6.000 km de estradas vici
nais no Tnterior do Estado, na qual, especificamente, 
deve ser _ouvido o Departamento de Estradas de- Roda
gem -DER, para que sejam suscitadas as dúvi~~s que 
levaram ao não cumprimento do plano viário coilforme 
o estabelecido publicamente e detectar a atual situação 
de nossa malha viária. - - -

Justificação 

Atendendo aos justos reclamos da comunidade rural 
do Estado e particularmente às constantes denúncias dos 
produtores e condutores de veículos auto motores, os ú
nicos responsáveis pelo abast~fment<? d~s-_pr_odutos bá
sicos à alimentação da coletividade, fàkCóíllõ-i-Cãrne 
bovina, suína; peiXes, leite, ovos; as leguminosas, produ
tos hortigran]eí{OS, frutas cítricas e outros produtos es
senciais, deparamos com a precariedade do nosso siste
ma rodoviário representado por estradas absolutamente 
intransitáveiiÇ destruídas pela patina do tempo-e· a não 
construção dos prometidos 6.000 km de novas estradas, 
sendo bom lembrar que em conseqUência da inércíã dO 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Rondônia, ultimamente a expansão rural vem sofrCndo 
vertiginosas quedas, repercutindo diretamente na nossa 
balança comercial e no aumento do produto interno bru
to. 

Como é sabido, um Estado que não se dispõe de uma 
infra-estrutura viária condizente com a sua reali!iade, é 
um Estado fadado __ a se desmoronar economicarrumt~~ __ _ 
transformando-se numa problemática perturbadora da 

autonomia social, gerando a insegurança e o descrédito 
popular. 

A guisa de tais _acontecimentos, por se tratar de wn 
tema de interesse geral de todos os representantes desta 
soberana Casa Legislativa, [ndependentemente de credo 
ou Pl!i:xão partidária, esperamos a aprovação do presen
te requerimento. 

Sal~ d_as deliberações_ da Assembléia Legisl9-tiva de 
Rondônia~ em Porto Velho,l~ de março de 198_§.- De
p-utad-O oSWafdo Piãna, PFL-RO." 

Cordialmente, Amizael Silva, Presidente ALEjRO. 

. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O nobre Se
nador Helvídio Nunes encaminhou à Mesa requerimen
to de informações que, nos termos do Regimento Inter
no da Casa, será examinado pela Pres-idência. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
designa J:lara a sessã_Q_extraordinária a rea,_lizar-se h_gj~à-~ 
18 hor:_as e 30 m!nutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 118, de 
1986), do Projeto di: Resolw;ão n~>-148, de 1985, que au
toriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar ope
r-àçà-o de crédito no valor de Cz$ 3.5-20.541,40 (três mi
fhôeS,-quinhentos e vinti mil, qui!lhe-ntos e quarenta e 
~m cruzados e quarenta centavos). 

2 

piscussão, em tur-no (mico, da redação final (oferecida 
pela Cõffiissão de Redação em seu Parecer n~> 119, de 
1986), do Projeto de Resolução n9 154, de 1985, que au
toiiza a Prefeiturã Municipal de _MOgi-Guaçy.! Estado de 

_$ão_]iulo-.-a contratar Operação de crédito no valor de 
Cz_~ !3.??0-?73,00_ (treze_ mil~ões, se~ecent_os e setenta 
-~I_, ~qUinhentoS e setenta-e trêS cruzadõ~); 

3 

Dis~~~~ão, em turno úniCo, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 120, de 
1986), do Projeto de Resolução n~" t6t, de 1985~ que au
toriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Esta
do da Paraíba, a contçatar ope_ração de crédito no valor 
de Cz.S 1.492.599,76 (um milhão, quatrocentos _e noventa 
e dois mil, quinhentos e noventa e nove cruzados e seten
ta e seis centavos). 

4 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 121, de 
1986), -do Projetci"dê"ReSOiução-n<? 162, de "1985, que au~ 
toriza o Governo do Distrito Federal a corrtratar ope
ração de crédito no valor de Cd 702.372.620,15 (setecen
tos e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, seiscen
tos e vinte cruzados e quinze centavos). 

DisCussão, em turno úhico, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n<? 122, de 
1986), do Projeto de Resolução n<? 164, de 1985, que au
toriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
52,000,000.00 (cinqUenta ·e dois milhões de dólares ame
ricanos), destinado ao financiamento parcial do II Pro
grtrirfade Rodovias Alimentadoras daquele Estado. 

DiSc!-!ss~o, em- turno único, _da redaç~o fin4_(()_fe_re_ª9_<!_ 
p-claCoffiiSSãO-de Redação effi seu PareCeT n<? 123, de 
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1986), do Pr.9jeto de Resolução n9 166, de ~985, que.au
toriza o Governo do Estado do Maranhao a reahzar 
oPeração de empréstimo externo, nO valor de us.s 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares amen
canos) destinada ao refinanciamento dos compromissos 
externos existentes e vencíveis em 1985. 

7 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 124, de 
1986), do Projeto de Resolução n~' 168, de 1985, que au
toriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 
120,000,000,00 (cento e vinte milhões de dólares ameri
canos) destinada ao programa de refinanciamento da 
dívida externa daquele Estado. 

8 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 125, de 
1986), do Projeto de Resolução n.,. 170, de 1985, que au
toriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a ele
var em Cz$ 181.488.226,55 (cento e oitenta e um milhões, 
quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis 
cruzados _e cinqUenta e cinco centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. 

Discuss1'io, em turno único, ·da redação final (oferecida 
pela ComiSsão de Redação em seu Parecer nl' 126, de 
1986), do Projeto de Resolução n~" 174, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crêdito, no valor 
de CzS 14.688.611,20 (quatorze milhões, seiscentos e oi
tenta e oito mit, seiscentos e onze cruzados e vinte centa
vos). 

lO 

Discussã.o. em turno ú-nico, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 127, de 
1986), do Projeto de Resolução nl' 175, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Brasilãndia, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito, no 
valor de CzJ. 3.043.254,33 (três milhões, quarenta e três 
mil, duzentos e cinqUenta e quatro cruzados e trinta e 
três centavos). 

11 

Discuss1to. em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer nt 128, de 
1986), do Projeto de Resolução n~' 180, de 1985, que au
toriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em CzS 85~665.500,00 (õite-nta e cinco milhões, seiscentos 
e sessenta e cinco mil e quinhentos cruzados), o montan
te de sua dívida consolidada. 

12 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n<? 129, de 
1986), do Projeto de Resolução nl' 185, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Maringã, Estado do Pa
raná, a contratar operaçã-o de crédito no valor de CzS 
9.62?.841 ,80 (nove milhões, seiscentos e vinte e sete niil, 
oitocentos e quarenta e um cruzados e oitenta centavos). 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estã encerra
da a sessão. 

(Levanta a sessão às 16 horas e 30 minutos.) 
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Ata da 25~ Sessão, em J<? de abril de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E JQ MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume -_ Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Gaivão ModestQ -
Odacir Soarei_--Aloysio Chaves- Hélio Gueiro!';_-
Alexandrc Costa - Américo de Souza - Alberto Sllva 
- Helvídio Nunes- João Lobo- Césa_cCals ~Hum
berto Lucena- Ma reandes Gadelha --Cid Sampaio-
Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Carlos 
Lyra --: Luiz Cavalcante- Louriv~l Baptista- Passos 
Põrto - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Moacyr 
Dalla - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Jamil 
Haddad- Itamar Franco- Murílo Badaró- Alfredo 
Campos - Fernando Henrique Cardoso -SeverO Go
mes - Benedito Ferreira - Henrique SãntHlo - Gas
tão MUller- José Fragelli -Saldanha Derzi - AfTon
so Camargo -- Enéas Faria.:- Jaisoo Rªrreto.-_ Ivan 
Bonato- Leno1r Vargas- Carlos__Chiarcllí- Octavio 
Cardoso. __ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de pre-
sença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus íniciamos nossos trabalhos. 
O Sf. 19-Secretârio vaí[Jroceder à leitura do Expedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autôgrafos de Projetos de Lei sancionados: 

N"' 76/86 (n"' 78/86, na origem), de 3I _de _ni.a.Cço do 
corrente ano, referente ao Projeto de Lei do Senado n"' 
374, de 1985-DF, que estende aos integrantes da catego
ria funcional de Agente de Trânsito da Tabela de Pessoal 
do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, as 
gratificações instituídas pelos Decretos-leis n"'s l.727, de 
I O de dezembro de 1979 e 2.126, de 19 de juriho de 1984, 
alterado pelo Decreto-lei n"' 2.239, de 28 de janeiro de 
1985, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformo_u na Lei n"' 7.455, de 31 de 
março de 198_6~) 

N9 77/86 (n"' 79/86, na origem), de "f9 do -corrente, re
ferente ao Projeto de Lei da_ Çâmara n9 201; de 1985 (n9 
6.249/85, na Casa de origenl.), que cria órgãos na estru
tura básica da administração do DiStrito Federãl;e dá 
outras providéncías. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 7.456, de }9 de 
abril de 1986.) 

A VISO 00 PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

N9 47/86, de 11 de março do corrente ano, comuni
cando que aquele Tribunal, acolhendo o voto do Rela
tor, Ministro Ewald SiZenando Pinheiro, julgou irr~gula
res as contas dQBailCo Nacional da Habitação- BNH, 
relativas ao exercíCio de 1982, devido à consta_t;lção, nas 
contas, de reflexos negativos advindos da operação efeti
vada com as empresas do Grtipo Delfim. 

Ã ComiSSãó-de Finanças 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai _à public;.~çào. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 118 de 1986), do Projeto de Resolução n9 148, de 
1985, que autoriza o GoVerno do Estado da P<J,raíba 
a contratar operação de crédito no valor de CzS 
3.520.541,40 (três milhões, quinhentos e vinte mil, 
quinhentos e quarenta e um cruzados e quarenta 
centavos). 

Em discussão a redã.Ção final. ~(P3.usa::) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-aence_r

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada 

defmitivamente aprovada, nos termos do art. 3_59 do Re-
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E. a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n<? 148, de 
1985 

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 1986 

Autoriza o Governo do Estado -da Paraíba a con
tratar operação de crédito -no valor de Cz$ 
3.520,541,40 (três milhões, quinhentos e vinte mil, 
quinhentos e quarenta e um cruzados e quarenta cen
tavos). 

O Senado federal resolve: 

Art. }9 É o Governo do Estado da Paraíba, nos ter
mos do artigo 2"' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 3.520.541,40 (três mi
lhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e 
um cruzado e quarenta centavos) correspondente a 

_JL6.125,9& Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
30.316,57~ vígente ·em lnãi'ço de 1985, junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada 
à ampliação e melhoria do sistema penitenciário esta
dual, obedecidas as condições admitid_as pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação firial (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu parecer n9 
_U.~. d~ 1986), do Projeto d~ R~olução n9 154, de 
1985, que autoriza a Prefeiturta Municipal de Mogi
Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor de Czl. 13.770.573,00 (treze mi
lhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e setenta 

- e três _cruzados). 

Em dís_cuSsão 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. 

~· a seguinte a redação final aprovada 
Redação final do Projeto de Resolução n~ 154, de 

1985. 

Faço saber que o Senado_ Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Pre-
sidente_, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autorizll a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no \'alor de CzS 13.770.573,00 (treze milhões, sete
centos c setenta mil, quinhentos e setenta e três cruza
dos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I 9 É_ a Prefeitura Municip:h de MOgi-Guaçu, 
Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Reso
lução n° 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de CzS 13.770.573,00 (treze milhões, setecentos e setenta 
mil, quinhentos e setenta e três cruzados), corresponden-
te a "300.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 45.90!,91, vigente em julho de 1985, junto ao 
Banco do Estadp de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -- -
BNH, destinada. à aplicação 'em estudos, programas e 
projetas que atendam às finalidades do Programa FI
NANSA/FIDREN, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta ReSolução entra em vigor na ·data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Itern 3: 

Discussão, ent turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Re.dação em seu Parecei n"' 
120, de 1986), do Projeto de Resolução nQ 161, de 
t985, que· autõri:ia ·a "Prefeitura Municipal de Cam
pina Grande, Estado da Paraíba, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 1.492.599,76 (um 
milhão, quatrocentoS e noventa e dois mil, quinhen
TOs e noventa e nove Cruzados e setenta e seis centa-
vos). -

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redaçào final ê considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O prOjeto vai à promulgação. 

e: a seguinte a redaçào final aprovada 
Rcdação final do Projeto de Resolução n9 161, de 

1985 

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 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, Estado da Paraíba a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 1.492.599,76 (um milhão, 
quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e noven
ta e nove crozados e setenta e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1<? É a Prefeitura Municipal de Camplna Gran

de, Estado da Paraíba, nos termos do artigo 29 da Reso
illção n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-
ral, autorizada a contratar operação ·de crédito no valor 
de Cz$ 1.492.599,76 (um milhão, quatrocentos e noventa 
e dois mil, quinhentos e noventa e nove cruzados e seten-
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ta e seis centavos), correspondentes a 67.505,-50- Obri-
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional, cofl.Síderado õ 
valor nominal da ORTN de Cr$ 22.110,46, vigente em 
dezembro de 1984, junto à Caixa Eçonômica Féde{al, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social -- F AS, áe5Hnada à implantação 
de meios-fios e sarjetas no Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
s~ publicaçi!_o:_ -- --

O SR. PRt:SlDENTE (José Fragelli) - Item 4: 

Discussão; em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n'i' 121, de 1986), do Projeto de Resolução n' 162, de 
1985, que autoriza o Governo do DiStritO Federal a __ 
contratar operação de crédito no_ valor de Cz$ 
702.372.620,15 (setecentos e dois milhões, trezentos 
e setenta e dois mil, seiscentos e virite cruzados e 
quinze centav_os). 

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 a-promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Reda~ão final do Projeto de Resolucão n~' 162, de 
1985 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• . de 1986 

Autoriza o Governo do Distrito Federal_a contra
tar operação de crédito no valor de CzS 
702.372.620,15 (setecentos e dois milhões, trezentos e 
setenta e dois mil, seiscentos e vinte cruzados e quize 
centavos). 

O Senado Federal re:;olvr;::_ _ . _ .. 
Art. !I' É o Governo do Distrito Federal autorizado 

a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
702.372.620,15 (setecetltõs-e.dois mi1)1ões, trezentos e se
tenta e dois mil, seiscentos e vinte cru~do_s e quinze cen
tavos), correspondente a 15.301-.599 UP_Ç_. consider_ado o 
valor nominal da UPC deCrl53.437,40, vigente em ju
lho de 1985, junto ao Banco Nacional da Habitação
BN H, destinada à construção e urbanização de unidades 
residenciais nas cidades satélites 9,e Braspia - DF. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
. sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frageli) --Item 5: 
Discussão, em turno único, da Redação Final (oM 

ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 122, de 1986), do Projeto de Resolução n9164, de 
1985, que autoriza o Governo do Estado _de Santa 
Catarina a realizar operação de empréstimo ex.terno 
no valor de USI52,000;ooo.oo (cinqUenta e dois mi
lhões de dólares americanos), destinada ao financiãM 
mento parcial do II Programa de Rodovias Alimen
tadoras daquele Estado. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaroMa encerM 

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é con-siderada 

definitivamente aprovada, nos termos do -art. 359 do Re-
gimento InteinO:--=- -- - -----=---

0 projeto vai à promulgação. 
Ê a seguinte a redação final aprovada 
Redaç-ão final do Projeto de Resoluç-ão n' 164, de 

1985 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso IV, da ConstitUição, e eu, 
, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE t986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
realizar operaç-ão de empréstimo externo no valor de 
USS 52;000,000.00 (cinqüenta e dois milhões de dóla
res americanos). destinada ao financiamento parcial 
do II Programa de Rodovias Alimentadoras daquele 
Estado. 

O _Senado Federal resolve: 
--Aii. -~ Ê o--GõverO.-o do Esiado' de Santã. Catarina 

autorizado a realizar, com a garantia da União, uma 
opera-ção de empréstimo externó no nlor de US$ 
52,000,000,00 (cincjãenta e dois milhões de dólares ame
ricanos), ou o equíva[ente em outras moedas, de prínci
pal, junto a grupo tinanciador a ser indicado sob a orien
tação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, destinada ao financiamento pareia\ do II Progra-

- ma de Rodovias Afímentadoras daquele Estado. 
Art. 2"' A operação realizar-se-â nos moldes aprova

dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do __ Brasil. nos termos do artigo I~', item II, do 
Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as 
demais_exigências dos õrgãos encarregados da execução 
da política econômico-financeira do Governo Federal e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n'~' 6,292, de 6 de 
dezembro de !983, autorizadora da operação. 
- Art. 3<.> Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 6: 
Discussão, em turilõ único, da redação final (ofe

recida pela Comissão de Redação cm s~ _ParccCT n"' 
123, de 1986), do Projeto de Resolução n' 166, de 
1985, que autoriza o _Governo do Estado do Mara
nhão a realizar operação de empréstimo externo, no 
valor deUS$ 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões 
de dólares americanos) destinada.~o refinancí<i.men
to dos comprOmissos eXternos-eXistentes e vencívejS 
em 1985. 

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 d_Q _Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
Ê a seguinte a redação final aprovada 
Redaçào final do Projeto de Resolu~ào n9 166, de 

1985. 
F'aço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

dO art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
-----'• Preside_nte_. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a rea
lizar operação de em-p-réstimo externo, no valor de 
USS 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dóla
res americanos), destinada ao refinanciamento dos 
compromissos externos existentes e venciveis em 
1985. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Ê o Governo do Estado d_o Maranhão aJ.ItoM 

rizado a realizar, com a garantia da União~ uma ope
ração de empréstinlo externo nõ valor de US$ 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares amed
canoS), ou o equivãlenté em outras moedas; de priilcipal, 
junto a grupo financiador a ser indicado sob a orien~ 
taçào do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, destinada a financiar a liquidação dos compro
missos externos eXisten(es, vencidos e ~e_ncfveis em 1985. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusíve o exame das 
condições creditíCias da operação, a ser efetuado pelo 
Mínist_éf_ío da Fazenda em artku_lªção com o Banco Cen
tral :cio Brasil, nos termos do artigo 19 item II do Decreto 
n"' 74. I 57, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregaos da execução da politi
ca _ _ec_onôinico-financeira do Governo Federal, e, ainda, 
as disposições das Leis Estaduais n9s 4.096, de 12 de ou~ 
tubro de 1979, e 4.627, de 15 de maio de 1985, autoriza
doras da operação. 

Abril de 1986 

Art. ]\' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação .. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESJDENTE (José FragelH) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O Sr. JAMIL HADDAD (PDT - RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Peço que conste da Ata que votei contra este projeto e 
que assim proc_ederei com relação a todos os projetos re
ferentes a refinanciamentos do$ compromissos externos, 
como é o caso deste Projeto de Resolução n'~' 166/85. E 
apen~s para que conste da Ata que votei contra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) -Item 7: 
Discussão, em turno único, da Redação Final (o~ 

ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n"' 124, de 1986), do Projeto de Resolução n"' 168, de 
1985, que autoriza o Governo do Estado de Minas 
Gerais a realizar -operação de empréstimo externo 

_no valor de US$ 120,000,000.00 (ceilto e virite mi
lhõeS de dólares americanos) destinada ao progra
ma de refinanciamento da dívida externa Paquete 
Estado. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redaçâo final é 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 Pl-ojeto de Resolu~ão n\" 168, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 120,000,000.00 (cento e vinte milhões de dólares 
americanos), destinada ao programa de refinancia
mento da dívida externa daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l'~' E o Gove-rno do Estado de Minas Gerais au

torizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 
120,000,000.00 (cento e vinte milhões de dólares ameri
c:lnos), oU o equivalente em outras moedas, de prhlcipal, 
junto a grupo financiador a ser indicado sob a _orien- · 
tação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil. destinada ao programa de refinanciamentO da 
dívida ~terna daquele Estado. 

Art. 2'~' A operação realizar-se-á nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do artigo l~', item II do Decre
to nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da polí~ 
tica econômicã-finanCeira do Governo Federa[, e, ainda, 
as disposições da Lei Estadual n9 3.433, de 27 de no
vembro de 1984, autorizadora da operação. 

Art. _ 311 _ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicãção. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 8: 
Discussão, em turno único, da Redação Fiilal (o· 

ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n"' 125, de 1986), do Projeto de Resolução n9l70, de 
!985, qUe autoriza o Governo" do Estado do Rio 
Grande do Sul a elevar em Czll81.488.220,55 (cen
to e oitenta e um milhões, quatrocentos e oitentra e 
oito mil, duzentos e vinte e seis cruzados e cinqUenta 
e cinco centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Em discussão a redacão final. (Pausa.) 
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Não hav~núo quem queira discuti~la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definitivúnente-ãproVad-a, nos termos do art. 359 do Re.: 
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
E a seguinte -a rediiÇão final aProvada 
Redação final do Projeto de Resolução 11"' 170, de 

1985. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso VI, da Constituição, é eu-, 
, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1986 
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul a elevar em CzS 181.488.226,5:5 (cento e oitenta e 
um milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzen
tos e vinte e seis cruzados e cinqüenta e cidco centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' b o Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul autorizado a elevar, tempOrariamente os parâmetros 
fixados pelos itens l, II, H e lV do artigo1.<? da Resolução 
n"' 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n'i' 
93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, 
de modo a permitir o registro de uma emissão de 
6.597.053 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul, tipo reajustáVel - OTE-RS, equivalente 
a Cz$ 181.488.226,55 (cento e oitenta e unl milhões, qua~ 
trocentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis Cru
zadQS e cinqlíenta e cinco centavos), considerado o valor 
nominal do título de Cr$ 27.510.50, vigente em fevereiro 
de 1985, destinado a financiar o programa de tiabalho 
daquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco- Central do Brasil, no respectivo proce-Sso. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. __ _ 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 9: 
Discussão, em turno ún(co, da Redação Final (o~ 

ferecida pela Comissão de Redação em- seu Parecer 
n'i' 126, de 1986), do Projeto de Resolução n~' l74, de 
1985.-l::[ue autói'iZa a Piefdiura MuniCfPafdC Várzea 
Pauli ta, Estado de São Paulo, a contratar opefação 
de_cré:dito no valor de CzS 14.688.611,20-(cjuatorze 
inilhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e 
onze cruzados e vinte centavos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo_ quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a _discussão, a redação fín3.1 é consíderada 

definitiVamente aprovada, nOS -tefffios do art. 359 do Re-
gimento Interno. -

O projeto vai à promulgaçã"õ. 
Ê a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 174, de 
1985. ~ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciSQ- VI, da Constituição, e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

-RESOLUÇÃO N• , DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Paulis

ta, Estado de São Paulo, a contratar operação de crê
dito no valor de CzS 14.688.611,20 (quatorze mi~ 
lhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e onze 
cruzados e vinte centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura MUnicipal de Várzea -Paulista, 

Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2'i' da Reso
lução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 14.688.611,20 (quatorze milhões, seiscentos e oi
tenta e oito mil, seiscentos e onze cruzados e vinte centa
vos), correspondente a 320.QOO UPC, considerado oVa
lor nominal da UPC de CrS: 45.901,91, vigente em julho 
de 1985, junto ao· Banco dO Estado de São Paulo S.A, 
este na ·qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinada à execução de 
obras do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 
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Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR.-PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 10: 
Discussão, em_turno único, da Redação Fina\ (o~ 

ferecida pela Co-inissão de R.edação em seu Parecer 
nl' 127, de 1986), do Projeto de Resolução n~' 175, de 
1985, que autoriza a Pr_efeitura Municipal de Brasi
làndia, Estado do Mato Grosso do_ Sul, a ~ntratar 
oPeração de crêdito no valor de CzS: 3.043.254,33 
(três milhões, quarenta e três mil, duzentos e cin
qüenta _e quatro cruzados e trinta e três centavos). 

Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem queira díscutf-la, declaro~a encer~ 

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprOvaCia; nos termos do art. 359 -do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgaçãO. 
É a seguinte a ~edaçãq final aprovada 
Redaçào-final do PrOjeto de Resolução IJ'o'l75, de 

1985. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso VI, Q<i. -COnstituição, e eu, 
, Presidente, promulgo a seguinte 

~-RESOLUÇÃO No , DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Brasilândia, 

Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 3.043.254,33 (três milhões, 
quarenta e três mil, duzentos e cinqüenta e quatro cru
Zados e trinta e três centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~> ~a pÇefeitura Municipal de Brasilândia, Es~ 
tado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 29 da 
Resoluçã,o nl? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no 
valor de Cz$ 3.043.254,33 (três mfihões, quarenta e três 
mil, duzentos e cinqüenta e quatro cruzados e trinta e 
três centavos), correspondente a 72.404,03 Obrigações 
Reajustâveis do Tesouro Nacional- ORTN, consídera
do o valor nominal dá ORTN de CrS:42.031,560, vigente 
em junho de 1985, jUnto à Cã.ix1l Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social~ FAS, destinada a financiar a im~ 
plantação de unidade mista de saúde, naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas Pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Q SR. PRESIDENTE (José Ft:agelli)- Item _11_; 
Discussão, em turno único, da Redação Final (o

ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n'i' \28, de 1986), do Projeto de Resolução nl' 180, de 

__ l 9&5, _que autoriza o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar em Cd 85.665.500,00 (oitenta e cin
co milhões, seiscentos e sessenta e_ cinçó ·mil e qui
nhentos cruzãdos) o montante de sua dívida canso~ 
lidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

defir1itivamente aProVada, nos" termos dOirL 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgaçàO: 
Ê a seguinte a redação final aprovada 
Redação rmai do Projeto de Resolução n~' 180, de 

1985. 
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 1986 
_ Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 

-- elevar em CZS: 85.665.500,00 (oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e sessenta e cinco mil e quinhentos cruzdos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: __ 
Art. 1~> É o Governo do Estado do Rio de Janeiro 

autorizãdo a elevar, temporariamente, os parâmetros es-
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tabe-lecidos nos incidas I e III, do artigo 2~> da Resolução 
n9 -62, de 28 de outubro de 1975, mOdificada pela de nl' 
93, de II de outubro de 1975, ambas do Senado Federal, 
a fim -de que possa realizar uma operação de crêdito no 
valor de Cz$ 85.665.500,00" (oitenta e cinco milhões, seis
centos e sessenta e cinco mil e quinhentos cruzados), cor
resporldente a US$ 18,422,682.94 (dezoito milhões, qua
trocentos e vinte e dois mil, seiscentos e oiténta e dois 
d!>lares americanos e noventa e quatro centavos de d6la~ 
ris), à taxa cambi3.1 diCrS 4.650 (quatro mil, seiscentos e 
cinqUenta cruzeiros) junto a um conglomerado de ban
cos, destinados à renovação das parcelas vencidas e vin
cend_as n_o presente exercício, relativas a empréstimos 
contratados sob a égide da Resolução nl' 63, de 1967, do 
Banco Central do Brasil, obedecidas as condições admi
tidas por este Banco para operações de repasse, em rnoe· 
da nacional, de_ créditos obtidos no exterior. 

Art. 2"' Esta ResOlução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESJPENTE (José Fragellí) - Item 12: 
Discussão, em turno único, da Redação Final (o

f~reci?a pela Comissão de Redação em seu -~~recer 
nv 129, de 1986), do Projeto de Resolução n\'> 185, de 
!985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Marin
gá, Estado do Paraná, a contratar operação de cré~ 
dito no valor de Cz$ 9.627.841,80 (nove milhões, 
seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e 
um cruzados e oitenta centavos). 

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
gimenfo (nterno. 

O projeto vai à promulgação. 
Ê a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 185, de 
~)985. 

Faço saber que o Senado F'ederat aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No. DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Es
tado do Paraná, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 9.627.841,80 (nove milhões, seiscentos e 
vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e um cruzados e 
oitenta centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. J'i' Ê a Prefeitura Municipal de Maringá, Esta

do do Paraná, nos termos do artigo 29 da Resolução n'~ 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori· 
zada a_çontratar operação de crédito no valor de CZS: 
9.627.841,80 (nove milti.ões, seisceiitOs e vinte e sete mil, 
oitocentos e quarenta e um cruzados e oitenta centavos), 
Correspondente a 28l. 789,64 Obrígações Reaju-stáveis do 
Tesouro Nacional ORTN, considerado o valor nominal 
da ORTN de Cr$ 34.166,77, vigente em abril de 1985, 
junto ao Banco do Estado do Paraná, este na qualidade 
de agente financeiro-do_Banco Nacional da Habitação
BNH, destinada â execução de obras de infra-estrutura e 
de equipamentos comunitãrios públicos em conjuntos 
habi_tacionais, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

ArL 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIPENTE (José Fragelli) - Concedo a 
pi:tfavra ao t!_obre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Não poderia deixar de registrar desta tribuna, o faleci· 
menta, a 22 de janeiro passado, em Salvador, do advoga· 
do Oswaldo de Sá Menez-es. A Bahia perdeu, com o seu 
desaparecimentO, uma grande personalidade -de que po
deria se orgulhar, pelo seu reconhecido talento e capaci
dade profissional. 
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Consultor Jurídico do Estado, especialista em Direito 
Agrário e Legislação de Terras- campo no qual se pro~ 
jetou nacion_almente- Oswaldo de Sá Menezes, nomea
do pelo Governador Otávio Mangabeira, Diretor d9 De
partamento de Indústria e Comércio da Bahia, exerceu a 
direção desse órgão da administração dunmte 12_ aUQS 
consecutivos. __ 

Desde então, sempre vinculado à solução de_ proble
mas jurídicos, exerceu diversos cargos de relevo e publi
cou grande quantidade de pareceres, reunidos posterior
mente em livros que muito conlribuí_r_aro para amplíar e 
fortalecer o seu vasto prestígíõ técnico e -cultural. 

Autor de projetas pioneiros- e reforni.a agráriã -, ci 
saudoso advogado, nascido em Salvador a 27 de março 
de 1910, era casado com a Sr• Guiomar Albuquerque Sá 
Menezes que lhe sobrevive e deixou filhos e neJos. 

Homem de imensa cultura e inexcedível integridade 
moral, tornou-se respeitado e estimado, motivos pelos 
quais a Bahia lamenta o seu desaparecimento. 

Encerrando estas considerações, associo:m.e à tristeza 
e profundo pesar dos seus familiares e amigos~ de_n_tre_ 
os quais me inclu_o -, e ao seu irmão, Professor Jayme 
Sá Menezes, meu colega, na velha e tradicional Faculda
de de Medicina da Bahia, e ctileto amigo -, manifestan:.. 
do, nos limites deste ligeiro pronunciamento, as expres
sões de minha saudade, ao mesmo tempo em que solicito 
a incorporação do _artigo anexo de autoria de Jorge 
Gama Abreu, intitulado "OSwaldo de Sá Menezes, juris
ta", _que A Tarde publicou em sua edição de 5 de feverei
ro passado. 

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

A Tarde- quarta-feira, 5 de fevereiro de 1986 

OSWALDO DE SÁ 
MENEZES, JURISTA 

Jorge Gama Abreu 

Acometido de forte resfriado, não pude comparecer 
ao sepultamento deste meu distinto colega e amigo, di
plomado naquele 5 de março de 1932, pela Faculdade_de 
Direito da Bahia, na turma paraninfada pelo grande pro
fessor Francisco Prisco Paraíso, de cujo centenário de 
nascimento tive a honra de ser o orador na sessão solene 
realizada no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 

Desejo agora, através deste prestigioso jofnal, cujas 
colunas sempre estão abertas à prática da Justiça, recor
dar a figura inolvidável do colega ora desaparecido. 

Sem dúvida alguma, Oswaldo de Sã Menezes _conhe
cia, mais do que ninguém, o problema fundiário, e de hâ 
muito vinha estudando a maneira mais justa e correta
mente jurídica de executar a hoje tão badalada reforma 
agrária. Desigi13.do pelo governo estadual, foi autor de 
um projeto sobre a matéria, que teve ampla e justa reper
cussão nos meios jurídiCOs~ Pondo de lado a antiga e fra
ternal amizade que dedicava a esse in.Sígne Colega, afir
mo, fazendo justiça, que Oswaldo de Sâ Menezes, peta 
sua ilibada reputação, pela sua dedicação ao estudo do 
Direito AgráriOe temas ligados às chamadas. "Bolsas de 
Valores", só não teve a merecida projeção em âmbito na
cional, porque sempre permaneceu na Bahia e daqui não 
saiu. 

Amâncio José de Souza Netto, um dos mais notáveis 
advogados da Bahia, pela sua grande capacidade de tra
balho, talento e cultura, publicou, em 1974, excelente 
trabalho intitulado "Terras Devolutas", no qual, às fls. 
79, discordou do magnifico parecer do jã consagrado ju
rista Sã Menezes aprovado pelo procurador-geral does
tado, mas fez-lhe Amâncio Netto a devida justiça, ao es
crever; .. Notável conhecedor do Direito Civil e da Legis
lação sobre terras públicas, goza Oswaldo Sã Menezes 
nos círculos jurídicos baianos da justa fama de ter pro
fundo saber jurídico e de ser ilibada a sua reputação, o 
que de fato é, sem a mais mínima dúvida". 

Autoridade em legislação de terras, teve Oswaldo de 
Sá Menezes no ilustre advogado Pacífico Ribeiro uffi 
discípulo no acurado estudo em derredor das terras da 
Bahia. 

Por tudo quanto produziu no campo do Direito, pelos 
trabalhos magníficos que elaborou, sobretudo no tocan
te aos problemas fundiários, Oswaldo de Sã Menezes ha
verã de sobreviver à morte, confir~ando_ o acerto ·da 
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afirmação de Alves Mendes, quando, concluindo um dis
curso funebre, disse; ••Por entre as sombras da morte re
fulge com mais vigor o espírito dos grandes". 

Oswaldo de Sá Menezes, em sua exemplar vida, a des
peito da sua incomum modéstia, dignifiCOtiaO-inàximo-a 
conhecida tradição de dignidade e cultura do sempre 
lembrado Agrário de Menezes e do insigne professor 
Arthur de Sá Menezes, seu pai, tradição essa que o seu 
irmão Jaime de Sá Menezes vem mantendo com invulgar 
brilhantismo. 

Impedido, como disse, de comparecer ao seu sepulta
mento, pelo que soube, concorridíssimo, presentes ami
gos, admiradores, autoridades e figuras expressivas das 
instituições culturais, deixou aqui ao velho amigo Sã 
Menezes o meu sentido adeus. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, -desig
~<Jndo, para a sessão ordinária de al?~nhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO-DETE!-DA CÂMARA 
N• 218, DE 1985 

_(Em regime de urgência- art. 371, c, 
do Regimento Interno) 

... _Q_~li.Ssã.o~ _;l}l_j_!.l.p)fl. únLcQ,_!io Proj~Q. c]~ lei!!"' 218, 
de 1985 (n"' 6.698/85, na Casa de origem), de iniciativa 
do_ S_enhor Presidente da República, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Informática e Automação ~PLA
NIN, tendo 

PARECERES ORAIS, FAVO RÃ VEIS, proferidos 
em_ plenário, das Comissões: 

-de Ciência e Tecnologia; e 
- de Economia. 
Dependendo da votação do Requerimento- n"' 40, de 

1986, de <lutaria do Senador Murilo Badaró, de adia
mento da discussão para diligência). 

- -z 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 

173, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer ns> l.l59, de 1985), que 
autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 
152.582.159.144 (cento e cinqUenta e dois bilhões, seis
centos e oitenta e dois milhões, cento e cinqUenta e nove 
mil, cento e quarenta e quatro cruzeirOs), o montante-de 
sua- dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob ns> 1.160, de 1985, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 

e juridicidade. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
176, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como _conclusão de seu Parecer n"' l.t67, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Barra_ do_. Garças 
(MT) a elevar em Cr$ 4.886.412.000 (quatro bilhões, oi
tocentos e oitenta e seis milhões, quatrocentos e doze mil 
cruzeiros) o montante de.s.ua dívida consolidad.a, tendo 

PARECERES, sob n"'s 1.168 e 1.169, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

- de Municípios. favorável. 

4 

Votação, em turno único: dO Projeto de Resolução n"' 
178, de 1985 (apresentado pela Gomissào de Economia 
co_!no conclusão _4~ seu PªK_ecer .n"' ).173, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de I ta pira (SP) a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 8.541.~92.500 

-{oüo bilhões, quinhentos e quarenta e um milhões, seis-
centos e noventa e dois mil e quinhentos cruzeiros), ten
do 

PARECERES, sob n•s 1.174 e 1.175, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicídade; e 

- de Municípios, favorável. 
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Vot<~ção, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
179, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 1.176, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora 
(SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
2.68Q.050.0QO (dois bilhões, seiscentos e oitenta milhões 
e cinquenta mil cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n'íls t.177 e 1.178, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
181, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu_ Parecer o\' 1.181, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio (SP) a con
tra~r operação- de crédito no valor de Cr$ 275.952.706 
(duzentos e setenta e _cinco milhões, novecentos e cinM 
qüenta e dois mil, setecentos e seis cruzeiros), junto à 
Caixa Econômica Federal, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.182 e 1.183, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucion;Ulidade 
e juridicfdade; e 

- ~~ ~unicípios, favorável. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
182, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 1.184, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Alta Floresta (MT) a 
elevar em Cr$ 3.140.422.050 (três bilhões, cento e qua
renta milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e cinqaen
ta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECERES. sob n•s 1.185 e 1.186, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e jurídicid::ide; e 

- ~e Municípios, favorável. 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n"' 
184, de 198S. (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 1.190, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiporã (PR) a elevar 
em Cr$ 1.007.805.300_(llm bilhão, sete milhões, oitocen
tos e cinco niil e trezentos cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n»s 1.191 e l.l92, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
186, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 1.206, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Barra Mansa (RJ) a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
15.897.51.3.47.9. (_quinze bilhões, oitocentos e noventa e 
sete milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e se
tenta e nove cruzeiros) tendo 

PARECERES, sob n"'s 1.207 e 1.208, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

!O 

Votação, em turno único, do Projeto de Res.olução nQ 
187, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como Çonclusão de seu Parecer n"' 1.209, de 1985), que 
autoriza. a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte(MG) 
a contratar operação de crédito no valor de CrS 
42.459.266.750 (quarenta e dois bilhões, quatrocentos e 
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cinqUenta e nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, 
setecentos e cinqUenta cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n~s 1.210 e 1.211, de 1985, das CoM 
missões;-

-de Constituição e Justiça, pela constitucioiüiUdade 
e juridicidade: e --

-de Municípios, favorável. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
188, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão_de seu Parecer n'>' 1.212, de 1985), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Luz (MG) a contratar 
operação de crédito no valor de Crl 872.837.604 (oito
centos e setenta e dois milhões, oitocentos e trinta e sete 
mil, seiscentos e quatro cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n"'s 1.213 e 1.214, de l985~aS Co
missões: 

-de Constituição e Justi~a, pela constitucionalidade 
e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

12 
Votação, em primeiro turno (apreciação prelíminar da 

constitucionalidade e juridicídade, nos termos do a.rt. 
296 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado 
n~' 160, de 1982, da Senadora Laélia de Alcântara, que 
restringe a disponibilidade dos bens imóveis do analfabe
to, tendo 

PARECER, sob n~t 849, de 1985, da ComiSsão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de e ínjuridicidade. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 124, de 1983, 
de autoria do Senador Gastão MUller, que faculta às em
presas revendedoras de combustível ao público o paga
mento a vista ou d3. parte por elas efetivame:Ote cOmer
cializada, tendo 

PARECER, sob n<? 742, de 1985, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

14 
Votação, em primcii'õ turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n<? 154, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que define a residência médica e_ disciplina o exercfcío 
profissional da ativídade, dando outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n~> 463, de 1985, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de e injuridicidade. 

t5 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimiriaf-da 
constitucionalidade; nos termos do art. 296 do Regimcm
to lrtterno), do Projeto de Lei do Senado n9 206, de 1985, 
de autoria do Senador Jorge Kalume, que permite o uso 
dos créditos em fundos do Decreto-Lei n9 157 para 
amortização de prestações do Sistema Financeiro de Ha
bitação, tendo 

PARECER, sob nl' 881, de 1985, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de, com voto vencido do Senador ,Nelson Carneiro. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Seila
do n9 266, de 1985-DF, que aprova o Estatuto dos Bom
beiros Militares do Corpo de Bombeiros do I?istrito Fe
deral, e _dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n~>s 1.108 e 1.109, de 1985, das Co
missões: 

-de Constituiçiio e Justi~a. pela constitucionãlidade e 
juridícidade; e -

-do Distrito Federal, favorável, com emenda que 
apresenta de n\' !·DF. 

(Dependendo da votação do Requerimento nl 41, de 
!986, de autoria do Senador _Alfredo campõs, de adia· 
menta da discussão para o dia 18 de abril de 1986), 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Está encerra
da a sessão. 

(L~vant~-se a sessão às 18 horas e 50 minUtos.) 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÂRIO 
N• 10 DE 1986 . 

O Primeiro-Secretârio do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o Ato n9 2, de 1981, da Co
míssão Diretora, considerando o parecer técnico da Sub
secretaria de Engenharia, e o Parecer n~' 07/86 da Con
sultaria Geral, no Processo n9 001466/86-0, Resolve ne
gar provimento aos recursos interpostos por Pagani Pi
_nheiro S/A e por EMBRACO- Empresa Brãsiteira de 
Construção Ltda., contra decisão da Comissão Perma
nente de Licitação, na Tomada n~> 045/85 e, oem conse
qUência, homologar o julgamento da referida Comissão, 
considerando vencedora a empresa lrmãos Siqueira 
Ltda., adjudicando-lhe o fornecimento e instalação de 
bríses-soleil no Anexo I do Senado, conforme Edital e 
Proposta, no valor total de Cr$ 5.149.808.383 (cinco bi
lhõe.s, cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e oito 
mil, trezentos e oitenta e três cruzeiros), menor preço na 

·Licitação. 
Brasília, 19 de fevereiro de 1986. - Enéas Faria, 

Primeiro-Secretário. 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÂRIO 
N9 II, DE 1986. 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o Ato n~>- 2, de 1981, da Co
missão Diretora, atento à exposição de motivos do Se
nhor Diretor-Geral, de li de março de 1985, e à delibe
ração da Comissão Diretora, em reunião desta data, e 
com fundamento no art. 20, § }I', "b" do Ato n<? li de 
1978, da mesma Comissão Diretora, Resolve autorizar a 
rescisão, sem ônus para o Senado, do contrato firmado 
com frmãos Siqueira Ltda., em 27 de fevereiro de 1986 e 
dispensar a licitação, para contratação de fornecimento e 
instalação de termobrise com a empresa .. Hunter Dou
glas do Brasil I..tda.", pelo preço total, fixo e irreajustâ
vel, de Cz$4.998.500,00 (quatro milhões, novecentos e 
noventa e oito mil e quinhentos cruzados). 

Brasília, 13 de março de 1986. - Enéas Faria, 
Prime i ro-Secretá ri o. 

COMISSÃO DIRETORA 

4' Reunião Ordinária, realizada 
em 13 de mar~o de 1986 

Aos treze dias do mês de março de mil novecentos e oi
tenta e seis, às onze horas, reuniu-se a Comissão Direto
ra do Senado Federal, sob a presidência do Senhor Sena
dor José FrageHi, Presidente, e com a presença dos Se
nhores Senadores Passos Pôrto, Segundo-Vice
Presi_dente, Enéas Faria, Primeiro-Secretário, M<ircon
des Gadelha, Terceiro-Secretário, Martins Filho e Alber
to Silva, Supierttes. 

Deixaram de comparecer, por motivos justificados, os 
Senhores Senadores Guilherme Palmeira, Primeiro-V ice
Presidente, João Lobo, Segundo-Secretário e Eunice Mi
chi!es, Quarto-Secretário. 

Dundo i_nício aos trabalhos, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Primeiro-Secretái-io que comu· 
nica a necessidade de, por ato próprio da Comissão Di
retora, em consonância com o que dispõe o art. 55,§ 1~>, 
da Constituição, fixar os critérios adotados pelo 
Decreto-lei n9 2.284, de 10 de março de 1986, quanto aos 
valores dos subsídios e da ajuda de custo dos Senhores 
Senadores, bem como dos vencimentos, salários, proven
tos e demais remunerações dos servidores do Senado Fe
deral, inclusive pensões. Esclarece Sua Excelência que tal 
providência se faz necessária, tendo em vista a insti
tuição da nova unidade do sistema monetário brasileiro; 
du conversão do cruzeiro em cruzado e dos novos cri
térios para o cálculo dos vencimentos dos servidores ci· 
vis da União. Após amplo debate sobre o assunto, foram 
aprovados os A tos n~'s 6 e 7, que vão à publicação. 

Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretál'io 
leva ao conhecimento dos Senhores Senadores a situação 
da contratação de empresa especializada para a con-
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fecção e instalação do "Brise Solei!" para o Anexo I, ob
jcto da Tomada de Preços n~> 45, de 1985. Esclare~e.Sua 
Excelência que, depois de esgotados os recursos adminis
trativos próprios, previstos em lei para a realização da li
citação, foi selecionada, pelo critéiio de menor preço, a 
firma Irmãos Si(j_ueira Ltda. e que· a assinatura do com
petente contrato entre o Senado e a firma vencedora se 
deu no dia 27~2-86. No dia seguinte à assinatUra do, con
trato, continua o Relator, foram publicadas pelo Gover
no Federal as medidas econômicas, de amplo conheci
mento público, consubstanciadas no Decreto-lei n9 
2.2-83, de 27-2-86; diante disso, a firma Irmãos Siqileira 
Ltda. propôs o distrato da empreitada, alegando dificul
dudes para cumprir os novos- encargos decorrentes do re
feridO decreto-lei. Informou Sua Excelência, também, 
que as -propostas apresentadas pelas demais empresas 
que acorreram à licitaçãõ, além de onerosas à insti
tuição, já se acham ve_ncidas em seus prazOs de validade. 
Esclareceu Sua Excelência que tais circunstâncias obri
garam a Administração do Senado a voltar a sua atenção 
para a proposta formulada pela Hunter Douglas doBra
sil Ltda. que, embora não tendo logrado habilitar-se à li
citação por requisito de ordem formai (não apresentação 
do CRJF), encaminhara proposta de serviços em que 
oferecia um produto de tecnologia mais- avançã:dã-e de 
qualidade comprovada em vários países. Consultada a 
empresa, esta manifestou interesse em instalar o Brise em 
referência no Anexo I, por preço fixo e iáeajústável
menor do que o preço ajustado entre o Senado e a firma 
vencedora da licitação -, oferecendo garantia dos ser
viços e da qualidade, funcionalidade e resistência do ma
terial que propõe para a confecção da instalação, bem 
como_ assumindo o compromisso de sua reposição em 
caso de problemas. Por se tratar de produto exclusivo da 
empresa Hunter Douglas do Brasil Ltda., conforme car
ta de exclusividade apresentada ao Senado, é possível a 
contratação com dispensa de licitação, conforme dispõe 
a legislação aplicável à matéria. Após amplo debate 
sobre_ o assunto, e verificando que o Senado já dispõe, 
instalado no Anexo I, o andaime faxadeiro, e que a obra, 
aprovada pelo Professor Oscar Niemeyer, é de absoluta 
necessidade para o edificio - vez que reduzirá substan
ciulmente a demanda de ar condicionado, cuja capacida
de já se encontra esgotada, causando sêrias dificuldades 
operacionais para os que ali trabalham-, decidiu a Co
míssãO Diretora autorizar a contratação da empresa 
Hunter Douglas do Brasil Ltda., conforme proposta por 
ela ·apresentada e dispensada a licitação. 

Em seguida, o Senhor Primeiro-Secretário dã conheci
mento aos Senhores Senadores de processo oriundo da 
Subsecretaria de Administração de Material e Patrimô
nio, no qual re:laciona móveis e utensílios inservíveis ao 
Senado, que ocupam espaços nos diversos setores da Ca
sa, e sugere a sua alienação, em leilão público. O levanta
mento em questão decorre de orientação emanada da 
Comissão Diretora que, na 12• _Reunião Ordinária, reali
zada cm 24 de outubro de 1985, determinou a consti
tuíção de COmissão cOm fim específico de leyantar e ava
lial:._o_materiul acumulado nos depósitos da Subsecreta
ria de Administração de Material e Patrimônio com vis
tas à sua alienação por meio de leilão público. Por unani
midade, foi autorizada a adoção de providências admi
nistrativas para a alienação, que deverá ser feita pela Co
missão Permanente de Licitãção. . - . ~ 

Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro·Secretário 
informa ter recebido correspondência do Doutor Romeu 
Tuma, onde solicita seja verificada a possibilidade de o 
Senado ceder, em caráter definitivo, móveis e utensílios 
usados, para a residência oficial do Sr. Diretor-Gefal da 
Polícia Federal, conforme relação em poder do Sr. Dire
tor da Subsecretaria de Administra~ão de Material e Pa. 
trimônio. Por unanimidade, foi autorizada a Adminis
tração a tomar as providências viab1lízando a cessão, 
retirando-se os objetos listados da relação dos móveis e 
utensílios que vão à licitação. 

O Senhor Presidente, retomando a palavra, informa 
ter recebido solicitação para a cessão do Auditório- Pe
trônio Portella e salas de reuniões das comissões técni
caS, pelo" Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Dis
trito Federal, no período de 17 a 20 de abril do corrente 
ano para o Encontro Nacional dos Jornalistas para de-
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bater o tema "A Comunicação na Constituint~" e da So
ciedade Beneficente -de Estudos de Filosofia (EBEF), 
para realização do ]I' Congresso Nacional em Defesa da 
Família e dos Valores da Civilização Cristã, no dia 2 de 
junho do corrente 31'!0. Após amplo debate sobre o as
sunto, ficou decidido, por unanimidade, a cessão do au
ditório, para os eventos referidos, adequando-se, quanto 
ao primeiro, às necessidades prioritárias do Senado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o II) 

Solicit~ndo a palavra, o Senhor Scnad~r_ Martins_ Fi
lho esclarece sua preocupação quanto à segurança dos 
Senhores Senadores, quando em plenário, e sugere a ins
talação, no corredor de acesso à Galeria do Sinado, de 
detector de metais, a ser operado pelo Serviço de Segu
rança dri. Casa. Após éxame do aSsuntO; fofa sugeStão 
aceita, por unanimidade, recomendando-se providenciar 
a_ instalação do referido equipamento. 
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Nada mais havendo a trâta;, às doze horas e trinta mi
nutos, o Senhor Presidente declarou encerrados os traba
lhos, pelo que eu, Lourivat Zagonel dos Santos, Diretor
Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a pre
sente Ata, que, depois de assinada pelo Senhor Presiden
te, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, em 13 de março de 1986, 
- José Frag~lli, Presidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO II 

ANO XLI - N• 020 CAPITAL FEDERAL QUINTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 1986 

-SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Ffagelli, Presidente, 

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 3, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operaÇão de empréstimo externo no valor (l.e 
USS 52,000,000.00 (cinqüenta e dois milhões de dólares americanos), destinada ao financiamento parcial do II Pro
grama de Rodovias Alimentadoras daquele Estado. 

Art. I• É o Governo do Estado de Santa Catarina acutorizado a realizar, éom a garantia da União, uma operação-de em
préstimo externo no valor deUS$ 52,000,000.00 (cinqUenta e dois milhões de dólares americanos), ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, destinada ao financiainelüo parcial do II Programa de Rodovias Alimentadoras daquele Estado. 

Art. 2• A operação realizar-se-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições 
creditícias da operação, a ser efetuado pelo Minisrério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do 
artigo I •, item fi, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da exe
cução da polííica económico-financeira do Governo Federal e, ainda, as disposições da Lei"Estadual n9 6.292, de6 de dezembro 
de 1983, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 2 de abril de 1986. - José Fragelli, Presidente. 

SUMÁRIO 
l-ATA DA26•SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE dezembro de 1971, que define a Política ~acíonal de 

Cooperativismo-; institui o regime jU:rídico dt:ls Socie
dades Cooperativas, e dã outras providências. 

obrigatória a identificação civil do cidadão brasileiro 
e altera o Código de Processo Penal fio relativo à 
identificação criminal do indiciado em inquérito poli
ciaL 

1986 

l.l -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leitura de projetos 

- Projeto de -Lei do Senado n9 35/86, de autoria 
do Sr. SenadOr Ne:ISon- Carneiro,. qUe fixi-0 salãriC) 
mínimo profissional do 'técnico de Contabilidade de 
2'? grau, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n9 36/86, de autoria 
do Sr. Senador JOsé-lSriàcio Ferreira", que altera ale
gislação do imposto sobre a renda das pessoas físicas. 

- Projeto de Lei do Senado n'? 37/86, de autoria 
do Sr. Senador José lgnácio Ferreira; que acrescerita 
parágrafo único ao art. 49 da Lei n' 5.764-, de 16 de 

-Projeto de Lei do Senado nl' 38/86, de autoria 
do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, QU.idnstitui adi
cional à contribuição previdenciária das empresas 
com elevado faturamento; modifica o sistema indeni
zatório por tempo de serviço no regime do FGTS e 
da CLT e cria modalidade de seguro-desemprego. 

- Projeto de Lei do Senado o? 39/86, de autoria do 
Sr. Senador José Ignácio Ferreira, que estende aos 
dependentes que menciona o direitO ao salário
família, instituído pda Lei o'? 4.266, de 3 de outubro 
de 1963. 

~Projeto de Lei do S_enado- nl' 40/86, de autoria 
do Sr. Senador José Ignãcio Ferreira, que dispõe 
sobre o sisterna nacional de identificação civil, torna 

-Projeto de Lei do Senado n' 41/86, de autoria 
do Sr. Senador_ José Ignácio Ferreira, que modifica 
os artigos 827, iríciso V e 844 do Código Civil. 

---'-'Projeto de Lei do Senado n" 42/86, de autoria 
do Sr. Senador José Jgnácio Ferreira, que altera o ar
tigo 4~" da_ Lei n" 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que 
dispõe sobre os ~_tágios de estudantes de estabeleci
meny:>s de ensino superior e de ensino profissionali
zante de 2'? grau e supletivo e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 43/86, de autoria 
do Sr._$enador Jorge Kalume, que dã nova redação 
ªo caput do art. 224 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprov-ada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 
de maio de 1943. 

-------------------------------



472 Quinta-íelra 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1986 

lOURIVAl ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretot-Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO AlVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR AMARAL PEIXOTO- Homenagem 
de pesar pelo falecimento do industrial Severino Pc> 
reira da Silva. 

SENADOR FÁBIO LUCENA - DemissÕes de 
funcionáfiós -pela rede bancãria. 

SENADOR GASTÃO M/)LLER, como Líder
Considerações sobre a sublegenda, a candidatura na
ta, a Lei Falcão e o recadastramento eleitoral. 

1.2.3- Comunicação 

Do Sr. Senador Claudionor Roriz, reassumindo o 
seu mandato Parlamentar pelo Estado de Rondônia. 

1.2.4- Fala J~ Presidência 

Recebimento de documentos encaminhados pelo 
Movimento Popular da Constituinte, contendo 
subsfdios para a elaboração da nova Constituição 
brasileira. 

1.2.5 - Requerimento 

N'i' 42/86, subscrito pelo Sr. Senado-r Helvídio Nu~ 
nes, de informações ao Poder Executivo. Deferido. 

t.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n9 218/85 (n'i' 
6.698/85, na Casa de origem), de iniCiâtíva do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Informática e Automação- PLANIN. 
(Em regime de urgência). Discussão encerrada, vol~ 
tando às comissões competentes, em virtude do rece~ 
bimento de emendas. 

-Projeto de Resolução n'i' 173/85, que-autoriza o 
Es_tado __ dp __ RiQ __ de_ Janeiro a elevar em CrS 
152.682.159.144, o montante de sua dívida consolida~ 
da. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução nt 176/85, que autoriza a 
Prefeitura- Municipal de Barra do G3.rça8 (MT), a ele~ 
varem CrS 4.886.412.000, O montante de sua dívida 
consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n'i' 178/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Itapira (SP), a contratar ope-
ração de crédito no valor de CrS 8.541.692.500. Apro~ 
vado. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n'i' 179/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora (SP), a 
contratar operação de crédito no_ valor de Cr$ 
2.680.050.000. Aprovado. À Comissão de RedaçãO. 

~Projeto de Resolução n9 181/85, que autoriza a 
Prefeitura- MÚnicipal de Sombrio (SC), a contratar 
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operação de crédito no valor de Cr$ 275.952. 70_6, jun..:~ 
to à Caixa Econômica Federal. Aprovado. Ã Comis
são de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 182/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta (MT), a elevar 
em Cr$ 3.140.422.050, o montante de sua dívida con~ 
solidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução nt 184/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de lbiporã (PR), a elevar em 
Cr$ 1.007 .805.300, o montãnte"de sua dívida consoli~ 
dada. Aprovado após usar da palavra o Sr. Enéas Fa~ 
ria. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n'i' 186/85, que autor~a a 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa (RJ), a contra~ 
tar operaçã-o de c'rédito no valor de Cr$ 
15.897.513.479. Aprovado. À Comissão deRedação. 

-Projeto de Resolução n'i' 187/85, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG), a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
42.459.266.750. Aprovado. Â Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução nt 188_/85, que autoriza a 
Prefeitura MUnicipal de Luz (MG), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 872.837.604. Apro
vado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 160/82, que restrin~ 
ge a disponibilidade dos bens imóveis do analfabeto. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade ejuri~ 
dicidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 124/83, que faculta 
às empresas revendedoras de combustível ao público 
o pagamento à viSta ou da parte por elas efetivamen
te comercializada. (Apreciação preliminar da consti
tucionalidade~) Rejeitado. -Ao ~&...rquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 154/84, que define 
a residência médic~ e disciplina o ex.ei-cício profissio
nal da atividade, dando outras providências. (Apre~ 
ciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. 
Af! Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 206/85, que permi
te o uso dos créditos em fundos do Decreto~1ei n'i' 157 
para amortizaçâo de prestações do Sistema Financeí~ 
ro-de Habitação. (Apreciação preliminar da constitu
cionalidade.) Votação adia_da, nos termos do Reque~ 
rimento n'i' 44/86, para reexame da COmissão de 
Constituição e Justiça. 

-Projeto de Lei do Senado ri'i' 266/85 -DF, que 
aprova o Estatuto dos Bombeiros-militares do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras provi~ 
dências, Discussão adiada, a fim de ser feita na sessão 

do dia 18 próximo, nos termos do Requerimento n'i' 
4t/86. 

1.3.1- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinãria a realizar~se 

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

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR MÁRIO MAIA- Desligamento de S. 

Ex• do PMDB e ingresso no PDT. 

SENADOR JAISON BARRETO, como Líder
Colocações sobre o momento político brasileiro. 

SENADOR FÁBIO LUCENA, para uma expli
cação - Observações ao discurso do orador que o 
antecedeu na tribuna. 

SENAD_OR JAISON BARRETO, para uma expli~ 
cação- Comentários ao discurso do Senador Fábio 
Lucena. 

. SENADOR JOSE IGNÀC/0 FERREIRA -
Anúncio, pelo Ministro da Previdência Social de 
projeto a ser enviado pelo Governo ao Congr~sso 
Nacional, acabando com a contribuição dos aposen
tados à Previdência Social. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- O proble
ma habitacional em nosso País. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- Defesa da 
instalação, em Pernambuco, de refinaria da PE
TROBRÁS a ser construída no Nordeste. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA~ 75• Con-.. 
ferência Interparlamentar, a realizar~se na cidade do 
M~.l{_i~Q:~- 9~ 7 __ ª- J2 __ do __ c:ouente. 

SENADOR ODACIR SOARES- Reivindicações 
dos servidores da Superintendência da Campanha de 
Combate à Malãria - SUCAM, em Rondônia. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Ascensão 
do Senador- Jorge Bornhausen ao cargo de Ministro 
da Educação e_ gestão desenvolvida pelo Ministro 
Marc? Maciel naquela pasta. 

1.3.3. -Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 27• SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE 
1986 

2.1-ABERTURA 
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2.1.1- Comunicação da Presidência 

Referente à retirada dos itens 12 e 13 da pauta da 
presente sessão. 

2.2.- ORDEM DO DIA 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n'i' 
147/85, que au'toriz3. o Governo do Estado da Paraí
ba u contratar operação de crédito no valor de Cz$. 
1.108.436,06. Aprovada. À Promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n'l 
152/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Sebastião, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 4.590.191,00.-Apro-
vada. À Promulgação_. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~' 
153/85, queautoriza a PrefeitUra Municipal de Mo

.coca, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 6.108.015,00. Aprovada. À 
Promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
155f8_5, que autQriza a Prefeitura Municipal de Cara
guatatuba, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 9.180.382,00. Apro
vada. Ã Promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
156/85, que aUtoriza a Prefeitura MuÕicipal de Cam
po Limpo Paulista, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 7.329.618,00. 
Aprovada. Ã Promulgação. 

- Redação final do ProJeto -de ReSolução n9 
157/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Agu
dos, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 9.180.382,00. Aprov8da. À 
_Promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
158/85, qUe autoriza a Prefeitura Muriicípal de Santa 
Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo1 a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 9.772.824,00. 
Aprovada. Ã Promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
159/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vár
zea Grande, Estado de Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor de Czl 4.395.142,07. 
Aprovada. Ã Promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
160/85, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de An,:: 
gra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 
ope:i'ação de-crédito no valor de Cz$14.659.236,00~ 
Aprovada. À Promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
171/85, que autoriza o Governo do -Estado do Riõ 
Grande do Sul a elevarem Cz$134.513.277,51. Apro
vada. À Promulgação. 

-Projeto de Lei da Câmara n'~' 183/85 (n"' 
- 5.312/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a es-

truturação de categorias funcionais dO Grupo
Atividade de Apoio-Judiciário do Quadro das Secre
tarias do Tribunal Federal de Recursos e do Canse-
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lho da Justiça Federal e dã outras providências. 
Aprovada. À Promulgação. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n'~' 297 (n"' 598/85, na origem), 
pela qual o Senhor Presídente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Antô
nio Sabino Cantuária Guimarães, Ministro de Pri
meira.Oasse, da carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República 
Socialista da Romênia. Retirado da pauta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n'~' 37/86 (n' 2/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor André 
Guimarães, Ministro de Segunda Classe, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Indonêsia. Retirado 
da pauta. 

2.2.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.3- ENCERRAMENTO 

3- MESA DIRETORA 
4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI-

DOS -

5- COMPOSIÇÃO DAS COMJSSOES PER
MANENTES 

Ata da 26l!- Sessão, em 2 de abril de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. José Fragelli, Enéas Faria e João Lobo 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES,- --

Jorge Kalume - Mário Maia - Eunice MiChileS _ 
Fãbio Lucena - Odacir SOares:- Aloysio _Chaves -

. Hélio Gueiros- Américo de Souza- Afberto Silva_ 
Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- Humber
to Lucena- Cid Sampaio- Nivaldo Machado- Luiz 
Cavalcante- Lourival Baptista - Passos Pôrto- Lo
m,a~to Júni?r- Luiz Viana- _João Calmon --José Ig
nacJo Ferre1ra - Nelson Carneiro - Jamil Haddad _ 
Murilo Badaró- Alfredo Campos- Benedito Ferreira 
-Henrique Santillo- Gastão MUller- José Fragelli 
- Enêas Faria- Jaison Barreto -Ivan Bonato- Car-
los Chiarem - Octavio Cardoso. . 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Ha
vendo n~mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Não há expediente a ser lido. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 
}9-Secretário. - -

São lidos os seguirlies 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 35, de 1986 

"Fixa o salário mínimo profissional do Técnico de 
Contabilidade de i'~' grau, e dá outras providências." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A remuneração -mínima mensal abribU-ível 

ao Técnico de Contaóilídade, de 2'~' grau, qlle ex.erce ati
vidade profissional com relação de emprego, não poderá 
ser inferior a cinco (5) salários mínirri.os. 

Parágrafo único. Para fazer jus à iérii.Unetação 
míninla prevista neste artigo, o Técnico de Contabilida~ 
de deverá obedecer à jornada normal de trabalho de oito 
(8) horas diãriãs. -

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em Contrário. 

Justificação 

A verdad_e_é que, ínobstante a importância: da ati vida
de dos Técnicos de Contabilidade de nível médio (29 
grau), não raro respori.sãveis pela regularidade contábil 
de grandes empresas, em muitos pontos do País a remu
neração por eles púcebida é incondizente, ínjusla. 

Assim., Põr uma: questão tão-somente dejustiça, esta
mos preconizarido que a remuneração mínima, mensal, 
atribuível a esses profissionais tenha por piso o valor de 
cinco salários mínimos, para uma jornada de_ oito horas 
diárias. 

Sala· das Sessões, 2-de abril de 1986- Nelson Carnei-
ro. 

( Ãs Colniúões de Constituição e Justiça e de L_e
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 36, de 1986 

Altera a legislacão do imposto sobre a renda das 
pessoas rlSicas. 

- -0 Congresso· Nacional decreta: 
Art. 1'~' ·-Poderão se-r ab?,tidoS darenda bruta, na de~ 

claração do imposto de renda _das pessoas físi-cas, ·as sa
lários p_agos pelo _co_n_tribuinte ao_empregado doméstiCo, 
filíllifo ao regime da Lei n'~' 5.859, de 11 de dezembro de 

í97z,bein como a respectiva contribuiÇão previd_en
ciária. 

§ 19 Exc~tua-se do abatimento a parcela salarial que, 
a cada mês, exceder o valor do maior salário mínim-O Vi
gen~e . 

S 2'1_~ As d~pesas referidas no artigo anterior não se 
incluem no desconto-padrão de até 25% dos rendímentos 
brutos do trabalho assalariado (cêdula "C"), mas serão 
computadas para efeito do limite máximo global de 5õ% 
para abatimento da renda bruta auferida pelo contri
buinte_ no ano~ base, na forma da le,gislação em vigor. 

Art. 29 Esta Lei vigora a partir -de sUa publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Com a edição da Lei n9 5.859, de 1972, deu-se largo 
passo no sentido da valorização profissional e proteção 
ao trabalho prestado, no âmbito familiar, por emprega
do ou empregada doméstica regularmente contratada 
como-mensalista. 

, A!&L!mas co~quistas significativas no terreno assisten
~~l.(como a vm~ulação obrigatória ao regime previden
CJano) e trabalh1sta (a exemplo do direito às férias remu
neradas~ fi~aram aH asseguradas. Hoje, já se sente tardar 
a :xtensao a classe de outras garantias e benefícios traba
lhlsta~-~co~o.a vinculação ao regim_e.do FGTS, o direito 
ao av1so prevro e ao 139 salário), até a final inclusão des
ses abnegados prestadores de serviços no regime celetis
ta, resgu<:_rdadas certas peculiaridades de seus afazeres e 
das relaço_:s que se estabelecem, no âmbito residencial, 
enlre pa~~oes e empregados. 

_____ J:_udo isso traduz o reconhecimento da importância e 
freq.Uenteme~te, da in?ispensabílidad~ ?o trabalho qu~ 
realiza o serv1dor domesttco, às vezes InJUStiçado ou mal 
remunerado. 
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Esta conscíCi1tizaçã6 Surge; poié"nl, à ·mediáaemque --
se tutelam, adequadamente, também os interesses e direi
tos dos empregadores, na hipótese a dona-de-casa ou _a __ 
famflia empregadora, para: a-jusfá-pii.itilha dos encargos 
que cercam referida prestação de serviços. A tanto, não 
pode omitir-se--o Poder Público através de providências 
que objetivam preservar essa valiosa forma de absorção 
de mão-de-obra, geralmente com pouca qualificação 
para outras ati v idades ou premida por falta de oportuni
dades no mercado de trabalho. 

Hã necessidade, pois, de viabiliza-r medidas que culmi
nem, no devido tempo, com a ampliação dos direitos dos 
empregados domésticos, condizente cOm a asce-nsã·a so
cial e profissional_da classe, ao mesmo tempo em que se 
conferem aos empregadores tratamento fiscal corripafí: -
vel, desde que, como tais, se assemelham a_uma empresa. 

Entendemos, neste sentido, imperioso considerar os ô
nus que representam, para a família empregadora, sobre
tudo as de classe média assalariada, a manutenção e are
muneração condigna do empregado _doméstico. 

É certo que, embora a prestação de serviços dessa na
tureza se revista de finalidade não-econômicã-,- para -a
família que a tem a seu serviço, a empregada domêstica 
exercita uma atividade profissional onerosa como as de-
mais. _ 

Por outro lado, em virtude das condições sociais, eco
nômicas e políticas emergentes da sociedade pós
industrial e urbana, mais e mais a mulher adentra o mer
cado de trabalho, integra a população economic~mente 
ativa, contiibuindo ambos os cônjuges para a renda fã-
miliar. _______ _ 

Ora, o afastamento da mulher do âmbito residencial 
para exercer atividade profissional fora, coloCã-a na con
tingência inarredável_de contar com os serviços e cuida
dos de auxiliares do lar, e arcar com as leis de mercado 
que regulam qualquer prestação de serviços. 

Sabe-se, inclusive, que, pela natureza e sacrifícios que 
a profissão exige, escasseiam nas grandes cidades as ofer
tas de mão-de-obra dessa natureza, registrando-se comu- _ 
mente níveis salariais acítiia -do mínimo legal. 

Os salários em espécie pagos por essá prestaÇão de ser
viços oneram, efetivamente, a renda familiar, sem esque
cer que as prestações in natura fornecidas ao empregado 
doméstico (alimentação, moradia, energia elétrica, âgua 
etc), também representam encargos não menos conside
ráveis. 

Trata-se, assim, de uma despesa útil, indispensâvel por 
vezes, com que tem de arcar a pessoa ou a família, para 
que po'Ssa, à sua ver, exercitar suas atividades profissio
nais, o que, de outra forma, não seríã possíVel ou lhe re
sultaria muito mais dispendioso. 

Com o fim, pois, de contemplar os interesses envolvi
dos, estimulando o aproveitamento dessa mão-de-obra e 
considerando os encargos que advêm à família que ã. em: 
prega, o Projetõ em tela permite abater da renda bruta os 
sa1ãrios e .contribuições previdenciârias com que o con
tribuinte arcar, para pagamento de empregado domésti
co, sob o regime da Lei nq 5.859, de 1972, vale dizer, 
quando a prestação de serviços não fOr de natureza even
tual. 

Exclui-se, porém, do abatimento a parcela que, men
salmente, exceder o mínimo legal, a fim de se conter o 
benefício dentro de limites toleráveis à Receita Fiscal 
Prevê o Projeto, tambêm, que as despesas citadas não se 
incluem no desconto-padrão para a cédula "C", 
evitando-se com isto que, por via oblíqua, o benefício" 
seja minimizado ou afastado. Dispõe-se, finalmente, que 
as despesas são computadas dentro do limite global de 
50% da renda bruta, acautelando, desta outra forma, os 
interesses do Fls.co. -

Sala das Sessões, 2 de abril de 1986- José Jgnácio 
Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.859- DE II DE DEZEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre a profissão de empTegado doméstico 
e dá outras providências. 

O Presidente da _República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a segUinte Lei: -
Art. I q Ao empregado doméstico, assim considera

do aquele que presta serviços de natureza contfnua e de 
'finalidade não lucrativa à pessoa ou à famflia no âmbito 
residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei. 

ArtA 2~> Para aéimissâo ao emprego deverá o empre
gado doméstico apresentar: 
_I- Carteira de Trabalho e PreVidência Social; 
ll- Atestado de boa conduta; 
III- Atestado de saúde,_ a _critério do empregador. 

-Art. -3~-O empfêiãdo dómtbstico terâ direito a fêrias 
anuais remunerada de 20 (vinte) dias úteis _após cada 
perfodo de 12 (doze) meses de trabalho, prestado à mes
ma pessoa ou família. 

-At-L-42__ Aos empregados domésticos são _assegura
dos os benefícios-e serviços da Lei OrgâniCa da Previdên
cia Social na qualidade de segurados obrigatórios. 

ArL 5" Os recursos para o custeio do plano de pres
taç§es _Qr()~irão das c_'?!ltrj_~ui~ões _abaixo a_ serem reco
lhidas pelo empregador até o último dia do mês seguinte 
àq_~:~.~le a que se refc;:rifem _.e iriCidentes sobre_ o valor dosa
lário míilimo da regiâo. -

1-8% (oito Pár centõ) do empregad~r: 
II- 8% (oito por cento) do empregado doméstico. 
Parâgfafo único. A falta do recolhim~nto, na êpoca 

gr(>pri~ _das contribuições _previ:sta_s ne_ste artigo rejeitará 
o rispOnSàvel ao pagamento do juro moratório de 1% 
(um por cento) ao mês, além da multa variável de 10% 
(dez por cento) a 50% (cinqUenta por cento) do valor-do 
débito. - -

Art. 6~' Não serão_ devidas quaisquer das contri
buições discriminadas nos itens II a VII da Tabela cons
tant~ do artigo 39 do Decreto n" 60.466 de 14 de março 
de 1~67. 

Art. 7<? Esta lei serâ regulamentada no prazo de 90 
-~ ~ (fiõVenta) dias vigorando 30 (trinta) dias após a publi

cação do seu regulamento. 
Art. 8<:> Revogam-se as disposições em _contrário. 
Brasília, li de dezembro de J972; 151Q da lndependên

_çi_<l _e 849 _d_a República. 
EM[LIO G. MtDlCE - Júlio Barata. 

(Às ComisSões de ConsatuiÇãoe-JUstiÇtJ e de Fi
nança.~.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 37, de 1986 

Acrescenta parágrafo único ao art. 4~' da Lei n~' 
5.764, de 16 de dezembro de 1971, que "define a Poli

- _tiça._Naciopal_ ~e Cooperativismo, _institui o regime 
~~~juridico das sociedades .cooperativas e dá outras provi

dências". 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1<:> __ o-artigo 49 da Lei nq 5.7-64, de 16 de de

zembro de 1971, fica a-crescido do seguinte parágrafo ú
nico: 

"Parágrafo único. Ás sociedades cooperativas 
são· reconhecidos poderes de representação, perante 
a autoridade administiatlva -OU judiciária, dos direi
_tos coletivos_ou individuais de seus associados, rela
cionados com o exercicio da atividade econômica 
comum ou os atos cooperativos, ficando igualmente 
legitiffiadas para promover a defesa de bens, direitos 
ou interesses transindividuais ou difusos que se insi
ram entre suas finalidades, inclusive os de que trata 
a Lei n<:> 7.347, de 24 de julho de 1985." 

Art. 2~> Esta lei vigora a- partii' de sua publicação. 
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A experiência cooperativista no Brasil já se encontra 
razoavelmente disseminada e amadurecida, a partir da 
formulação da política para o sistema, de que sucessiva
mente se ocuparam o Decreto-lei n~' 59, de 1966, e a Lei 
n~> 5.764, de 1971, -inobstante muito ainda s-e poder 
avançar no sentido de expandir e consolídar a atuação 
das sociedades cooperativas, sobretudo aquelas ligadas a 
atividades agropecuârias, ao abastecimento, eletrifi
cação, irrigação, assim como à- habitação. 

Entendemos que se deva reforçar a representatividade 
e a capacidade postulatória dessas associações, no intui
to de lhes conferir maior soma de ãtributos para agir em 
função de seus fins e em- faVor dos associados que as 
compõem, quer coletivamente, quer individualmente, 
além de participar das ações comunitárias em que se in
tegram. 

Com efeito, ditas saciedades são organ~adas, nos ter
mos do art. 4~>, caput, da Lei n~> 5.764(71, como "presta-
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doras de serviços aos associados", apenas se defefindo à 
OCB -,Organização das Cooperativas Brasileiras, a 
condição de órgão de representação e defesa do sistema 
cooperativista (art. 105, alínea "i"). 

Julgamos oportuno explicitar no texto legal a natureza 
ou carãter representativo, de que também gozar tais as
sociações., sobretudo no relativo à proteção dos interes-

- ses ou direitos coletivos ou individuais -dos se_us associa
dos -e não apenas dos direitos pertinentes à pessoa 
jurídica-, além de estender sua atuação em prol das co
munidades até à defesa de direítoS traiisíndivíduais ou 
difusos.. 

Realmente, as cooperativas exercem relevante papel 
social, ao lado da função econ_ómica, identificando-se 
com os problemas e reiviildicações das comunidades de 
que participam, tornando-se benfazejo admitir sua pre
sença nesse campo dos interesses transpessoaís. 

A partir da prÕposta inovadora convertida no texto da 
lei n<:> 7.347, de 24 de julho de 1985, sobretudo em seu 
art. 5~>, outras iniciativas devem ser imPlementadas para 
alargar, horizontalmente, o número das entidades legiti
madas à defesa dessa ordem de valores, assim como am
pliar verticalmente a extensão da representatividade que 
lhes é deferida, para abranger um universo maior de bens 
protegidos. 

A pioneira proviáência veio cciiiferíf legitiinação atívã: 
a quaisquer entidades do Poder Público (União, Esta
dos, Municípios, autarquias, empresas públicas, socieda
des_ de economia mista, fundações), ao lado do Minis
têriã Público e das associações civis que incluam, entre 
suas finalidades, idêntico compromisso, para propor 
-aÇãO oe -reSPonS-abilidade por danos cau_sados ao meio 
ambiente. ao consumidor, a bens e direilos de valor artís
tico, -estético, histórico, turlstico e paisagístiCo. 

PretendemOs, pol< mCdiante norma aditada ao texto 
da Lei n<:> 5.764, de 1971, explicitar a ampla representati
vidade das sociedades cooperativas, em tudo quanto se 
relacione aos interesses cole1ivos ou individuais de seus 
associados, assim como lhe outorgar poderes para tam
bém pugnar pela esfera de direitos transindiViduais ou 
difusos. 

Sala das Sessões, 2 de ab.ril de 1986 --José Igmício 
Ferreira. 

~ L,EGIS~L.AÇÃO CITADA 
LEI N• 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971 

Define a Política Nacional de Cooperath'ismo, ins· 
titui o regime jurídico das sociedades cooperativas e 
dá Oufrãs providências. 

Art. 4<:> As cooperativas são sociedades de pessoas, 
com forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, 
não sujeitas a falência, constituidas para Prestar serviços 
aos_ associados, distingüindo-se das demais sociedades 
pelas seguinte_s- características: 
I- adesão voluntâria, com número ilimifado de asso

ciados, salvo impossibilidade técnica de prestação de ser
viços; 
II- variabilidade .do capital social representado por 

quotas-partes; 
III- limitação do número de quotas-partes do capi

tal para Cada asSociado facultado, porém, o estabeleci
mento de critérios de proporcionaHdade, se assim for 
mais adequado para o cumprimento dos objetivos so
ciais; 

IV- incessibilidade das quotas-partes do capital a 
terceiros estranhos à sociedade. __ 

V -singularidade de voto, podendo as cooperativas 
centrais, federações e _confederações de cooperativas, 
com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar 
pelo critério da proporcionalidade: 

VI -quorum para o funcionamento e deliberação da 
Assemblêia Geral, baseado no número de associados e 
não no capital; 

VII- retorno das sobras líquidas do exercício, pro
porcionalmente às operações realizadas pelo associado, 
salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral; 

Vlll -indivisibilidade dos fundos de Reserva e de 
Assisténcia Técnica Educacional e Social; 

IX- neutralidade política e indiscriminação religio
sa, racial e social; 

X - prestação de assistência aos associados e, quando 
previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa; 
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XI- área de admissão de associados limitada às pos
sibilida?es de reunião, controle, operações e prestação 
de serv1ços. - -- -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

lor da multa prevista no art. 69, ln fine, das impQr
tâncias devidas ao empregado e, o que exceder, do 
saldo de_ sua conta vinculada. 

· · · · r Ã~~c~~i~;;;;~ ã; ·é;;;,;~,~ã~ ·;:,;;;;;;~--;;;;ê~~----~--~-
·; .... Art_ 89 O empregado poderá utilizar a conta 

vinculada nas seguintes condições, conforme se dis
puser em regulamento: nomia.)_ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 38, de 1986 

Institui adicional à constribnlçio prevldenciária 
das empresats com elevado faturamento; modifica o 
sistema indenizat6rio por tempo de serviço no regime 
do FGTS e -da CLT e CriA mOdalidade de seguro
desemprego. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 As empresas urbanas ou rurais com elevado 
grau de faturamento mensal em relação ao total das des
pesas com a folha de pagamento de: seus empregados e de 
trabalhadores temporários ou avulsos, definidos na le
gislação própria, recolherão as contribuições devidas à 
Previdência Sodar-com o -aerescimo-ae um percentual 
sobre a receita bruta, no mês de competência, mediante a 
aplicação de alíquotas progressivas, conforme a diversi
dade de faixas e cumulativamerite, observadoS os seguin
tes critérios e a tabela abaixo: 
1- empresas-cuja receita brut~, no mês de co~petên

cia, for -superior-a 5 (cincõ) vezeS até IO"(áei}Vezes O to
tal da folha: 0~005% (cinco m~lésímoS por cento); 
II- empresas cuja receita bruta, no mês de compe

tência, for acima de 10 (dez) vezes at! 15 (quinze) veZes o 
total da folha: aplicar-se-ã; até o limite do inciso ant"e
rior, a regra nele contida e, no que exceder, 0,01% (um 
centésimo por cento); 
III- empresas cuja receita bruta, no mês de compe

tência, for supeiíofa 15 (quinze) vezes e inferior a 20 
(vinte) vezes o total da folha: aplicar-se-ão as regras dos 
incisos anteriores at~ os respectivo~ Jiiníte:i! -e, no·qu~- e_x:· 
ceder, 0,015% (quinZe milésimoS por cento); -

IV- sucessivamente; para a- n-êsimit Talx-a de- receita
bruta, aplicar-se-ão as regras pertinentes às faixaS prece
dentes até os respectivos limiteS e, no Que eXCeder, a alf-
quota 0,005% x n. - ----

FAIXA DE RECEITA BRUTA 

acima de 05 até lO vezes 
(o montante da folha) 
acima de 10 até IS vezes 
acima de 15 até 20 vezes 

acima de (5 x n) até 
(5 x n + 5)vezes 

ALI QUOTA 
(%) 

0,005 

0,01 
~0,015 

(0,005x n) 

~rt. 29 Os artigos 6~, êaPut, 7~ e goi da- Lei 119-5~107, 
de 13 de setembro de 1966, qu~ ... cria o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço e dá outras providênciasn, pas-
sam a vigorar com a seguinte redação: - -

, "Art. 61' Ocorrendo rescisão do contrato de 
trabalho, pelo empregado, com justa causa, ou, por 
parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obri
gada a pagar diretamente ao empregado optante os 
valores relativos aos depósitos referentes ao mês da 
rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não 
houver sido recolhido ao Banco Depositário, além 
da multa igual a 20% (vinte por cento) desses vafores 
e do montante dos depósitos, da correção monetária 
e dos juros capitalizados na sua conta vinculada, 
correspondentes ao perfodo de trabalho na empre
sa. 

, "Art. 79 Ocorrendo rescisão do contrato de 
trabalho, por justa causa, nos termos do artigo 482 
da CL T, descontará a empresa, em seu favor, o va-

I - no caso de aposentadoria con-cedida pela
Previdência Social, a Conta poderã ser livremente 
movimentada; 

II- rescindido o contrato de tra,balho, pelo em
pregador ou pelo empregado, seja qual for o moti
vo, a conta poderã ser utilizada, parcial ou total
mente, com a assistência do Sindicato da categoria 
do empregado ou, na falta deste, com a do represen
tante do Ministério do Trabalho, nas seguintes si

- tuações, devidamente c_omprovadas: 
a) aplicação do capital em atividade comercial, 

industrial ou agropecuãria ou de prestação de sei
viços, em que se haja estabelecido individualmente 
ou em sociedade; 

b) aquisição de moradia própria e pagamento 
das respectivas prestações, nos termos do art. 10 
desta Lei; 

c) necessidade grave e premente, pessoal ou fa
miliar; 

d) aquisição de equipamento destinado a ativi
dade de natureza autônoma; 

e) por motivo de casamento do empregado do 
sexo feminino; -

f) subsistência pessoal e familiar, em caso de de
semprego, observados os parãgrafos lct, 2<i e 39 deste 
artígo; 

III- durante a vigência do contrato de traba
lho, a conta somente poderá ser utilizada na ocor
rência das hipóteses previstas nas letras b e c do inci
so II. 

§ }9 Na hipótese da alínea f do inciso II e en
_quanto não obtiver novo emprego, o trabalhador 
poderá sacar todo o saldo de sua conta vinculada, se 
inferior a 2/3 (dois terços) da remuneração bruta 
que percebia na data da rescisão contratual, ou efe
tuai retiradas parci:iis sucessivas até o mesmo rilon-
tan·te. -

§ 29 --O saque total ou a retirada inicial far-se-ã 
a partir do trigésimo dia após a rescisão contratual 
ou à vista de setença irrecorrível da Justiça do Tra
balho, observando-se igual intervalos para as retira-
das subseqUentes. _ _ _ 

§ 39 Em qualquer càso, a retinia será concedida 
mediante comprovação das condições para a movi
mentação da conta, inclusive da situação de desem
prego." 

Art. 39 Fica alterada a redação do inciso I do art. 18 
da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, e é acrescen
tado o §-z-.r aõ mesmo artígõ-, paSs-andõ o ãtual parágrafO 
único a§ {9, Como seguem: 

, .. Ait. 18. ••• ••-•-•• •• •• ••••r•••••••••••••• 

I- havendo indenizaçào a ser paga, a empresa 
deverá utilizar o saJdo da conta vinculada, até o 
montante 'dà indetiiZação. Por. teffipo de. s~rviçO, e 
complementar a eventual diferença entre-O Valor da 
indenização prevista na CLT eo'saldo de sua conta 
vinculada. 

§ 29 O valor da indenização por tempo de ser
viço a que faz Jus o einpregado não-optante deverá 
permanecer na conta individualizada, sujeita sua 
movimentação à condições referidas nos parágrafos 
)9, 29 e 39 do art 89," 

Art. 49 A Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n'? 5.452, de I' de maio de 1943, 
com as modificações nela introduzidas, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

I - o artigo 477, caput, fica assim redigidq: 

, ... Art. 477. É assegurado a todo empregado, 
não existindo prazo estipulado para a terminação 
d_o respectivo contrato, o direito de haver do empre
gador uma indenização por tempo de serviço. paga 
na base da maior remuneração que tenha percebido 
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na mesma empresa, em caso de cessação das re
lações de trabalho, seja qual for o motivo. 

H- fica acrescentado o§ 29 ao art. 479, passando a§ 
{9 o atual parágrafo úníco, com as seguintes redações: 

"Art. 479 .............................. .. 
§ 19 Para a execução do que dispõe o caput, o 

cálculo da parte variável ou incerta dos salãrios será 
feito de acordo com o prescrito para o cãlculo da in
denização referente à rescisão dos contratos por 
prazo indeterminado. 

§ 29 Nos demais casos de rescisão contratual 
pelo empregador ou pelo empregado, aplicar-se-ão 
as regras de indenização relativas aos contratos por 
prazo -indeterminado." -

III - o art. 484 passa a viger nestes termos: 
. "Art. 484. Ocorrendo rescisão do contrato de 

trabalho pelo empregado, com justa causa, ou por 
parte da empresa, sem justa causa, paga rã esta dire
tamente ao empregado, a título de multa, a impOr
tância igual a 20% (vinte por centO) do montante da 
indenização a que faz jus. 

§ I 9 Em caso de despedida por justa causa, a 
erilpresa deduzirã, a seu favor, o valor da multa pre
vista no CaPut. 

§ 29 Quando ocorrer despedida por culpa recí
proca, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o per
centual de -que trata este artigo "serã de 5% (cinco por 
cento) em favor do empregado." 

Art. 59 Fica instituído o _seguro-desemprego, como 
beneficio de prestação continuada a que faz jus o segura
do da Previdência Social, em caso de rescisão do seu con-
trato de trabalho por: ' 

I - despedida sem justa cau~a, inclusive a indire:ta, e 
por culpa recíproca ou força maior; 

I I - extinção total da empresa, fechamento de quais
quer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, ou su
pressão de parte-de suas atividades; 

III -término de contrato por prazo determinado, de 
trabalho avulso ou temporário; 

_IV- _ini~ia_tiva do erilpregado, com justa -causa. 

Art. 69 O seguro·desemprego consistírã numa renda 
mensal temporã.ria equivalente a 2/3 (dois terços) dare
muneração média percebida nos últimos três meses ante
riores à rescisão, até o máximo de 4 (quatro) salários 
mínimos. 

§ 19 Em qualquer hipótêse, o' valor dO belleficio nãO 
poderá ser inferior a 70% (setenta por cento) do salário 
mínimo. 

§ 29 Nenhum tributo ou contribuição íncidirã sobre 
o montante da renda mensal pefcebida a título de 
seguro-desemprego. 

ArL 79 A renda mensal será paga por um perfodo 
não excedente de 6 (seis) meses, na proporção de um mês 
por ano 9e s~rviço ou fração, prestado consecutivamente 

- ou não, em uma ou mais empresas. 
Parágrafo único, Não pode ser contado para nova 

concessão do salário-desemprego o tempo de serviço que 
jã tenha sido computado anteriormente, conforme ano
tação regular na Carteira de Trabalho -e Previdência So
cial. 

Art. 89 O seguro-desemprego só poderá ser pleitea
do novamente apôs o decurso de um ano do t«-mino da 
prestação anterior, verificadas as mesmas condições para 
a utilização do beneficio. · 

Art, 99 A prestação do seguro-desemprego não é 
acumulável com a percepção de rendimentos, benefícios 
previdenciãriOs oU auxilias financeiros a conta do Fundo 
de Assistência ao Desempregado ou de entidades de as
sistência social. 

Parãgrafo único. ~ Não será também concedido o be
neficio quando o trabalhador não se habilitar perante os 
órgãos do Sistema Nacional de Emprego, nas localida
des por estes atendidas, para fins de colocação ou rein
gresso no mercado de trabalho. 

Art. lO. Cessarã, a qualquer tempo. o direito à per
cepção do seguro-desemprego: 

I - a partir da data da admissão do beneficiãrio em 
novo emprego, ou em virtude do exercício de atividade 
remunerada ou lucrativa; 
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fi- quando houver recusa, por parte do desempregaw 
do, de outro emprego apropriado ou de readmissão na 
empresa da qual tiver sido dispensado. 

Art. I 1. Mediante a comprovação das condições 
para a prestação do benefício ou para a sua manutenção, 
o seguro-desemprego será requerido ao ~rgão local da 
Previdência_ Social, que efetuarâ o pagarfiento da renda 
mensal até o trigésimo dia após a data do requerimento 
inicial. ----- -- - - ---- -

Art. 12. O seguro-desemprego poderã ser requerido: 
I- a partir do mês s_eguinte àquele em que o trabalha

dor sacar a totalidade do saldo de sua conta vinculada 
ou da conta individualizada, no caso de nã.o-optante, a 
que se refere o are 8~', inciSo- II, alínea. "r', e seus pará
grafos, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, com a 
redaçào dada pela presente; 

II - no caso de despedida indireta ou não
pagamento, pelo empregador, das prestações financeiras 
decorrentes da rescisão contratual, a partir do ajuiza
mento da reclamação trabalhista; 
III- trat~ndo-s~ de empregado rural, sob o regime da 

Lei n~> 5.889, de g óe-jiinho de 1913, a partir do mês se
guinte àquele a que corresponder o número de meses 
computados no cálculo da indenização efetiVamente 
paga pelo empregador rural, observando-se ainda a re
gra contida na alínea anterior; · 

IV - a partir do mês seguinte à data da dispensa, no 
caso do empregado doméstico regido pela Lei n~> 5.859, 
de II de dezembro de 1972. 

Art. 13. Aplicam-se, no que couber, as disposições 
constantes dos artigos 69., 7~>, 8~>e 18 da Lei n'i' 5.107, de 1,3 
de setembro de 1966, com a redação dada pelos artigos 
2° e_ 3~> desta Lei, bem como as prescrições relativas ao 
seguro-desemprego ora instituído, aos trabalhadores 
avulsos, assim definidos no âmbíto do sisteriJ.à gei-a] de 
Previdência SOcial, aos trabalhadores temporários, sob o 
regime da Lei n~> 6.0(9, de 3 de janeiro de 1974, e aos em
pregados de entidades filantrópicas. 

Art. 14. O custe-io das prestações do seguro
desemprego far-se-á com recursos oriut1dos da alíquota 
adicional à contribuição previdenciãria das empresas, 
conforme dispõe o art. 1~, ficando os segurados sujeitos, 
a partir da vigência desta Lei, à disponibilidade restrita 
dos depósitos na confa vinculada do FGTS, nós terffios 
do art. 8'i' 

Parãgrafo único. A União poderá contribuir para o 
custeio dos encargos decorrentes da instituição do 
seguro-desemprego -com dotações gerais ou específicas: 
repassadas à Previdência Social através do Fundo de As~ 
sistência a·o Desempregado, previsto no art. 6~' da Lei n'i' 
4.923, de 23 de dezembro de 1965, e referido no art. 4'i' da 
Lei n'i' 6.181, de 11 de dezembro de 1974. 

Art. 15. O Poder Executivo expedirá a regulamen
tação desta Lei no prazo de até 90 (noventa) àías a Con
tar de sua publicação, expirado o qual serão exigíveis as 
obrigações, direitos e benefíciOs dela constantes.. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 17. Revogam~se as disposições em co-ntráiío, 
especificamente os artigos 25 a 28, 31 e 32 do Deci-eto~leí 
n9 2.284, de 10 de março de 1986. - --------

Justificação 

O -objetivo priinofdíal que inspirou a presente-iniéiati~ 
va diz respeito à instituiÇão- do seguro-desemPrego, para 
c-onsecução de uma das mais importantes conquísta-s do 
trabalhador entronizadas na Lei Maior, mas ainda pen-
dente de aplicação efetíva e sistemática. · 

Ao dispor sobre- a-Ofdem económica e social, a Consti
tuição Federal expressamente assegurou aos trabalhado
res extensa gama de direitOs, -entre- oS quiiis se inserem aS 
vãrias modalidades de prestação da previdência social e, 
especificamente, o seguro-desemprego. -

A previsão albergada no texto constitucional há muito 
aguarda realizaÇão concreta, não sendo apreciáveis oS 
resultados obtidos com o- Fundo de Assistência ao De
sempregado, objeto da Lei nli -4.923/65 ou Le1-n9 
6.181/74. 

Diante, porém, do quadro de movimentação-Sindical e 
das difiCuldades que se--apresentam ao equiHbrio e har
monia nas relações entre empresas e trabalhadores, nun
ca se fez tão premente a instrum'éritâlízaçãO desse benefí-
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cio, de alta valia no campo social e largos efeitos junto à 
classe trabalhadora. 

Mergulhado há pouco no vórtice inflaCionário e agora 
imerso nó plano de estabilização económiCa, de perspec-
tiva:S-a1J1"da-lridC::finidas sobre O setor-prbdutivo, as repre
sentações sindicais dos trabalhadores s~ têm convergido 
riõ -Seõ.tido de erigir algumas reivindicações como ban
deira comum e prioritária, a ex.emplo da garantia de em
prego, direito de greVe, escala móvel em bases mais jus
tas e do seguro-desemprego-, acautelador de eventuais 
efeitos recessivos das recentes medid_as adotadas pelo 
Governo. 

A experiência dos anos recentes, quando o País se que
dou na estagflação econômicá. sem precedentes em sUa 
história, revelou o alto custo social da política governa
mental, que impôs pesados sacrifícios à população obrei
ra através do arrocho salarial, do desemprego e subem
preg6 em grande_escala, provocando a expansão do setor 
Informal da economia, enquanto o capital fmanceiro es
peculativo registrava ganhos alarmantes e espoliativos e 
se privilegiava o modelo exportador. 

- - Sobressai imperiosa a necesSidade de normatizár me
canismos e instrumentos hábeis, a fim de minorar o pa
nOrama desfavorãvel que se formou pelos vícios e erros 
cometidos ao longo do tempo, na esteira de medidas e 
prOgtamas econômkos distantes da dimensão social. 

Mesmo agora, em face da edição do chamado Plano 
Tropical, ainda não se pode avaliar com segurança suas 
conseqUências no tocante ao mercado de mão-de-obra, 
sempre sujeito a restrições e quedas pelos efeitos recessi
vos que venham experimentar os setores produtivos. 

Por outro lado, a modalidade de seguro-desemprego 
estatuída no recente Decteto~lei n'i' 2.284/86 apresenta 
deficiências óbvias e desvantagens em relação à pres
tação de_ que cuida o Projeto o_ra em comento. Com efei
to, à margem a questão da constitucionalidade do referi
do dirloma, remanescem objeções, a exemplo (I) o baixo 
valpr pecuniãrio do beQe_flcio; (2) á.Usênêia ~e recursos 
i10v0S para seu CUSteio_; _(3) piquena duração temporal da 
prestação; (4) duração igual para trabalhadores com 
tempo de_serviço desiguais; (5) exclusão de virias- catego~ 
rias-de td.balhadores. 

Dele aproveitamos, contudo, as disposições contidas 
noS ilrtigos 29 e 30, que prevêem ::f'partiéipação do setor 
púbTlco, através do Fundo de Assistência ao Desempre
gado, na geração de recursos para custeio do beneficio, 
além da realização de estudos tripartites para o encontro 
de outras fontes que atendam ao referido encargo. 

A presente proposta conduz, em síntese, à criação efe
tiva do seguro-desemprego como modalidade de pres
tação financeira da Previdência Social em favor dos em
pregados urbanos ou rurais, temporãrios OU avUlsos e 
domésticos. Apenas não o estendemos àquelas catego
rias que se acham ocupadas no setor iofor'mi1l da econo
mia, porque exatamente a solução para os que se dedi
cam a essas atividades deve encontrar-se na expansão do 
mercado de trabalho regular: A eXteitsão de urri benefi
cio, próprio do setor de emprego formal, aos que dele 
não participam, oneraria enormemente as fontes de cus
teio,' sem_ a possibilidade, pelo menos momentânea, de 
haver alguma parcela de contribuiçãO dos contemplados, 
o que desnaturaria o sistema. 

_D.e.ma_is _de~ses aspectQS estruturais, q_ bef!efício que 
ora se cogita está associado a profundas alterações no 
sistema indenizatórío sob o regime do FGTS ou da CLT. 
para viabilizar sua adoção de forma a evitar distorções 
ou abusos, além de se instituir adicional à contribuição 
previdenciária das empresas p~ra custeio da nova. pres
tação 

Seguro-desemprego 

Representará uma renda mensal no valor de 2/3-da re
muneração média percebida pelo empregado, nos três 
meses anteriores à rescisão contratual ou término dare
lação empregatícia, limitada, porém, a 4 salários mini
mos no mãximo, e não inferior a 70% do mesmo salário 
mínimo. -

Será paga por um perfodo de atê seis meses, na pro
porção de um mês por ano de serviço ou fração, prestado 
consecutivamente ou não, em uma ou mais empresas. 

O mesmo tempo de serviço não poderá ser contado 
para mais de uma concessão de seguro-desemprego, a 
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qual também só poderá ser pleiteada após o decurso de 
um ano do término do anterior. 

Não é acumulável com outros ganhos pecuniários, de 
qualquer natureza. 

Deve o segurado habilitar-se perante o SINE para 
_efeito de reingresso n_o mercado de trabalho. 
- Só poderá ser requerido o benefício aPós haver o tra
balhador, optante ou não-optante, efetuado o saque de 
tod9_0 saldo de sua indenização e_demais depósitos na 
conta Vil1êulada ou individualizada no FGTS, como re
gra geral. 

Para esse fim, a movimentação da conta passará a ser 
mensal, limitados os saques a 2/3 da última remune
ração que o empregado_ perceb~u na empresa. 

Modiflc•ções no sistema indenizat6rio do FGTS 
Em caso de rescisão sem justa causa, pela empresa, a 

importância de 10%, acrescida ao saldo dos depósitos na 
conta vinculada do empregado, fica aumentada para 
20%. Ã mesma prescrição estará sujeito o empregador, 
em caso de rescisão com justa causa, pelo empregado. 

Sendo a despedida por justa causa, a multa de 20% re
verterá ao empregador, mas o empregado não perde nem 
os depósitos nem o montante da correção m_onetâria e 
dosjJ,l[O~_creditados_em sua conta vinculada, como hoje 
ocorre. 

Movimentação da conta do FGTS (Optantes ou não
optantes) 

liYremente, apenas em caso de aposentadoria. 
Ocorrendo_ a rescisão do contrato de trabalho, pela 

empresa ou pelo empregado, seja qual for o motiv_o, a 
conta_ poderá ser movimentada, parcial ou totalmente, 
nas situações que a Lei já hoje prevê: (1) aplicação doca~ 
pita! em atividade empresarial; (2) aquisição de moradia 
própria; (3) necessidade grave e premente; (4) aquisição 
de equipamento para ·atividade profissional; (5) casa
mento do empregado do sexo feminino. 

Numa sexta hipótese, acrescida pelo Projeto, o traba
lhador poderã então movimentar .sua conta se yier a ficar 
desempregado. Neste caso, Poderá efetua:r o saque total 
ou retiradas parciais-~~ sua con~a, até o montante de 2/3 
da remuneração bruta que percebia na data da rescisão 
contratual. 

Findo o saldo de sua conta, estará o trabalhador - se 
ainda continuar desempregado - apto a pleitear o be
neficio do seguro-desemprego. 

Em se tratando de empregado não-optante, a empresa 
deverâ i.J.filízar o saldo de sua conta vinculada, indiví
dua\mente em nome do empregado, para atender à inde
nização a que o mesmo tem direito. Se o saldo for insufi
ciente, terã que integralízá-lo a esse fim. 

O valor da indenização permanecerá na cónta vincula
da individualizada, só podendo ser movimentado pelo 
próprio empregado, também em retiradas parciais ousa
que total, observadas as mesmas regras anteriores. 

Modificações no sistema indenizat6rio da CLT 

O dlr~to-_~indenizaçào por tempo de serviço perdura 
em qualquer hipótese de rescisão contratual, não apenas 
no caso dç: despedida sem justa causa (como atualmen
te), e em bases equivalentes ao do sistema do FGTS. 

Na despedida sem justa causa, a empresa pagará ainda 
a multa de 20% (também fixada no regime do FGTS), as~ 
sim como na rescisão, pelo empregado, por motivo justo. 

Na hipótese de despedida por justa causa, à empresa 
reverterá o valor da multa, a ser descontado das pres
tações devidas ao empregado. 

A sua vez, além da indenização hoje prescrita aos con
tratos de prazo determinado (rescindidos sem justa cau

. sa)1 também terá direito o empregado à indenização nos 
demais casos de rescisões (com justa causa, culpa recí
proca); ·na.s- mestna bases dos contratos por prazo inde
terminado. 

Custeio do benefício 

Sem- pi'l~juho do que resultar da aplicação dos artigos 
29 e 30 do Decreto-lei n'>' 2.284/86, instituiu~se uma alí~ 
quota adicional à contribuição previdenciária, para as 
empresas com elevado nível de faturamento mensal em 
relação ao montante da folha de pagamento de emprega
dos e de trabalhadores avulsos ou temporários. 
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O percentual incidirá sobre a receita bruta, conf4?rme a 
diversidade de faixas e. cu-mulativamente, mediante a 
proporção de acréscimo de 0,005% de uma faixa para ou
tra, cujas: limites fi8;uram em tabela constante do artigo 
t•. 

Vários estudos já apontaram-as distorções que o atual 
regime de custeio da Previdência Social suscita, a partir 
da adoção de alfquotas únicas incidentes sobre os ganhos 
dos empregados (salário de contribuiçãol, e não sobre o 
montante do faturamento bruto ou variáveis segundo as 
faixas de receita das empresas. 

Em conseqUência, verifica-se que as empresas sãO for
temente induzidas a reduzir o montante de seus gastos 
com salários, mantendo quadros mínimos de pesscial, 
através da mecanização, automatiZação, rohotização e 
informatização de suas atividades-fins ou atividàdeS
meio. 

Assim, depara-se amiúde com empresas que têm eleva
do faturamento mensal, muito embora com pequena ab
sorção de mão-de-obra, contribuindo, destarte, de forma 
insignificante para custeio da Previdência SOCial e rele
gando a extraordinária funÇão social que lhes cabe. 

Urge, portanto, a implementação de medidas que ve
nham sanar, gradualmente, esta situação, em seus vários 
aspectos perversos. Propugnamos, a este efeito, a inCi
dência de uma alíquota a ser acrescida à contribuição 
mensal das empresas, variável em função do montante 
do faturamento bruto. Os recursos gerados através deste 
adicional propiciarão grande parte dos meios necessários 
ao custeio do seguro-desemprego, atendendo, ao mesmo 
tempo, à exigência contida no parágrafo únic-o do art. 
165 da CF. 

Sala das Sessões, 20 de abril de 1986. - José lgnáclo 
Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966' 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Servito, e 
dá outras providências. 

Art. 61' Oc..orrendo rescisão do contrato de trabalho, 
por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obriga
da a pagar diretamente ao empregado optante os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao 
imediatamente anterior, que ainda não houver sido reco
lhido ao banco depositário, além da importância igual a 
10% (dez por cento) desses valores e do montante dos de
pósitos da correção monetãria e dos juros capitalizados 
na sua conta vinculada, correspondentes ao período de 
trabalho na empresa. _ 

§ 19 Quando ocorrer despedida por culpa recíproca 
ou força maior, reconhecidas-pela Justiça do Trabalho, o 
percentual de que trata este artigo será de 5% (cinco por 
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele 
previstos. 

§ 21' As impOrtâncias de -que ti--ata eSte artígo deverão 
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de 
trabalho, observado o disposto nos parágrafoS do artigo 
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quan
to aos valores discriminados. 

- Rcdação deste artigo dada pelo Dccreto·lci n~ 1.432, de 5 de de
zembro de 1975 (DO 5-12"·1975). 

Art. 79 Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, 
por justa causa, nos termos do artigo482, da CLT, o em
pregado fará jus ao valor dos depósitos feitos em seu no
me, mas perderá, a favor do Fundo aludido no art. 11 
desta Lei, a parcela de sua conta vinculada correspon
dente à correção monetária e aos juros capitalizados du
rante o tempo de serviço prestado à empresa de que for 
despedido. 

Art. &9 O empregado poderá utilizar a conta vincu
lada, nas seguintes condições, conforme se dispuser em 
regulamento: 
I- Rescindido o contrato de trabalho, seja sem justa 

causa, provada esta pelo pagamento dos valores· a gue se 
refere o artigo 69 ou por declaração da empresa, ou ainda 
por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa causa 
nos termos do artigo 4&3 da CLT, seja por cessação da 
atividade da empresa ou pelo término do contrato de tra
balhO por prazo estipulado, ou ainda no caso de aposen-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

tadoria concedida pela Previdência Social, a conta pode
rã ser livremente movimentada. 

- Redacão deste item dada pelo Decreto-lei n~ 1.432, de S_dc de
zembro de 1975 (DO 5-12-1975). 

II - No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa 
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá 
ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência do 
síndi_cato -da cãtegoria do empregado, ou na falta deste 
-cõm-a do representante do_ Mi!Jistério do Trabalho e P_re
vidênda Social (MTPS) nas se8uintes situações, devida
mente comprovadas: 

a) aplicação do capital em atividade comercial, indus
tria! ou agropecuâria, em que se haja estabelecido indivi
dualmente ou em sociedade; 

b) aquisição e moradia própria e- pa"gamento_ das res
pectivas prestações, nos termos do art. lO desta lei; 

c) neCessidade grave e premente pessoal ou familiar; 
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de 

natureza autônoma; 
e) por m~tivo de casamento do empregado do s_exo fe

mmmo. 
- Rcdação dos incisos deste artigo dada pelo Ocçrcto·lci n9 20, de 

14-9-1966 {DO lS-9·1966). 

III- durante a vigência do contrato de trabalho, a 
co-nta Somente poderá ser utilizada na ocorrência das hi
póteses previstas nas letras ''b" e "c" do item II deste ar
tigo. 

•••.•• - ........... - ••••• ~-· ~. -.-._. ---'• • ..c~. 

Art. 18. No caso de extinção do contrato de traba
lho do empregado não optante observar-se-ào os seguin-
tes critérios~- _ 
I- havendo indenização a ser paga, a empresa pode

rá-ütilízar o valor do depósito da conta vinculada, até o 
montante da indenização por tempo de serviço; 
II- não havendo indenização a ser paga, ou decorri

do o prazo prescricional para a reclamação de direitos 
por parte do empregado, a empresa poderá levantar a 
seu favor o saldo da respectiva conta individualizada, 
mediarite comprovação perante o órgão competente do 
MTPS. 

Parágrafo único. A conta individualizada do empre
gado _não optante, dispensado sem justa causa antes de 
completar um ano de serviço, reverterá_ a seu favor; se 
despedido com justa causa, reverterá a favor do FGTS. 
Decorrido esse período, a conta poderá ser utilizada pela 
empresa na forma deste artigo. 

DECRETO, LEI No 5.452, 
DE I' DE MAIO DE !943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

............. -- .. "éAPiTlii.O- V··- .. 
Da Rescisão 

Art. 477. t assegurado a todo empregado, não exis
tindo prazo estipulado para a terminaçãO do respectivo 
contrato, e quando não haja ele dado motivo_ para ces
sação dis relações de trabalho, o direito de haver do em
pregador uma indenização, paga na base da maior remu
neração que tenha percebido na mesma emJ)resa. 

§ li' O pedido de demissão ou recibo di quitação de 
rescisão do contrato de trabalho, firmado por emprega
dQ com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido 
quando feito com a assistência do respectivo Sindicato 
ou perante a autoridade do Mínistério"-do Trabalho. 

§ 21' -o- instrumento de rescisã? _ <?u recibo de qui· 
tação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução 
do contrato, deve ter especificada a natureza de cada 
parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, 
sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mes-
mas parcelas. · 

~v, Portaria n9 3.636, de 30de outubro de I969,que baixa normas para 
homologação de rescisão de contratos de trabnlho (DO 10-11-1969). 

-V. Súmula TST n' 41. 

§ 3~> Quando não existir na localidade nenhum dos 
órgãos previstos neste artigo, a assistência será prestada 
pelo Representante do Ministério Público, ou, onde hou
ver, pelo Defensor Público e, na falta ou impedimento 
destes, pelo Juiz de Paz. 

§ 49 O pagamento a que fizer jus o empregado será 
efetuado no ato da homologação da recisão do contrato 
de trabalho, em dinheiro ou em cheque visado, conforme 
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acordem as partes, salvo se o empregado for analfabeto, 
quando o pagamento somente poderá ser feito em di
nheiro. 

§ 5'~ Qualquer compensação no pagamento de que 
trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equiva
lente a um mês de remuneração do empregado. 

- Rcdação do artigo dada pela Lei n'l5.584, de 26dcjunhodc 1970 
(DO 29-6-1970). 

Art. 479. Nos contratos que tenham termo estipula
do, o empregador que, sem justa causa, despedir o em
pregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indeni
zação, e por metade a remuneração a que teria direito até 
o termo do contrato. 
__ Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o 
presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos 
salários será feíto de acordo com o prescrito para o cál
culo da indenização referente à rescisão dos contratos 
por prazo indeterminado. 

Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do 
contrato de trabalho pelo empregador; 

-V, arts. \8, 19, 20,_26c27 da lei JtP4.330, de J9 de junho de 1964, que 
regula o direito de greve. na fruma do art. 158, da Constituição Fede-
ral de 1946 (DO 3·6-1964, rctificada cm 15 e 18-6-1964). 

a) ato de improbidade: 
- V. _ art. 240 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n" 

8J.450/80). 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
-c) negociação habitual por conta própria ou alheia 
sem permissão do empregador, e quand_o constituir ato 
de concorrência à empresa para a qual trabalha o empre
gado, ou for prejudicial ao serviço; 

-V. Código Penal, arts l96. 

d) condenação criminal do empregado, passada em' · 
julgado, caso não tenha havido suspensão da execução 
da pena; 

e) .desídia no desempenho das respectivas funções; 
f) embriaguez. habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 

-V, Código Pena!, arts. 187 a 191. 

h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 

-V. Súmu!a TST n? 62. 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no 
serviç:O contra qualquer pessoal, ou ofensas físicas, nas 
mesmas condições, salvo em caso de legítinia defesa, 
própria ou de outrem; 

k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas 
praticadas contra o empregador e superiores hierárqui:. 
cos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de ou
trem; 

I) prática constante de jogos de azar. 
Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa 

para -dispensa de empregado, a prática, devidamente 
comprovada em inquérito ~dministr3tíVo, c!e ~tos aten
tatórios à segurança nacional. 

-Parágrafo acrescido pelo Dccrcto-lc n' 3, de 27 de janeiro de 1966 (DO 
27·1-1966). 

-V. Súmulas n's 31, 32 ~ !50. 
-V. Estatuto do Estrangeiro, art. 65. 

Art. 4&3. O .empregado poderá considerar rescindi
do o contrato e pleitear a devida indenização quando: 

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, 
defesas por i_ei contrários aos bons costumes, ou alheios 
ao contrato; 

b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores 
hierárquicos com- rigOr excessivo; 

c) correr perigo manifesto de mal cOilsiderãvel; 
d) não cumprir o empregador as obrigações do con

trato; 
e) praticar o empregador ou seus prepostos, Contra ele 

ou pesSoas de sua famílía, ato lesivo d3 honra e boa fa
ma; 

/) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisi
camente, salvo em caso de legítiiria:-defesa orópria ou de 
outrem; 

- RcdaçUo dada pela Lei n'182S, de 5 de novembro de 1965 (DO 8-11-
1965). 
-V. Código Penal, nrts. 19 e 21. 
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g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este· 
por peça ou tarifa, de forma a afetar sensivelmente a im
portância dos salãrios. 

§ i"' O empregado poderá suspender a prestação dos 
serviços ou resCifldif _o cOntrato~ quando tiver de desem
penhar obrigações legais, incompatíveis. c-om a contí
nuação do serviço. 

§ 2"' No caso de morte do empregador constituído 
em empresa individual, é facultado ao empregado rescin
dir o contrato de trabalho._ 

§ 39 Nas hipóteses_ das letras .. d" e ·~g;,, pod~á o 
empregado pleitear a rescisão de seu contrato de traba
lho e pagamento das respectivas indenizações, permane
cendo ou não no serviço até final decisão do processo. 

-&te pan'igrafo foi acrescido pela Lei nt 4.825, de 5 de novembro de 
1965 {DO 8·ti·I96S). 

Art. 484. _ havend() culpa recíproca no ato que deter
minou a rescisão do contrato de trabalho, o tribuilal de 
trabalho reduzirá a indenização à que seria devida em 
caso ~e culpa exclusiva do empregador, por metade. 

-V. Súmula TST n~ 14. 

LEI N• 4.923, DE 23 DE DEZEMBRO QE 196> 

Institui o cadastro permanente das admissões edis-
pensas de empregados, estabelece medidas contra o 
desemprego e de assistência aos desempregados, e dá 
outras providências. 

Ã~~." 6~ .. P~~~ ·;t~~~;·a~ ~~lei~ "d~ ~j;~~ ~~ q~~·;e~ ;~-
fer-e o art. 59, fica o Poder Executivo autorizado a consti
tuir um Fundo de Assistência ao Desempregado, pelo 
qual exclusivamente correrão as reSpectivas despesas. 

Parágrafo único~ A_ integralização de Fundo de que 
trata este artigo se fará conforme dispuser o regulamento 
de que trata o art. 51' 

a) pela contribuição das empresas, correspondente a 
1% (um por cento) sobre a base prevista no§ 39 do artigo 
21' da Lei n9 4.357, de 16 de julho de 1_964, ficando reduzi
da para 2% (dois por cento) a percentagem ali estabeleci-
da para o Fundo de Indenizações Trabalhistas; _ 

b) por 2/3 (dois terços) da conta "Emprego e Sa
lário'' a que alude o art. 18 da Lei n9 4.589, de 11 de de
zembro de 1964. 

LEI N• 6.181 DE li DE DEZEMBRO DE 1974 

Altera o artigo 600, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, amplia a destinação do Fundo de Assistên
cia ao Desempregado e dá outras providências. 

O Presidente da República. 

Faço saber que o COngieSsO Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: _ 

Art. I Q _ O artigo 600,--da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decretowlei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943, com a·s alterações introduzidas pela Lei n9 
4.589, de 11 de dezembro de 1964, passa a vi8;6far com a 
seguinte redação: 

.. Art. 600. O recolhimento da contribuição sin
dical efetuado fora do prazo referido neste Capítu
lo, quando espontâneo, serâ acrescido da multa de 
10% (dez por cento) nos trinta primeiros-dias, com o 
adicional de2% (dois por cento) por mês subseqüenw 
te de atraso, além de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês e correção -monetâria, ficando, nesse 
caso, o infrator; isento de outra penalidade. 

§ li' O montante das cominações previstas nes
te artigo reverterá sucessivamente:_ 

a) ao sindicato respectivo; -
b) · à federação resp.ectívá, 'na: ausência de sindiw 

cato; 
c) à confederação respectiva; -íriCxistiiidO Troe-

ração. _ _ - -
§ ':}.9 Na falta de sindicato ou entidade de grau 

superior, o montante a que alude o parágrafo prece
dente reverterá à conta "Emprego'e salário". 

Art. ~ Se o contribuinte for trabalhador rural, 
como tal definido no artigo I~', item I, alínea b, do 
Decreto-lei n<1 1.166, de 15 de abril de 1971, o recolhi-
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menta fora do prazo de contribuição sindical serâ acres
cido de multa de 10% (dez por cento) ao ano. 

Àit. 39 O COntribuinte que satisfizer a obrigação em 
atraso .até 90 (noventa) dias após ã vigência desta Lei, fi
cará isento da& comiqações previstas no caput do art. 600 
da C<f!solidação das Lei do Trab.alho, na recla~o dada 
pelo~rti·g· o I~' desta lei, salvo a multa de 10% (dez por 
cel)to)_. 

Art. 49 O Fundo de_ Assistência ao Des_empregado, 
além de atender ao c~teio do plano assistencial a que 

1 alude o artigo 51', da Lei n9 4.923, de 23 de dezembro de 
1965, poderá ser utilizado nas seguintes atívidades: 
I- tréinãmento e aperfeiçoamento de mão-de-obra; 
II - colocação de trabalhador_es; 
III- segurança e higiene do trabalho; 
IV- valorização da ação sindical; 
V- cadastramento e orientação profissional de imi

grantes; 
VI - programas referentes à execução da Política de 

salários; 
VII -programas especiais visando ao bem-estar do 

trabalhador. 
Art. 5'i' Esta lei, que serã regulamentada no prazo de 

de 180 (cento e- oitenta) dias, entrará em vigor na data de 
sua pUblicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de dezembro de 1974; 1539 da Independên
cia e 869 da República.- ERNESTO GEISEL- Arnal
do Prieto. 

DECRETO-LEI N• 2.284, 
DE 10 DE MARÇO DE 1986 

Mantêm a nova unidade do sistema monetário bra
sileiro, o seguro-desemprego, amplia e consolida as 
medidas de combate à inflação. 

Do Seguro Desemprego 

Art. 25. Fica instituído o seguro-desemprego, com a 
finalidade de prover assistência financeira temporária ao 
trabalhador d~sempregado em virt_ud<? ~e. ~n~~ s~!ll 
justa causa, ou por paralisação, total ou parcial, das ati
vidades do empregador. 

Art. 26. Terá direito à percepção do benefício o tra
balha-dor conceituado na forma _do art~go 39 da Consoli
dação das Leis do Trabalho e que preencha os seguintes 
requisitos: ~-

I- haver contribuído para a Previdência Social, du
rante, pelo menos, trinta e seis meses, nos últímos quatro 
anos; 

II- ter comprovado a condiç_ão de assalariado, junto 
à pessoa jurídica de direito público ou privado, durante 
os últimos seis meses, mediante registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; 

ITI- haver sido dispensado há mais de trinta dias; 
ArL 27. O benefício será concedido por um período 

m-ãximO de qua:tro meses ao_ trabalhador desempregado 
que não tenha renda própria de qualquer natureza, sufi
ciente à manutenção pessoal, e de sua famflia, nem usu
frua de qualquer benefício da Previdência Social ou de 
qualquer outro tipo de auxilio-desemprego. 
__ § }9 Será motivo de cancelamento do seguro
-desemprego a recusa, por parte do desempregado, de ou
tro emprego. 

§ 21' O trabaalhador somente poderá usufruir do be
neficio_ por quatro meses a cada período de dezoito me
ses, seja de forma contínua ou em. períodos alternados. 

Art. 28. O valor do seguro a ser pago mensalmente 
ao desempregado corresponderá a: 

I - 50% ( cinqGenta por cento) do salãrio, para aque
les que percebiam até três salários mínimos mensais; 

II- 1,5 (um e meio) salário mínimo, "para os· qué ga
nhavam acima de três salários mínimos mensais. 

§ I~' Para efeito de apuração do valor do beneficio, 
serã considerado salârio o valor médio dos três últimos 
meses. 

§ 29 Em qualquer hipótese, o valor do benefício não 
poderá ser inferior a 70% (setenta por cento) do salário 
mínimo. 

• • • • ' ••••• -. ~ •• ~. ~ ••••••••••• ~ ••••••••••• t •••• 

Art. 31. As disposições pertinenteS ao seguro
des.empre~o produzirão efeitos financeiros na data de 
sua regulamentação,' cujo prazo será de atê sessenta dias 
aoós a publicação do presente Decreto-lei. 
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Art. 32. Aplicam-se as disposições pertinentes ao se
gUrO desemprego ao trabalhador que vier a adqüirir a 
condição de desempregado após a regulamentaç"ão a que 
se refere o artigo anterior. 

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

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

PROJETO DE LEI DO SENAI)O 

N• 39, de 1986 

Estende aos dependentes que menciona o direito ao 
salário-família, instituído pela Lei n~' 4.266; de 3 de 
outubro de 1963. 

O Congresso Nacional decret~: 

Art. l~' Fiçii estendido ao cônjugue, na constância 
da sodedade conjugal e desde que ilão exerÇã ãtividade 
r:emunerada nem tenha rendimentos próprios acima do 
maior saláriO mínimo em vigor, e aos seUs filhos de qual
quer condição, de até 18 (dezoito) anos de idade, Consi
derados como encargos de família do segurado da Previ· 
dência SOcial, o direito ao salário .família institUido e rC.. 

_guiado pela Lei n<1 4.266, de 3 de outubro de 198~, e legis
lação posterior. 

Art. 2' O custeio da prestação a que se refere o arti
go anterior far-se-á pela mesma forma vigente, conforme 
prevê o art. 31' da Lei nl' 4.266. 

Art. 3"' O Poder Executivo introduzirâ alterações 
no Regulamento do salário-família do trabalhador, para 
atender ao que dispõe o artigo 1~'. 

Art. 49 Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia 
do segundo mês subseqUente ao de sua publicação. 

Justificação 

A Constituição Federal, no art. 165, inciso II, asse
gura o direito ao salário-familia aos dependentes do tra
balhador. Todavia, por força da legislação ordinária, 
tanto o cônjuge quanto os filhos menores, com idade aci
ma de 14 anos, não têm sido considerados dependentes 
do segurado para efeito de percepção daquele benefício. 

A legislação tributáifa {imposto_ sobre a renda), assim 
como a do regime estatutário dos servidores públicos e 
outros diplomas legais, há muito tempo consagram tra
tamento muito mais avançado e equânime, atento à nos
sa realidade econômica e social, dilatando o conceito do' 
que sejam encargos de famflia. Admitem assim a relação 
de dependência não só do cônjugue, sem renda própria, 
como para os filhos atê 21 anos e outros menores que o 
contribuinte crie ou eduque e a outras pessoas por ele as
~istidas. 

O Projeto que ora apresentamos objetiva, pois, alterar 
a vigente legislação disciplinadora do salário famfiia, a 
fim de estender àquelas duas hipóteses referidas no arti
go 11' o direito à prestação em tela, confiando que essa 
conquista não pode mais tardar, em face da situação da 
grande maioria dos trabalhadores no ~ªfs, posicionados 
em faixas de remuneração pouco acima do salârio míni
mo legal e, não raro, até percebendo abaixo do seU-valor. 

Sobretudo pára esses segmentos, o salário-família ·re
presenta importante parcela adicionada aos ganhos dos 
assa,lari_ªd_os, inexistindo razão bastante para que fiquem 
excluídos dependentes, pelo menos até os dezoito anos 
de id~de, ou o cônjugue sem renda própria. 

Cumpre acentuar que a ampliação da faixa etãria para 
a concessão da referida prestação previdenciária, em mO
mento algum traduz qualquer infringência à restrição 
contida no parágrafo único do art. 165 da Lei Maior. De 
acordo com a legislação instituidora do salário-família, o 
custeio dessa prestação incumbe às empresas, mediante 
compensaÇão ou reembolso, no ato do recolhimento das 
contribuições previdenciárias . 

Para esse firi1, a guia de recolhimento da contribuição 
preVidenciãria é acrescida do valo!' global das quotas de 
salário-família devidas aos empregados e, no mesmo ato, 
são deduzidas as quotas pagas no mês, recolhendo .a_ em-
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presa apenas o saldo líquido, sem qualquer redução da 
contribuição à Previdência -Social. 

Sala das Sessões, 2 de abril de i286. -José lgmfclo 
Ferreira. 

LEGISLAÇÃO Cl1'~DA 
LEI N• 4.266 DE 3' DE 
OUTUBRO DE 1963 

Institui o salário-famflia do Trabalhador e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 
Art. l'>' O salário família, instituído por esta feí, será 

devido, pelas empresas vinculadas à Previdência Social a 
todo empregado, como tal definido na Consolidação das 
Leis do Trabalho, qualquer que seja o valor e a forma de 
sua remuneração, é na proporção do respectivo nUmero 
de filhos~ 

Art. 2~> O salário famflia será pago sob a fo(ma de 
uma quota percentual, calculado sobre o valor do salário 
mínimo local, arrendondado este para o múltiplo de mil 
seguirite, pOr filho menor de qualquer condição, atê 14 
anos de idade. 

Art. 39- O_ cuSte to do salário ramf!ia" será feito- me~ 
diante o sisterria de compensação, cabendo a cada em~ 
presa, qualquer que seja o número e o estado civil de seus 
empregados, recolher, para esse fim, ao instituto ou lns~ 
titutos de A posentador~a e Pensões a que estiver vincula~ 
da~ a contribuição que for fiXada em correspondência 
com o valor da quota percentual referida no art 29 

§ 19 A contribuição de que trata este artigo corres~ 
ponde:rá a uma percentagem incidente sobre o salário 
mínimo local multiplicado pelo número total de empre~ 
gados da empresa, observados os mesmos prazos de re~ 
colhimento, sanções administrativas e penais e demais 
condições estabelecidas com relação às contribuições 
destinads ao custeio da Previdência SociaL 

§ 2'~ As contribuições recOlhidas pelas empresas, nos 
termos deste artigo, constituirão em Cada Insituto, um 
"Fundo de CompeilsáÇão do Salário Família" em regi~ 
me de repartição anual, cuja destinação será exclusiva
mente a de custeio do pagamento das quotas, não poden~ 
do a parcela relativa as respectivas despesas de adminis-
tração exceder de 0,5% (meío por cénto) do total domes
mo Fundo. 

Art. 49 O paga:In:entõ das quotas do salário familia 
será feito pelas próprias- enipresas, mensalinenie, aos 
seus empregados, juntamente com o do respectivo sa
lário, nos termos do artigo 29 

§ J9 Quando-OS pagamentos forem-semanais oU-por 
outros períodos, as quotas serão pagas juritamC:nte com 
o último relativo ao mês. 

§ 2<? Para efeito de pagamento, das quotas eXigíiãO as 
empresa, dos empregados, as certidões de nascimetno do 
filhos, que a isto os habilitam.. - -

§ 3'1 __ As certidões expedidas para os fins do § 29 deste 
artigo são isentas de selo, taxas ou emolumentos de qual~ 
quer espêcie, assim como o recolhimento de firmas a elas 
referente, quando necessário. 

§ 49 Dos pagamentos de quotas feitas, guardarão as 
empresas os respectivos comprovantes, bem como as Cer
tidões, para o efeito da fiscalização dos ínSfitutOs; ilO .. to
cante ao reembolso a que se refere o art. 5'> 

Art. 59 As empresas serão reembolsadas mensal
mente, dos pagamentos das quotas feitos aos seus empre
gados, na forma desta lei, mediante desconto do valor 
respectivo no total das contribuições reColhidas- ao h:istf. 
tuto ou Institutos de Aposentadoria e Pensões a que fo-' 
ram vinculadas. 

Art. 6'?. A fixação do saláriO inlniinO, de cj_Ue trata o 
Capítulo II do Titulo II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, terá por base unicamente as necessidades nor
mais do trabalhador sem filhos, considerando~se atendi
do, com o pagamento do salárío_ família instituído por 
esta lei, o preceituado no art. 157, n9 l, da Constitllção 
Federal. 

Art. 79 Ficam fixados, pelo períodO de 3 (ii-ês) anos, 
os seguintes valores relativos à presente lei: 
I- de 5 (cinco por cento) para cada quota percentual 

a que se refere o art. 29 
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II- de 6% (seis por cento) para a contribuição de que 
trata o art. 39 

§ J<? Se~ findo o- período previsto neste artigo.-não fo
rem revistos os valores nele fixados, continuarão a vigo· 
rar atê que isto se venha a efetuar. 

§ 29 A qualquer alteração no valor de uma das per
centagens deverá corresponder proporcionalmente o da 
outra, de modo a que seja assegurado a· -perfCito 
equilfbrio do custeio do sistema, no regime de repartição 
anual. 

Art. 8'> Os empregados abrangidos pela presente lei 
ficam excluídos de campO de aplicação do Decreto-lei n9 
3.200, de 19 de abril d_~ ·1941, n.o toçante_ao abono às 
famílias numerosas. . __ 

Art. 99 As quotas do salário_f<l:IJlnia_não se_i_ncorpo~ 
rarão, para nenhum_ efeito, aó Salário_ OU remuneração 
devidos aos empregados. 

Art. 10. Esta lei entrará em vigor a partir do primei~ 
rO- dia do mês que se seguir ao decurso de 30- (tririia) dias 
contados da data de sua pubiicaçã:o. 

Parágrafo único. Dentro dO Prazo referido neste ar~ 
tigo, o Poder Executivo expedirá o Regulamento desta 
lei. 

Art. 1 L. Revogam~se as disposições em cOntrário. 
Brasília, 3_ de outubro de 1963; 1429 _d'i!._lndependência 

e 75<? da República. - Joiio Gouhlrt, Am1mry Silva. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Le
gislação Socta1.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 40, de 1986 

Dispõe sobre o sistema nacional de identili.caçio 
civil, torna obrigatória a idi:mtificaçào civil do cida
dão brasileiro e altera o Código de Processo Penal no 
relativo à identificação _criminal do indiciado em in
quérito policial. 

O Congresso Nacionãl decreta: 

Art. 1'~ O sisleina micíorial de- identificação civiÍ 
abi-arige_o_ CorijuntO de" registras., informes ou dados con
cernentes à pessoa natural e aos atos da vida civil do ci
dadão brasileiro ou estrangeiro, existentes em arquivos 
ou bancos de dados de repartições fed~rais, estaduais e 
municipais, em cart6!ios de registras públicos ecartóri~?s 
judiciais.- -

Parágrafo- único. Aos órgãos ou repartições referi
dos no caput incumbe velar pela confiabilidade e segu~ 
rança dos registrõs, arquivos ou bancos de dados ofi
ciais, dos quais são considenióos depositâriOs: - - -

Art. 29 Os registras, arquivos-e b<incOs de dados pes
sOais em poder nos órgãos ou repartíções- públicas r~feri-· 
das no artigo anterior são aCessíveis e interc3.inbiáveis, 
sob controle e responsabilidade da auto~idade ou agente 
do Poder Público comp-etente, salvo quando legalmente 
protegidos por sigilo. _ 

§ 19 É assegurado a qualquer cidadão o acesso a in~ 
formações, regístros e- dados pessoais própriOs, existen~ 
tes nos bancos de dados, arquivos ou regíStros oficiais, 
inclusive para aditamentos ou retificações. 

§ 2ç. Resguardada sua natureza, as informações ou 
- dados pessoais confidenciais poderão ser acessados em 
atendi~~n!o a inspeção ou requisiç~o judicial ou de Co~ 
missãO Parlã.mentar de Inquérito, no interesse da pres
tação jurisdicional ou dã atividade legislativa e fiscaliza
dora. 

Art. 3'>, _~obrigatória a identificaÇão civil do cidadão 
brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 (dezoito) 
anos, residente ou domiciliado no território nacional; 
para a prática dos a tos jurídicos em geral que exijam a 
apresentação de documento de identidade pessoal, assim 
como para a comprovaÇão desta perante quaisquer ór~ 
gãos, agentes ou autoridades públicas e terceiros. 

ArL 49 São competentes para realizar a identifi
cação e expedir carteira ou cédula de identidade de brasi
leiro ol.l brasileira, com validade em todo o território na~ 
ciona_l e por_ prazo indetermina~o, o Depar.~amejt~o de 
Polícia Federal do Ministério da Justiça e as Secretarias 
d~_ Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal. 

Art. 5'~ As repartições menciOnadas no artigo ante~ 
cendente poderão estabelecer convênio para consulta, in~ 
tercâmbio e acesso recíproco a informações, registros. 
arquivos ou bancos de dados pessoais, incurnbindo~lhes 
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diligenciar a permanente atualização e checagem das 
fontes do sisfema. 

Art. 69 Para a identificação civil é licito ao órgão 
conlpetente utilizar processo datiloscópico e fotoirãfico, 
realizar exame médico-anatómico; coligir informes ou 
dados pessoais relativos a serviço militar, escolaridade, 
título eleitoral, carteira de trabalho, carteira nacional de 
habilitação. certidão de registro de nascimento ou de ca
samento, grupo sangüíneo, cartão de identificação do 
contribuinte, comprovante de naturalização, residência, 
atividade profissional ou económica e outros elementos 
identificadores. 

Parãgrafo único. O cidadão brasilejro obtiga~se a 
prestar as informações solicitad?-5 e submeter-se aos pro~ 
Cessas legais de identificação para a obtenção da cédula 
de identidade. 

Art. 79 Os órgãos incumbidos da identificação civil 
d-o cidadão- poderão estabf?lecer modelo único para aS Cé-
dulas ou carteiras de identidade e numeração ou seriação 
própria ou comum, para o registro da pessoa física, in~ 
clusive adotar o número de inscrição no- Cadastro de 
Pessoas Físicas da Secretaria da Receita Federal do Mi~ 
nistério da Fazenda. 

Art. 89 O processo de identificação de estrangeiro, 
regido por legislação própria, serã igualmente integrado 
ao sistema nacional de identirtcação civil. 

Art. 99 O art. 6'", inciso VIII, do Código de Processo 
Penal (Decreto-lei n" 3.689, de l de o"utubro" de 1941), 
passa a vigorar com_ esta redação: ' 

"Art. 69 .... c• •••••••••••••••• ç •••• •••• 

VIII- ordenar a identificação civil do indicia· 
do, se este não a possuir na repartiÇão competente, 
vedada a menção à abertura de inquérito em atesta~ 
dos de antecentes ou em informações não destina
das ao juízo cdminal, antes da sentença condena
tória~ 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. li. Revogam-se as disposições- ent contrário. 

Justificação 

O v_igente Código de Processo Penal conserva: em suas 
disposiÇões o instituto da identificação criminal, a que 
está sujeito o simples indiciado, ainda na fase do inquéri~ 
to policial. 

Com efeito, o art. 6~>, inciso VIII, do referido código 
confere à autoridade policial competência para "ordenar 
a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, 
se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antece~ 
dentes". 

Esse dispositivo anacrónico e repetitiVo vem Prestan:. 
do real desserviço no campo penal, suscitando sempre 
conflito entre a parte e a autoridade policial, em face dos 
aspectos constrangedores que c_ercam a realização dessa 
providência, que se faz não raro- sob acompanhamento 
da imprensa ou de qualquer do povo, com livre divul
gação. 

Não bastasse, da simples indiciação em inquérito já-se 
extraíam conseqUências inaceitâveis para o suposto in
frator, comprometendo toda a sua vida civil. 

Sucede que a abertura do inquérito passou a ser men~ 
cionada em atestados de antecedentes ou folhas corridas, 
anteriormente exigidas em uma série de situações, para 
certas operações negociais, prestação de concursos 
públicos etc., impedindo ou criando óbices desneces
sários à prática de atos jurídicos de interesses do cida~ 
dão. 

Tais ocorrências eram tanto mais lamentáveis quando, 
em grande proporção, os procedimentos policiais e ações 
criminais nem sempre culminam com a condenação do 
acusado, o qual, não obstante. já teria Sido bastante pe
nalizado por aquela forma. 

Por outro lado, dita providência era e é, a rigor, inteí~ 
ramente inócua e repetítlva, Quando se trata de pessoa já 
civilmente identificada, porque a identificação civil reú~ 
ne amplos elementos e dados informativos de ordem pes~ 
soai; além de também sujeitar o indivíduo a processos 
datiloscópicos .e fotogrâficos, à prestação ou compro
vação de numerosas informações sobre filiação, residên
cia, ocüpação etc. Supre, pois, com vantagem, a outra. 
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Na verdade, ao que se vê, a identificação criminal
que dev_eria ser uma garantia para o cidádão, evitando~se 
o envolvimento de pessoas ou a condenação de inocentes 
que nada tinham em comum com Q verdadeiro culpado, 
por erro de identidade- tornou~se um expediente com~ 
pulsivo humilhante e desabonador, a deixar seqüelas na 
vida social do indiCiado. 

Apesar do posicionamento corajoso de alguns juizes e 
tribunais, a situação continua a mesma, ao amparo de 
decisões da Suprema Corte, cristalizadas no verbete 568 
da Súmula, que reza: "A identificação criminal não 
constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado 
jã tenha sido identificado civilmente"~ 

A mesma Corte_ Excelsa também decidiu -que ·~não é 
abusiva a exigência de fotografia", e .. pode o indiciado, 
para o fim da identificação, ser conduzido coercitivl!_~_ 
mente". 

No quadro da legislação e orientação p-retoriana vi
gentes, o problema jaz irremediável. 

É bem verdade que, ao influxo do Programa Nacional 
de Desburocrat~_ação, se pôde contornar parcialmente a 
questão, diSpensando-se a. apresentação de atestados e 
documentos semelhantes. Remanescem, contudo, os as
pectos da repetitividade e do constrangimento desneces
sãrio que Cercam a determinação emanada do Código de 
Processo PenaL 

Não é animadora, ademais, a perspectiva que se colhe 
à vista do Projeto de novo Código de Processo Penal, já 
aprovado pela Câmara e em trâmite nesta Casa (PLC n9 

175, de 1984, ou 1.655, de 1983, na origem). 

De fato, o anterior Projeto (cflie tomou o n9 5; de 1978, 
naquela Casa) previa que a ãutoridade policial só deveria 
uordenar a identificação_datiloscópica do indiciãdo, se 
este não possuir, na repartição competente, identificação 
civil ou profisSiorial". _ _ __ _ 

Todavia, o atual Projeto em apreciação na Casa jâ re
ceitua que incumbe à autoridade policial "ordenar a 
identificação do indiCiado, particularmente pelo proces
so datiloscópico, se necessáiio, vedada, porém, a menção 
desse fato em atestados de antecedentes ou em infor
mações não destinadas ao juízo criminal, antes da sen
tença condenatória". 

Intentamos, através da presente proposição, contri
buir para evitar o retrOcesso ou a continuidade desse pa
norama injustificável. 

A esse fim, conferimos à identificação civil, tornada 
obrigatória a todos os cidadãos_ a partir dos 18 anos d«. 
idade, efeitos também no âmbito de processos adminis-
trativos ou judiciais. . 

Buscamos, a tanto normalizar o processo e as fontes 
de identificação_ civil, dispor sobre o sistema nacional de 
identificação civil, de forma orgânica e instituCional, 
alêm de assegurar oo acesso de qualquer pessoa aos da
dos e informações que, a seu·respeito, existam em arqui
vos, registras ou bancos de dados existentes em repar
tições oficiais. 

Neste aspecto, damos cumprimento ao_ que pr'evê a Lei 
Maior, no art. 153, §§ 89 e 35, o primeirO, no relatiVo à li
berdade de prestação de informações, e o segundo, quan
to à expedição de certidões requeridas às repartições ad
ministrativas. Ficam resguardados, porém, os informes 
ou dad_os de caráter conõ_dencial, aos quais se poderá ter 
acesso mediante requisição judicial ou_ de Camis_s_ão__F_ar
lamentar de Inquérito. 

Quanta aos mecanismos adotados para a identificação 
civil, o Projeto não Tnovã as práticas usualmente obser
vadas pelos órgãos policiais da União ou dos Estados e 
do Distrito Feder21, apenas explicita os parâmetros e as
pectos mais impOrtantes que podem compor o processo. 

Julgamos válida a exigência da identificaÇão civil por
que se constitui instrumento útil para a relização de atos 
ou negócíos jUrídicos, para os quais se faZ necessária a -
comprovação da identidade pessoal, com requisito de se
gurança, exatidão e fé pública dos documentos. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1986.- José lgnácio 
Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 3.689 
DE-3 DE OUTUBRO DE 1941 

CóDIGO DE PROCESSO PENAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 6" Logo que tiver conhecimento da prática de 
infraÇão penal, a autoridade policial deverá: 
I- se possível e conveniente, dirigir-se ao local, pro

videnciando para que se não alterem o estado e conser
vação das coisas, enquanto necessário; 

II -apreender os instrumentos e lodos _os objetivos 
ql!_e tiy_~Ql_ relação com o fato; _ 

III- colher todas as provas que Servirem para o eS
clarecimento do fato e suas _çj,rçunstâncias~ 
IV- ouvir o ofendido; 
V- ouvir o indiciado, com observância, no que for 

aplicável, do disposto no Capitúlo Ul_do Título Vll des
te Li_y_ro, devendo o respectivo termo_ ser assinado por 
duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura; (5) 

VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e 
ac_area_ções; (S~A) _ _ 
VII- determinar, se for o __ casO, q!le se proceda a exa

me de corpo de delito e a quaisquer outras perícias; 
"V.UI- Ot:denara identificação do indiciado pelo pro

cesso datiloscópico; se possível, e fazer juntar aOs autOs 
sua folha de antecedentes; 

IX- averiguar a vida pregressa do indiçiado, sob o 
ponto de vista individual, familiar e social, sua CO!ldição 
económica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois 
do crime e durante ele, e quaisquer outros elementOs que 
contribuírem para a apreciação do seu temperamento e 
caráter. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 41, DE 1986 

Modifica os artigos 827, inciso V, e 844 do Código 
Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. {9 Os artigos 827, inciso V, e 844 do Código Ci
vil (Lei n'i' 3.071, de {9 de janeiro de 1916), passam a vigo
rar com esta redação: 

"Art. 827. A lei Confere hiPoteca: 

V- às pessoas de direitO- público intemõ, sobre 
os imóveis pertencentes aos ordenadores de despesa 
em geral e aos encarregados da cobra_nça, guarda ou 
administração dos respectivos fundos e rendas; 

"Art. 844. A inscrição da hipoteca dos bens 
dos responsáveis para com as pessoas jurídicas refe
ridas no art. 827, iilciso V, inc_umbe àqueles que es
tão obrigados a prestar a garantia, ou, na sua omis
são, podem promovê-la o representante da Fazenda 
Pública ou da pessoa jurídica; de sua comprovação 
depende o exercfcio das respectivas funções, cargos 
ou encargos." 

Art. 29 Esta lei vigora a partir de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justifica-ção 

O Código Civil atual, dada a sua longa vigência, não 
encampa certas construções, institutos ou instrumentos 
que, naturalmente, surgiram com a evolução d_as re_
lações e dos sistemas jurídicos. 

Assim, especificamente, no que tange ao valioso ins
trumento de garantia da gestão pública que representa a 
hipoteca legal, disciplinada nos artigos 827 e subseqüen
tes da Lei Civil, não foi contemplada a figura âo ordena
dor de despesas entre aqueles que estão sujeitos à ins
crição da hipoteca legal sobre s_eus bens imóveis -pessoais, 
perante a Fazenda Pública ern geral, ou, mais correta
mente, as pessOas jurídicaS de direitp público interno. 

6ra, jâ" o- ait. 80 e seU § 19 do Decreto-lei n'i' 200, de 
1967, preceituavam: 

uArt. 80. Os órgãos de contabilidade inscreve
rão como responsável todo ordenador da despesa, o 
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qual só poderá ser exonerado de sua responsabilidaR 
de após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal 
de Contas. 

§ J9 Ordenador de despesa é toda e qualquer 
autoridade dt::. çujos atas resultarem emissão de em
penho, autorização de pagamento, suprimento ou 
dispêndio de recursos da União ou pela qual esta 
responda." 

Observa-se, portanto, que o ordenador de despesas 
exerce papel essencial, no âmbito da Administração 
Pública, no tocante à gestão dos bens e valores públicos, 
acima talvez da responsabilidade dos agentes ou prepos
tos apenas incumbidos de sua guarda. 

Por outro lado, mesmo o Projeto do novo Código, em 
trâmite ·na· Casa (Projeto de Lei da Câmara n'i' 118, de 
1984; n" 634, de 1975, na origem), omite a obrigação da 
hipoteca legal sobre os bens dos ordenadores de despesa, 
mUito embora tenha ampliado a referência que() diplo
ma em vigor faz à .. Fazenda Pública Federal, Estadual 
ou Municipal", para corretamente situar tal responsabi
lidade perante as pessoas de direito público interno._ 

Assim, pois, a motivação que preside nossa iniciativa 
tem em viSta contribuir para o aperfeiçoamento da pro
posta de novo Código Civil, a despeito de percorrermos 
via autónoma em face da urgência que se recomenda à 
alteração pretendida. 

O interesse público não deve prescindir de providência 
dessa natUreza, acautetatória e capaz de imprimir maior 
segurança e confiabiHdade à gestão da coisa pública, esR 
tendendo aos responsáveis pelos gastos orçamentários a 
hipoteca legal de seus próprios bens enquanto não obti
verem baixa de responsabilidade perante os Tribunais de 
Contas. 

Não bastasse, mencionada obrigação é_ colocada como 
condição para o exercido das funções, cargos ou encar
gos cujos titulares se acham sujeitos ao atendim(!nto des
se ónus. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1986.- José Ignácio 
Ferreira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CÓDIGO CIVIL 

SEÇÃO II 
Da Hipoteca Legal 

Art. 827. A lei confere hipoteca: 
L Â mulher casada, sobre os imóveis do marido para 

garantia do dote e dos outros bens particulares dela, suR 
jeitos à adrriinistração maritaL 

11. Aos descendentes, sobre os imóveis do ascenden
te, que lhes administra os bens. 

III. Aos filhos, sobre os imóveis do pai, ou da mãe, 
que paSsar a outras núpcias, antes de fazer inventário do 
casal anterior (art. 183, n9 XIII). 

IV. Ãs pessoas que não tenham a administração de 
seus bens, sobre os imóveis de seus tutores ou curadores. 

V. Á Fazenda Pública Federal. Estadual ou Munici~ 
pai, sobre os imóveis dos tesoureiros, coletores, adminis
tradores, exatores, prepostos, rendeiros e contratadores 
de rendas e fiadores. 

VI. Ao ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os 
imóveis do delinqüente, para satisfação do dano causado 
pelo delito e pagamento das custas (art. 842, n'i' 1). 

VII._ Ã Fazenda Pública Federal, Estadual ou Muni
cipal, sobre os imóveis do delinqüente, para o cumpri
mento das penas pecuniárias e o pat> ... mento das custas 
(art. 842, nq II). 

VIII. Ao cc-herdeiro para garantia do seu quinhão 
O!l torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao her
deiro reponente. 

Art. 844. A inscrição da hipoteca dos bens dos res
ponsáveis para com a Fazenda Pública será requerida 
por eles mesmos e, em sua falta, pelos procuradores e re
presentantes fiscais. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 42, de 1986 

Altera o artigo 4~" da Lei n'>~ 6.494, de 7 de de· 
zembro de 1917, que "dispõe sobre os estágios de es
tudantes de estabelecimentos de ensino superior e de 
ensino profissionalizante de 21' grau e supletivo e dá 
outras providências''. 

O COngresso -Nacional decreta: 

Art. I~' O art.- 49 da Lei n~" 6A94, de 7 de- dezembro 
de 1977, é acrescido óã exp-réSsâo " ... pela empresa conce.. 
dente", ficando assim redigido: 

"Art. 49 O estãgio não cria víiiculo empregatí
cio de qualquer natureza e o estagiãrio poderã_ Iece
ber bolsa, ou outra forma de contraprestação que 
venha a ser acordada, ressalvado_ o que dispuser a 
legislação previdenciãria, devendo o estudante, em 
qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes 
pessoais pela empresa concedente." 

Art. 29 Esta Lei vigora--i-p-artir de _sUa pllblicã(;ão. 
Art. 39 Revogam·se as dispo-sições em contrâiio. 

Justificação 

A presente iniciitiva vem corrigir uma distorçao_ que 
se estabeleceu na execução da Lei n9 6.494, de 7 de de~ 
zembro de 1977, que dispõe sobre o estágio de estudantes 
universitários e de segundo grau,_ nas empresas em geral. 

Com efeito, prevê o artigo 49 do mencionado diploma 
legal que as ativióades dos estudantes-estagiâríos, na em
presa concedente do estâgio, ficariam cobertas Por seSu
ro contra acidentes pessoais, além de os estagiárioS se~ 
rem contemplados eventualmente com bolsas de estudo 
ou outra forma de contraprestação que fosse acordida. 
Confronte-se o preceito ali contido: 

"Art. 49 O estâgio nãci cria vínculo empregatí~ 
cio de qualquer natureza e o estagiário poderá rece~ 
ber bolsa, ou outra forma de contraprestação que 
venha a s_er acordada, ressalvado o que dispuser a 
legislação previdenciária, devendo o estudante, em 
qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes -
pessoais." 

Ora, ao regulamentar aquele iexto legal, o Decreto nú~ 
mero 37.497, de 18 de agosto de 1982, no seu art. ~9, con
trariou o sentido e o texto do referido art. 49 da Lei n9 
6.494 e inverteu os ônus da contratação da apófice de se
guro, transferindo a obrigação respectiv~ para os ~stabe
lecirnentos de ensino. Confira~se a norma em questão, 
verbis: 

•• Art. _89 A instituição de ensino, diretamente, 
ou através de atuação conjunta com agentes de inte
gração, referidos no caput do artigo anterior,provi~ 
denciará seguro de acidentes pessoais em favor do 
estudante." 

Ocorre -q~_e~os ~st~bel_e_c~e~toS_de_ensino são apenas 
as instituições 1nterventenle5, segutido o regime de está
gio precoriizado no texto legal, cabendo-lhes a _ce
lebração dos convênios com as empresas, diretamente ou 
através dos agentes de integração, e firmar os termos de 
compromisso para caracterização do estágio profissio
nal, e não de uma relação-errrpregatícia. 

Essa transferência de encargos ê: tanto mais indébita 
quanto se verifiCa-- que- o Regulamento taxativamente 
proíbe a instituiÇão de ensíOO cobrar qualquer taxa ad.i:
cional do aluno, referente às providências adminí.Strâlf:· 
vas para a obtenção e reafiZaçâo do estâgio curricular 
(art. lO). 

Não bastasse, são as empresas concedentes que sebe
neficiam e se apropriam dos resultados do trabalho e das 
atividades desenvolvidas pelo estudante-estagiâri~. de
vendo, pois, induvidosarnente, assumir os riscos de aci~ 
dentes que possam vitimá-los, tal como ocorre com o se-· 
guro de acidentes do trabalho de seus empregados. 

Vários pleitos oriundos de entidad~. educacionais no 
sentido da correção dessa ínverossímil situação dão-nos 
conta dos abus_os que se engendram à sombra do malsi~ 
nado texto regulamentar, porque as empresas se mos~ 
tram arredias à ampliação ou criação das oportunidades 
de estágio, a não Ser que as escolas assumam os encargos 
da apólice de seguro de acidentes pessoais. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A despeito da ilegalidade flagrante do texto do art. 89 
do Decreto n9 87.497, não podem as escolas fazer valer 
seus direitos e interesses, antes _oneram ainda mais suas 
fontes de receita com gastos extraordinários e índevidos, 
a fim de não prejudicar os a_lunos, sempr~ ávidos por 
oportunidades, estágio profissional que lhes fadiite o 
acesso ao mercado de trabalho e lhes permita concluir as 
exigências curriculares à sua graduação. 

Entendemos que, para sanar o problema, importa 
acrescentar expressão ao art._4~", in fine, da mencionada 
Lei instituidora do -estágio, a fim de explicitar que o en~ 
cargo com a contratação_ da apólice de seguro, para co
bertura de riscos decorrentes das atividades dos esta
giádOs, incumbe à empr~sa concedente dos estágios. 

Sala das Sessões, 1 de abril de 1986~ ~José lgnácio 
Ferreíra. 

LEGiSLAÇÃO CiTADA 

LEI No 6.494, DE 7 DE DfZEM]!RO DE 1977 

Dispõe sobre os estágios de estudantes de estabele
cimentos de ensino superior e de ensino profissionali
zante do 2~' grau e supletivo e dá outras providências. 

Art~ 411_ O estágio não cria vínculo empregatício 9-~ 
qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa, 
ou outra forma de contra prestação que venha a ser acor~ 
dada, ressalvado o que dispuser a legislação previden~ 
ciária, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar 
segurado contra acidentes pessoais. 

· rÃ~· c~~í~;ã;; d~ ·c~~;t~·i;í~á~-~ :,;;;;r~~ ·e·-;Zec;~ 
nomia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 43, de 1986 

Óá Dom redação ao caput do art. 224 da C~nsolf
- dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto

lei o9 5.45_~, de J9 de maio de 1943. 

O Corigresso Nacional decreta: 

Art. l~' O caput do artigo 224 da Consolidação das 
_L~is do Tral:ntlho, aprovad~ pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 
]I' de.maio de 1943_, mantidos os seus parágrafos, passa a 
vigorar cot;n a seguinte re_dação: · 

· "Ai"t. 2"24 A duração normal do trabalho dos 
empregadõS ein bancos, casas bancárias, Caixa Eco~ 
nôm1Ca Federal e Banco Nacional da Habitação, se~ 
tâ de 6 (seis) horas contínuas nos dias utéis, com ex
ceção dos sábados, perfazendo um total de 30 (trio~ 
ta) horas de trabalho por semana." 

A.n. 29 Esta lei entra em vigor na data de s~a P';!bli
cação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justiflca~i.o 

A Proposição que ora submetemos à apreciação dos 
eminentes Pares tem por escopo, conforme evidencia o 
seu próprio conteúdo, estender aos empregados do Ban~ 
co Nacional da Habitação (BNH) a jornada especial de 
trabalho_- 6 (seis)horas diárias - fixada pelo art. 224 
da CL T, para os demais bancários. 

- Trata-se, à evidência, de medida de impostergâveljus~ 
tiça, como passaremos a demonstrar. 
~-Com efeito, segundo tem entendido a Justiça do Tra
balho, em jurisprudência uníssona e iterativa, são consi
derados bancários, para fins do disposto no art. 224 da 
CLT, os empregados das Sociedades de Crédito, Finan~ 
ciamento e Investimento. 

Referida tese, vale frisar, de tal mÕdo se tomou incon
troversa, que jã o _Egrêgio Tribunal Superior do Traba
lho, a propóSito, adotou a .Súmula n~' 55, in verbis: 

"As erõpresas de crédito, finânciarilC.ilto e investi~ 
rnento também denominadas""fírianceiras", 
equiparam-se aos estabelecimentos bancários para 
efeitos do art. 224 da CLT (DJ de 24-10-74)." 

Ora.,se aos empregados, por exemplo, das Associações 
de Poupança e Empréstimo (APEs)- espécíe do gênc::ro 
Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento
se reconhece o direito à jornada especial de trabalho sob 
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comentário, com muito maior razão, a nosso ver, se há 
de assegurar idêntico direito aos servidores do Banco 
Nacional de Habitação. e_ o BNH, afinal, o órgão de cú
pula de todo o Sistema Financeiro da Habitação, do 
quaf são integrantes, como é notório, as Associações de 
Poupança e Empréstimo acima aludidas. Essa circuns~. 
tância, aliás, por si só justifica, em nosso entender, a ces~ 
saçào do de.scrimen de que são alvo, no particular, os em" 
pregados do Banco Nacional da Habitação, 

Não colhe argumentar, de qualquer sorte, com o fato 
de ser o referido Banco apenas gestor dos recursos aufe
ridos pelo Sistema Financeiro de Habitação, pois basta 
ter presente, a propósito, que embora o Banco Central 
do Brasil tão-somente cuide da administração e fiscali
zação do nosso sistema bancário, nem por isso deixain 
de ter os seus empregados o direito à jornada especial" de 
trabalho prevista para os bancários. 

Devo ressaltar, por fim, que ao formular o presCnte 
Projeto, inspiramo~nos não só no regime de horário ado~ 
tado pelos demais Bancos, mas também em pleito mani
festado por servidores do próprio BNH, em vários Esta~ 
dos, como recentemente aconteceu em Belo Horizonte, 
em conversa infOrmal com grupo qlle trazia à frente ajo~ 
vem llca Lopes Kalume. 

Sala das Sessões, em 2 de abril de 1986. - Jorge KaiiJ. 
me. 

LEGlSLAÇÃO ctrADA 

. ~o.~~?LID.'\8_Ã?. I?::& .LE~~.!J,~,J~~.s~~'~c'?:.~ 
Art. 224. A duração normal do trabalho dos empre

gados em bancos, __ casas bancárias e C:iixa Econômica 
Federal será de 6 (seis) horas contínuas nos dias úteis, 
com ex:ceção dos sábados, perfazendo um total de 30 
(trinta) horas de trabalho PC!r semana." 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas li
dos serão publicados e remetidos às comissões compe~ 
tentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre 

Senador Amaral Peixoto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Para uma 
comunicação. Sem revisão dQorador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

É com profundo pesar que ocupo esta tribuna para co~ 
mun"icár ao Senado, e a;ravés do Senado à Nação o fale-
cirrtento de um grande industrial brasileiro: Severino Pe
reira da Silva. Como Matarazzo, ele iniciou a vida mo~ 
dêstamente, vendendo tecidos de loja em loja, procuran
do fregueses. De tanto vender tecidos enriqueceu e 
wrnou~se proprietário de uma indústria de tecidos, Des
sa pequena fábrica ele construiu um império: 5 ou 6 
fábricas de tecidos e, mais tarde, enveredando pelo ramo 
de cimento, tornouMse um dos maiores produtores de ci~ 
menta no Brasil, com fábricas no meu Estado, o Rio de 
Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande dO -No!te. 

Era um homem bom, amigo dos seus amigos. 
Vangloriava~se de ter dois amigos: a Tancredo Neves e a 
mim, a quem procurava, por todos os meios, atrair para 
com ele trabalhar. Mas, infelizmente, a vida polftica 
nunca nos permitiu isso. Era amigo dos sett_s operários, 
airilgo doS· seus colaboradores. 

O Brasil perdeu um grande filho; a indústria brasileira, 
Um- grande líder. 

Trazendo ao conhecimento do Senado, dou o meu tes~ 
tem unho pessoal sobre esse grande brasileiro, na semana 
passada desaparecido. 

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) - A Mesa 
associa~se às manifestações de pesar que acabam de ser 
expressas pelo eminente Sen~dor Amaral Peixoto, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, por cessão 
do Senador Jorge Kalume. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Luce

na. (Pausa.) 
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S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio 

Ferreira, por cessão do Senador Alfredo Campos. (Pau
sa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador César Cal$. 

(Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei

ra. 

O Sr. Benedito Ferreira- Declino da palavra, Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Enéas Far:ia._ 

O Sr. Enéas Faria- Declino da palavra, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobrce __ Senador Mário Maia. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMIJB- AM. Pron.unci;i . 
o seguinte_discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. S6nadores: 

Um fantasma está rondando a Nação. Depois de um 
mês de concebidas e decretadas pelo Governo do Senhor 
Presidente José Sarney, as medidas destinadas a conter a 
inflação e a civilizar o desenvolvimento económico e so
cial do nosso País, este fantasma, Sr. Presidente, assusta 
em todos os níveis, aterroriza os setores responsáveiS 
pela segurança da sociedade brasileira e ínstila um grave 
perigo em nossas estruturas sociais, ameaçando com a 
insegurança que produz, promovendo o aparecimento de 
estalidos de insatisfação social e, conseqUentemente, 
provocando _uoo grave mal-estar, prenunciando, ainda, o 
que é mais -gra\re, condições objetivas tais e tamanhas em 
as quais já se observam sinais de descontentamento e sin
tomas de inconformismo social. 

Trata-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do desenca
deamento de um processo de desemprego em massa no 
País, principalmente no setor do mercado financeiro 
que, insatisfeito cõm as medidas saneadoras adotadas 
pelo Governo Federal, desfecha sobre pobres e desprote
gidos servidores um processo de punição sumária, que 
preocupa o Governo e envergonha a sociedade brasilei
ra. A rede bancária deste País demitiu, até ontem, nada 
menos que 8 mil funcionários em todo o Brasil. Trata-se 
de demissões sem justa causa e, O que·e--plor~- Sr. Presi
dente, demissões que são atribuídas aos efeitos benéficos 
que as medidas econômicas do Governo Federal estão 
provocando de Norte a Sul e de Leste a .Oeste do nosso 
grande País. 

Ê preciso atentar a fundo para essa dramática si
tuação, que os setores económicos vinculados ao merca
do financeiro de capitais- estão provoc<indo no Brasil. 

Para o drama estã atento o Governo, e dessa atenção 
dão conta os jornais. Mas, Sr. Presidente. a situação pas
sa por ser tão conflitiva que o Governo_sQzinho será im
potente e incapaz para enfrentar essa escalada de_desa
fios à autoridade e às medidas de saneamento 
econômico-financeiro da Nação, a não ser que o_Con
gresso Nacional, logo e logo, já e já, junte seus esforços 
aos do Poder Executivo, a fim de deter este inSidioso e 
escabroso_ processo de vindita que os setores do mercado 
de capitais estão promovendo contra o Governo e contra 
o povo. 

O Sr. João Lobo - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•_com muito 
prazer, nobre Senador Joãp Lobo. 

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Fâbio Lucena, V. 
Ex•, com sensibílidade aguda para as coisas sociais, enfo
ca um problema que deve estar gerando muitas preocu
pações ao Governo, por que está provocando tambêm 
estes cuidados em nós, brasileiros, que queremos ver vi
torioso o Plano de Estabilização Econômica deste Pais. 

V. Ex• pode perceber a grandeza, a magnitude do proble
ma que se esboça. Só apenas para codificar o assunto, 
por exemplo, o BRA DESCO, segundo depoimentos e 
denúncias feitas, adotou a medida de demitir um funcio
nário poi' dia em cada agência que tem neste País. Todos 
sabemos que o BRADESCO tem perto de duas mil agên
cias. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Duas mil agências. 

O Sr. João Lobo- Duas mil agências. Então, hã uma 
demissão de dois mil _fum;ionãrios por dia neste País. Em 
t_rinta dias tere~ os sessenta_ mil demitidos, desempreg~:
dos. São homens de nível apreciável, de nível bancário, 
logo, de nfvel, praticamente, médio ou superior que fica
rão desempregados neste País, agravando e aumentando 
os cuidados que temos que ter nesta fase em que se im
plantam as medidas do Governo para a estabilização 
econômica. Todos sabemos que a fase crucial, a fase difi
cil é esta que estamos nos preparando para enfrentar nos 
próximos trinta dias, ou seja, nos próXimos sessenta dias 
da adoção da medida, no dia vinte e sete de fevereiro. Pa
rabenizo V. Ex• por trazer este assunto ao-plenário desta 
Casa no momento devido, no momento preciso em que 
providências devem ser, urgentemente, adotadas contra 
estes procedimentos. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Agradeço a interveniência 
oportuna e, como sempre, lúcida_de V. Ex•, eminente Se
nador João Lobo. 
- E quero observar que o BRAQESCO possui mais 
agências no Brasil do que o próprio Banco do Brasíl. E o 
Banco do Brasil até hoje não demitiu nenhum funcio
nârio eni conseqüência das medidas. adotadas pelo paco
te eccm-ômico do President~ Josê Sarney. Logo, trata-se 
de urna esquema adrede, montado e estabelecido, com o 
objetivo claro e evidente de desestabilizar a economia 
nacional e de estimular a insatisfação, o iriconformismo 
diante daquilo pelo que esperava a Nação, isto é, pela 
restauração não apena-s de suas-esperanças em face dare
cuperação de sua economia interna para poder fazer face 
aos seus compromissos externos, mas, e o que ê princi
pal, para ver efetivadas medidas concretas, positivas, 
lançadas para a ampla discussão da sociedade a fim de 
po"ssibilitarem aos brasileiros poderem ver satisfeitos es
sas expectativas que há muito haviam sido colocadas 
num horizonte quase inatingível como conseqUência da 
irresponsabilidade de Governos anteriores, e não me re
firo apenas aos Governos do período de 1964 mas, sim, a 
Governos que não tiveram de 1964 para trás, ou de 1964 
até aqui, a sensibilidade do Presidente José Sarney, no 
sentido de adotar um ato de coragem_exígi_do pelo povo 
brasileiro para restaurar a dignidade da Nação, a digni
dade do Estado e, sobretudo, a dignidade do Estado pe
rante à Nação brasileira. 

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

O SR. FÁBIO L~CENA -Com muita prazer. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Fãbio Lucena, esse 
assunto é realmente de grande significação no momento 
em que o País tenta encontrar uma: solução para espan
car o fantasma da inflação e da correção monetãria sem 
traumas maiores. Mas era de se prever, nobre Senador, 
que isso acontecesse. Jã na ocasião em que o Ministro 
Dilson Funaro esteve no Senado, discutindo o Plano de 
Estabilização Monetária do Governo, tive ocasião de 
chamar a atenção para esse problema do desemprego 
que, sem dúvidas, deveria surgir dentro em pouco-. Isso 
porque, nobre Senador, é claro que a exploração especu
lativa tinha o seu próprio esquema montado. Ela vivia de 
ganhos espúrios consigmldos pela correção monetãria, 
pela inflação, pela tremenda velocidade do giro do di
nheiro que exigia funcionãrioS-adicionais. Então, era de 
se prever que realmente essa economia da exploração 
pública baseada na rotatividade exagerada do dinheiro, 
na exploração especulativa, evidentemente, esse corpo de 
trabalhadores que vivia disso, já não- teria mais ocu
pação. E a solução, ê claro, jã que também não quere
mos que atividades improdutivas persistam e convivam 
com o eSQuema novo, é o Governo tomar providências 
paralelas para ampliar as atividades produtivas, sem es
quecer de coibir os abusos do desemprego para os quais 
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V. Ex'- em boa hora, chama atenção. V. Ex• tem toda ra
zão. Parabenizo V. Ex• Quis trazer esta achega, essa vi
são relativa às atividades do movimento especulativo se
gundo o qual haveria de aparecer, ar, uma área de de
semprego. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço, nobre Senador_ 
José Lins, a substanciosa contribuição que empresta ao 
meu pronunciamento. 

Quero sublinhar, quero enfatizar que lamentavelmen
te tenho que reconhecer e proclamar este reconhecimen
to. No dia em que o Governo do Presidente José Sarney 
consentiu a manutenção do Conselho Monetário Nacio
nal do Presidente do Grupo Pão de Açúcar, que foi a 
rede de supermercados que mais fraudou o dealbar da 
moralização da economia nacional, a partir daquele ins
tante, Srs. Senadores, a partir da permanência do Presi
dente _do Grupo Pão de Açúcar, infrator da Lei de Eco
nomia Popular, dentro do Conselho Monetário Nacio
nal, o Governo abriu comportas para que estes fatos 
viessem a acontecer em nosso País. 

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

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer, Sr. Se
nador, Professor Aloysio Chaves. 

O Si. Aloysio Chave$- Senador Fábio Lucena, dese
jo acrescentar ao seu pronunciamento, algumas conside-
rações para fortalecer a tese que está sustentando peran
te a Casa, com propriedade e oportunidade. Efetivamen
te, como acentuou o nobre Senador José Lins, acredito 
que estava fnsito no chamado pacote ou plano de estabi
lização financeira e de combate à inflação o problema do 
desemprego. Tanto assim que o próprio Governo 
precatou-se ao incluir no mesmo projeto de lei, com 
constitucionalidade duvidosa, o seguro-desemprego. Fê
lo de maneira tímida, de tal forma que o economista 
Mário Henrique Simonsen classificou o seguro
desemprego, instituído pelo Governo .• como medida con
servadora. E preocupado com esse quadro que se pre
nunciava e que agora se constata, retratado muito bem 
no pronunciamento de V. Ex•, cuidei, de maneira isenta, 
de apresentar uma colaboração ao Governo, heSfa Casa, 
através de projeto de lei de minha autoria, que institui a 
nulidade da dispensa arbitrária, adaptando a Legislação 
brasileira às medidas e normasjã vigentes nas legislações 
alemã, italiana, portuguesa e espanhola. Na justificação 
eu incluí, inclusive, um tópico em que ressaltava a finali
dade deste projeto de lei, já distribuído à Cómissã_g de 
Constituição e Justiça. Creio que o Senado da República 
-e fáço uma apelo a V. Ex•, ao seu Partido nesta Casa, 
ao Partido da Frente Liberal- creio que o Senado pres
taria uma grande contribuição também ao Governo e 
daria firine contribuição para ajudar a contornar esta 
crise aprovando o Projeto de Lei n"' 9, de minha autoria, 
sobre a dispensa arbitrãria. Esta é, realmente, a obser
vação _que deveria fazer, aplaudindo o discurso de V. Ex• 
e ao_ mesmo tempo apelando para que o Senado dê a 
mais alta prioridade a esse projeto de lei. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador Aloysio 
Chaves, por sobre agradecer ao aparte de V. Ex•, eu 
transmito, neste exato momento, ao Lrder da minha 
Bancada, nobre Senador Alfredo Campos, a sugestão de 
levar o projeto de V. Ex• à próxima reunião do Conselho 
Político, na vindoura terça-feira; a fim de que mereça, 
pela importância que dele transborda, porque ê um pro
jeto que, sem dúvida, nasceu para colaborar, nasceu para 
evitar precisamente estas distorções que, se estão [nsitas, 
se estão implícitas, elas podem simplesmente ser corrigi
das. Sugiro ao Senador Alfredo Campos que leve, na 
vindo tira próxima terça-feira, o projeto de V. Ex• ao 
Conselho Político, a fim de que aquele conselho delibere 
e o delibere em caráter positivo sobre a necessidade da 
tramitação, em regime de urgência, do seu projeto, a fim 
de que o Governo receba do Senado da República uma 
contribuição valiosa, sobretudo partida de um ex
julgador de causas trabalhistas, como é V. Ex• que, alêm 
de Professor de Direito, foi Juiz do Trabalho, a fim, repi
to, de que o Governo receba do Congresso Nacional a 
primeira e substanciosa contribuição que lhe está faltan-
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do para evitar que esses traristorn-os se transformeniem 
cataclismos fatais e letais para a nossa Nação, 

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador, permita 
acrescentar a V. Ex•, jâ qüe generosi:trrieilte acolheu essa 
minha sugestão e torna público o apelo que faz à lide
rança e ao Partido, que encaminhei ao eminente Chefe 
da Casa Civil, Senador Marco_Maciel, o meu projeto de 
lei. S. Ex• ficou de examinar juntO às assessorias do Go
verno, como o fiz ígüalmente aos líderes de todas as hl!n
cadas nesta Casa e na Câmara dos Deputados, e hoje, em 
audiência especial, eu-o transmiti ao Ministro do Traba
lho, Almir Pazzianotto, que o recebeu muito bem, dizen
do a mim que era uma contribuição importante e opor
tuníssima e que ele iria examiná-la com a maior priorida
de. De sorte que Qapelo que V. Ex• faz ao seu líd_er, ago
ra, sem dúvida alguma, poderá encontrar facilidade para 
uma decisão em torno desse assunto, já que outras áreas 
do Governo, também o examinam no momento. 

O SR. FÁBIO LUCENA - V. Ex• tem toda razão. 
Tive oportunidade, o cuidado_e a curiosidade de estudar, 
para aprender, o projeto de V, Ex• _Mas _e: preciso que se 
mudem também esses hábitos de se considerarem impor
tantes projetas apresentados por deputados e senadores, 
que contribuem efetivamente, como acontece com o pro
jeto de V. Ex•, para aprimorar as ações do Poder Execu
tivo. 1:: preciso que Se mUdem esses hábitos, e a solução 
na mudança de hábitos é comportamento. ~. além de 
considerar o projeto importante, fazê-lo aprovar pelas 
maiorias com o apõlo das minorias no Parlamento _na
cional. Fazê-lo subir à sanção do Presidente da Repúbli
ca e, fazê-lo, enfim, ser aplicado em toda a Nação, para 
que o próprio povo brasileiro seja o depositário dos be
nefícios que se coiltêin ein proposições legislativas da na
tureza da que foí apreSentada por V, Ex• 

O Sr. Jamil Haddad - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, permita
me apenas conceder o aparte ao nobre Senador Jorge 
Kalume que já havia solicitado. Em seguida, ouvirei, 
com muita honra, o aparte de V, Ex• e, também, o aparte 
do eminente Líder do PDT, o nobre Senador Jaison Bar
reto. 

V. Ex~ me honra com o seu aparte, 

O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador, fico agradeci
do por esta especial deferência. QUero dizer a V. Ex•, 
nobre Senador Fábio Lucena, que, se aplaudi o pacote, 
como se diz, essas medidas económico-financeiras adota
das pelo Governo José Sarney, e quero, nesta ·oportuni
dade, deplorar essa dispensa de servidores que estâ oc_or
rendo nos bancos privados. Portanto, nesta ocasião, V. 
Ex• tem a minha inteira solidariedade. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Comojâ tiVe Cm outras-
a recíproca é verdadeira. - -

O Sr. Jorge Kalume- E como bem tive em vârias ou~ 
tras ocasiões nos assu_ntos importantes que V. Ex• traz 
para esta Casa. Era o que tinha a apresentar a V. Ex• 

O SR.-FÁBIO iuCENA- ÁS:radeço o apaite d~ V.-
Ex~ e insisto, Srs. Senadores: nenhum banco-oficial estâ 
demitindo os seus fundonârios.-o que acorttece·ê-que·õ 
mercado aberto, o open market, o ovemight, com as suas 
taxas de rendimento reduzidas a zero, está impedindo 
que a rede bancâría particular capte depósitos doS-pOde
res públicos e os aplique durante 4,5 dias, uma semana, 
10 dias no overnight em taxas que cheraram a atingir o 
aburdo de 18%, e que se locupletem com esse lucro ilíci
to, e em face da impossibilidade de continuarem com 
essa _pirataria contra os recursos públicos, os bancos, Sr. 
Presidente, agora, avançam em cima da classe operâria, 
do operário engravatado, do bancário, sem o qual a mã
quina financeira do_ País não pode ser movimentada e 
sem a qual a própria economía i:tacional corre o risco de 
colapso inevitáv~!: 

Sr. Presidente, com sua- reconliecida tolerância, peço~ 
lhe a permissão para ouvir o·eminente Senador Jimil 
Haddad, Líder do Partido Socialista Brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Faça lembrar 
V.Ex• ao nobre Senador Jamil Haddad, nesse aparte, 
que tem apenas um minuto para concluir o seu tempo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me V. Ex• que eu 
ouça- o nobre Senador Jaisom Barreto e, logo em segui
da, concluo o meu discurso. 

OuÇo V. Ex•, nobre Senador Jamil Haddad. 

_ O SR. JAMIL HADDAD - Congratuto~me com o 
pronunciamento de V. Ex• Hã cerca de dez dias, num 
pronunciamento que fiz nesta ca:sa~ã:tertava as autorida
des para a possibilidade do desemprego em razão de o 
próprio Governo ter incluído ii.o pacote o_ seguro, desem~ 
prego. Alertava, também, à Casa para o iníciO das de
missões no setor bancário que lia nosjoinais~ e apoiava, 
de imediato, como Líder do Partido Socialista Brasileiro, 
o Projeto do Nobre Senado~ Aloysio Chaves,_ que achei 
que era uma maneira desta Casa orientar o GoVeino Fe
deral contra UITL_a categoria que mais ganhot:I dinheiro 
neste País após 1964, que foi a rede bancária particular. 
Vultoso lucro que se estampou perante a opinião públi
ca, com edifícios de alto luxo, prédios mirabolantes, as 
custas, como disse V. Ex•. da aplicação no over, no open 
e em outros setores da economia. Não hã dúvida de que 
este é um problema sériO que o Governo tem-que enfren
tar. Se o preço do pacote for, na realidade, o sacrifício da 
classe trabalhadora, mais uma vez nós teremos o fracas
so em termos de qualquer plano econômico neste País. A 
classe trabalhadorea serã a mais atingida a partir dessas 
medidas que vêm ocorrendo no setor bancãrio. Hã ne
cessidade urgente de o Governo, e me congratulo com o 
pronunciamento de V. Ex', tomar providências urgentes, 
que poderiam ser através -do projeto do Nobre Senador 
Aloysio Chaves, com- a sua aprovação em regime ·de ur
gência, para acabar com essa monstruosa atitude dos 
bancos particulares. 

O SR. FABIO LUCENA - Muito obrigado, nobre 
Senador Jamil Haddad. 

O Si. Jaison Barreto - Nobre Senador, permite V, 
Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador Jaison 
Barreto, tenho o prazer de ouvir V. Ex•, com a tolerância 
do Sr. Presidente. 

O Sr. Jaison Barreto- O pronunciamento de V. Ex•, 
antes de mais nada, é um chamamento à realidade, nobre 
Senador Fábiõ Lucena. Aqueles que, no exercício legíti
mo da Oposição neste País, ousaram, na época do, "oba 
oba", nos primeiros dias do pacote, alertar a Nação para 
os efeitos embutidos no pacote sofreram uma campanha 
violentíssima, por todos os meios de comunicação, e 
mesmo nesta Casa, a falta de grandeza de compreender 
que eles estavam no exercício, repito·; legítimo, de alertar 
para os efeitos negativos do pacote. E de repente, num 
mês apenas, as coisas começam a aflorar. Estão aí os mo
vimentos grevistas;- porque a classe trabalhadora já- sen
tiu, apesarôa matemática dos economistas, que foi assal
tada, teve um confisco nos seus salários, e que de hetero~ 
doxo o projeto tem muito pouco, porque, no fundo, pro
voca a recessão. E improvisado, porque agora começa
mos a nos debruçar sobre os efeitos dos decretos que o 
sucedem, imperfeitos, como a redação do Decreto-lei no;> 
2.284, punindo os inquilinos de aluguéis comerciais, aí 
estão os depositantes de papéis, e legitimamenü~. porque 
o modelo era esse, sendo prejudicados pelos efeitos do 
pacote, a demonstrar que agora, findo, repito, o. "oba
oba", a Nação precisa se voltar para os aspectos negati~ 
vos. O problema é de desafio: os banqueiros, neste País, 
vão continuar impunes, a especulação financeira conti~ 
nua, nobre Senador Fábio Lucena. Quem assiste ao es
petáculo dantesco das bolsas de valores sabe que o gran~ 
de capital continua especulando em cima da irnprovi~ 
sação- e do despreparo da classe média. E quanto a isso, 
silêncio do Governo. V. Ex• também poderia alertar que 
o Banco Central deverá emitir 65 bilhões de cruzados 
~te ano, a mostrar que o_ pacote de heterodoxo nada 
tem. se acertou, no que diz respeito ao congelamento de 
preç-os e na detida do processo inflacionário, não se pre
parou devidamente para enfrentar as suas causas, e, mais 
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uriia vez, a classe trabalhadora está pagando o ônus dos 
desacertos dos governos anteriores e deste mesmo, que 
não tem a coragem de aprofundar o processo que ele des
lanchou, E hoje, à medida em que a direita se organiza, 
para começar a criticar o Sr. José Sarney, n6s voltamos a 
afirmar que, muito mais cedo do que se imagina, vamos 
enfrentar setores organizados da sociedade para boico~ 
tar, como denuncia V. Ex•, as medidas corretas embuti
das nesse projeto que visavam, finalmente, recolocar o 
País no caminho de desenvolvimento, e do desenvolvi
mento soda!, inclusive. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Concordo em parte com 
V. Exf e discordo em grande parte. Grande parte do seu 
·pronunciamento é do peemedebista Jaison Barreto, mas 
a ma_ioria de seus Conceitos passa por padecer- da certa 
"brizoletagem". Não posso comentar, no momento, esta 
expressão. Agradeço, todavia ... 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Senador FA
bio Lucerya, o tempo de V. Exf estâ esgotado. 

O Sr. Jaison Barreto- V. Ex• comete uma indelicade
za que não é própria de quem sabe que sou um homem 
que não tenho lideranças carismáticas a conduzirem meu 
pensamento. 

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- A Presidência 
concede a palavra ... 

O Sr. Jaison Barreto- Sr. Presidente, eu fui citado, 
permita-me responder! 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- V. Ex• peça a 
palavra, regimentalmente, e a terá. 

Senador Fábio Lucena, peço a compreensão de V. Ex• 

O SR. FÁBIO -LUCENA -Sr, Presidente, dou por 
concluído o meu pronunciamento, prometendo retornar 
amanhã ao assunto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Gastão Müller, pela Liderança 
do PMDB. 

O SR- GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

A Constituinte está batendo à porta, e a legislação 
eleitoral que vai comandar as eleições não foi definida. 

Há fatos importantes que precisam ser definidos. 
Pergunta-se: mantêm-se ou não as sublegendas para o 
Senado? Aliãs, a única- que sobrevive, pois esse institUto 
é inócuO,-desagregador dos partidos políticos, enfim, 
uma excrescência que deve ser abandonada o mais breve 
possível. Ou, então, raciocinado inversamente, dever-se
ia, novamente, criar sublegenda para todos os cargos ele· 
tivos, ou seja, de Vereador a Presidente da República. 

O lógico, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o sensato é 
que se elimine, repito, a única Que ainda sobrevive, a do 
Senado. Enquanto houver sublegenda, seja qual for, não 
há esperança de se consolidarem os partidos políticos. 
Outras explicações e argumentos poderiam ser argUidos 
contra esse instituto, desastroso para os partidos, mas, 
vamos ficar por aqui. 

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

O SR. GASTÃO MÜLLER - Ouço com muita 
atenção o Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira --Senador Gastão Miiller, 
realmente, o instituto da sublegenda é um desagregador 
da disciplina partidária. Mas, no momento em que no 
Brasil o próprio Tribunal Superior Eleitoral passando 
por Ciina das leis, do direito positivo, deixou de reconhe
cer a disciplina partidária, é porque deve haver algo 
mais, no Brasil, ou algo- menos, e esse menos é que, real
mente não existem partidos. O que há, efetlvamente, é 
uma balbúrdia de siglas, mas nenhuma a nos conduzir a 
um leito doutrinário ou ideológico. De sorte que quando 
V. Ex• coloca que deveria haver sublegenda, também, 
para os demais cargos eletivos, gostaria de lembrar .a V. 
Ex• qU:e para os cargo proporcionais jâ existe, estâ implí
cita, porque ã votação de um candidato é somada para a 
formação da legenda e, conseqüentemente, é a soma da 
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legenda que dá ao Partido tantas cadeiras, seja para De
putado Federal, Estadual ou Vereador. Agora, realmen
te, essa figura esdrúxula da sublegenda, removê-la neste 
instante, parece-me, também de certa forma, ser um ca
suísmo. Por que somente agora, às vésperas das eleições, 
vai-se alterar as regras do jogo? Por que não se preocu
pou com isto antes? De sorte que, realmente, fico numa 
dúvida, acho que a sublegenda é desagregadora. Mas, 
por outro lado, acho que, uma vez que o quadro está 
posto na forma que areStã, seria o cã.sCi:de Se iridagar: é 
lícito acabar-se com o candidato nato ao Sc:IUldo. E~tou _ 
muito_ à vontade, nobre Senador, nesta posição, porque 
não vou vindicar a reeleição, não postulo, estou muito à 
vontade, _diante dos meus pares, diante do País, porque 
não estou falando em causa própria, jâ é uma decisão 
minha, vez que jã comunicado, inclusive, a minha lide
rança que não vou competir não voU disputar. De sorte 
que estou muito à vontade para fazer esse tipo de colo
cação. Não creio que seja oportuno, tendo em vista esse 
esvaziamento que o Poder Legislativo sofreu _,e- de 
modo particular o Senado, que tem atribuições espeCífi~ 
case que não permite ao Senador, até pela distância en
tre uma eleição e outra, estar tão próximo do eleitorado 
-a essa altura, retirar a candidatura nata, com essa muM 
tação político.:partidária, o Paístem-·soTfiôo-um:a verda
deira erosão, eu diria atê. uma _b_ec_atomb_~ polític-o
partidária eflfrentada pelo País nOs últimos anos. Não 
sei se seriaju-sla-·paraos Senadores, principalmente aque
les mais afeiçoados e mais dedicados _o trabalho dÇ$ta 
Casa, seja nas comissões seja no plenãrio, verem-se, ago
ra, com a regra do jogo mudada, acabando-secam a can
didatura nata e acabando-se com a sublegenda. Nobre 
Senador, acho que V. Ex• tem motivação e teril razãõ de 
estar preocupado com o problema. t=: uma preocupação 
de todos as homens sêrios deste País. Mas, não creio que 
seja oportuno, a essa altura, mudar a regra do jogo. V. 
Ex• me desculpe por ter-me alongado tanto, mas não po
dia deixar p~ssar a oportunidade de consignar no discur
so de V. Ex• o meu modesto ponto de vista. 

O SR. GASTÃO MÜLLER - Agradeço a V. Ex•, 
aceito democraticamente que V. Ex• tenha essa opinião, 
mas sou totalmente contra os argumentos de V. Ex• por
que se assim for, nunca acabaremos com as excrescências 
do período da Revolução. 

Fala-se, aqui, hã muito tempo, lutou~se e vem-se fa
lando contra a sublegenda. O Senador Nelson Carneiro 
apresentou um projeto; foi uma luta para ser aprovãdo 
no ano passado. Foi com a colaboração e b_oa vontade 
do ilustre e meu futuro aparteante, Senador Aloysio 
Chaves, e eu, como líder eventual do Partido, que apro
vamos a extinção da sublegenda. Agora, quero lembrar a 
V. Ex• que aqui; no Brasil, ap6s a ditadura Vargas, 
organizaram-se os antigos e saudOsos partidos. ~N unCã se 
falou, pelo menos que me lembre, em sublegenda e esses 
partidos se consolidaram e estariam vivos e atuantes, 
prestando serviços à Nação, se não fosse, digamos, a ig
norância política dos donos do poder naquele tempo, 
que resolveram extinguir Partido político por decreto, o 
que não se faz, porque estão arraigados nos nossos 
espíritos e nó nosso amor, ern furição de uma longa vi
vência partidária. Então, estamos agora aciui ameaçados 
e_ ter_1ho ~- c:e_rt_e:Za, de_ q!Je jr_e~os __ r_l9:Varnen_te __ àS: -~_rn~ _c_QIT! 
a divisão dos partidos políticos em três, e isso somente 
para Senadores. Após a eleição, quem irã reCoihC::f os 
.. cacos" do Partido político dividido em três facções dis-
tintas? . 

E mais um detalhe - antes de conceder o aparte ao 
nobre Senador Aloysio Chaves; que foi o PreSidente da 
Comíssãõ- Interpartidãria que estudou o assunto -se 
houver sublegenda- infelizmente parece que haverâ
lembro aqui olhando para o Senador Fernando Henri
que Cardoso, São Paulo tem mais ou menos trinta parti
dos organizados, com sublegenda serão cerca de 180 can
didatos a Senador, e como é que se vai fazer a cédula úni
ca? Há que se modificar, portanto, e rapidamente, tam
bêm a legislação atual, voltando, retrocedendo ou até 
melhorando, para fazer com que valha a cédula única da 
última eleição, eril que se escreve o nome i::lo candidato e 
não se opõe uma simples cruzinha. Isso tem que ser tam
bém urgente, diante da decorrência que se sente, de que a 

1sublegenda, infelizmente, vai permanecer .. 

Com muito prazer, ouço o nobre Senaôor Aloysio 
Chavt!s. 

- O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Gastão 
Müller, quero assodar-me inteiramenle_ ao pronuncia
mento de V. Ex•: com ele c.omu_ngo, concordo com os ar
gumentos e.com a tese que V'"Ex• sustenta perante o Se
nado. Desejaria, num rápido retrospecto, registrar al
guns episódios que balizam a tramitação tumultuada da 
!llatéria que disciplina a organização partidária e a reali
zação das eleições. Efetiv!imimte, a sublegenda não se 
oom~iatibilizà com um regime pluripartidári.o, sobretudo 
coin o pluripartidarismo, como foi _agora:- liberalmente, 
admitido pela nossa Legislação, amplo, de tal maneira, 
que Partido, com registro provisório, pôde concorrer, 
em -1985, às eleições municipais: Nada justifica a süble
genda neste momento. Nada, absolutamente nada, a jus
tifiCa. E V. Ex• sabe, como a casa, que uma das grandes 
preocupações do~ ·partidos, da classe política e da Nação 
braSileira, é <i.fasfar, reduzir ao míniirió Oú eliminar a in
n uência do poder econôrilico nas eleições. 

O SR. GASTÃO MÜLLER --Muito bem_ É isso 
mesmo. 

O Sr. Aloysio Chaves - Sublegenda no Senado, com 
d1,1as vagas para Sçnadores, vale __ dizer, yamos te!, em 
cada Partido, seis carididatos disputando a mesma vaga, 
disputando o mesmo eleitorado. 

O SR. GASTÃO MÜLLER - E:xatamente. 

O Sr. AJoyslo Chaves - ... procurando competir, de 
todas as formas, para atrair o apoio deste eleitorado. A 
sublegenda vai onerar, ãirida rnuito mais, esta eleição de 
1986, destinada a escolher Deputados-e Senadores que 
receberão a alta incumbência, a histórica responsabilida
de de elaborar uma Constituição para este P8ís. E, coe
rente com esta opinião, é que apresentei também a esta 
Casa um projeto de lei complementar, extinguindo a 
candidatura nata e a sublegenda. Assim procedi, nobre 
Senador Gastão MUller, levado por dois motivos: um de 
ordem política e outro de têcniCa legislativa, para facili
tar a tramitação da matéria no âmbito das duas Casas do 
Congresso Nacional. Porque a candidatura nata é objeto 
de uma lei complementar e a sublegenda é objeto de uma 
lei ordinária. A lei complementar revoga a candidatura 
nata, e por ser uma lei de hierarquia superior, revoga 
ta01bém a leiordinâria no que diz respeito à sublegenda. 
Há realmente um projeto de lei, de autoria do nobre Se
nador Nelson Carneiro, extinguíndo a sublegenda que 
aprovamos aqui, sendo eu Líder do PDS em fins -de 
1984 ... 

O SR. GASTÃO MÜLLER- Exatamente, há muito 
tempo portanto. 

O Sr. Aloyslo Chaves- Por unanimidade. Projeto dC. 
lei que até hoje estã parado na Câmara dos Deputados. 
Há tambêm um projeto de lei complementar, do nobre 
Senador Affonso Camargo, extingUindo a candidatura 
nata. Ambos estão separados, mas ambos devem cami" 
nhar juntos, não s6 para se obter uma solução polftica 
mais fácil, como tambêm, tramitação mais rãpida. En
tendo, por fim, que como-os dois institutos dizem respei
to especificamente ao Senado da República, desta Casa 
deve partir a iniciativa para extinguir a sublegenda e a 
candidatura nata. Não precisamos essa recomendação, 
como a imprensa tem colocado; oriunda de outra Casa 
do Congresso, iilstruindo-nos a respeito da maneira 
ccimo devemos proceder em assunto de interesse .direto 
do Senado da República. Esta deve ser uma iniciativa 
nossa, ê um privilégio dos Senadores, e os Senadores de
vem tomar a iniciativa de eliminá-lo. Digo apenas a V. 
Ex•, a bem da verdade, pedindo desculpas por me alon
gar neste aparte, que a candidatura nata não foi instituí
da iniCialmente para beneficiar Os Seiladores. V. Ex:• sabe 
que a legislação a instituiu, primeiro, para Deputados 
Federais e Deputados Estaduais. Se não estou eqUivoca
do, a Lei n"' 6.978, de 14 de janeiro de 1982, é que assim 
procedeu, e mais tarde, a Lei n' 7.008, de 29 de junho de 
1972, a-mpliou para Senadores, Deputados Federais, De
putados Estaduais e Vereadores. Quando _veio a Lei 
Complementar n"' 42 é que nela, m~iante uma emenda, 
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se:. inseriu no art. 69 norma com relação à candidatura 
nata para o Senado. Ocorre que a candidatura nata, pre
vista nas duas leis a que me refiro, prevalecia apenas e 
somente para a eleição de t 982. Encerrada a eleição para 
1982, desapareceu a candidatura nata para Deputado 
Federal, para Deputado Estadual e_para Vereador, mas 
·ficou a norma remanescente da Lei Complementar n"' 42, 
esta que agora eu proponho a revogação através, tam
bém, do Projeto de Lei n\' 9, de minha autoria, que extin
gue a candidatura nata e a sublegenda. A decisão está, 
portanto, naS mãos do Senado; está na competência do 
Senado, estã na decisão soberana do Senado e o _discurso 

-~de V. Ex• é nessa linha e eu _o aplaudo. 

O SR. GASTÃO MULLER - V. Ex• nobre Senador 
AJoysio Chaves, esgotou o assunto sobre a candidatura 
nata, e eu só posso dizer o que escrevi aqui: 

Não há razão, Sr. Presídente, Srs. Senadores, de se 
manter a garantia absurda de se ter candidatos ·c-om ca" 
deiras cativas. o candidato, salvo engano, deve ser natu
ral e não imposto como nato num comportamento ata 
antidemocrático. 

Outro ponto que debato neste discurso, que quero re-
sumir por causa do tempo ... 

O Sr. Aloysfo Chaves- E este é um argumento que V. 
Ex• deve enfatizar. 

O SR. GASTÃO MOLLER - Exatamente. 

-- ó-Sr. AloySiO OlaveS- o que adianta canaidatura 
nata? Se ela não tiver o apoio do partido? 

O SR. GASTÃO MOLLER - Exatamente. 

O Sr. Aloysio O.aves - As báses não vão acompa
nhar o candidato, o Partido não vai acompanhar o can
didato numa eleição majoritária, e este candidato vaí fi
car completamente abandonado no meio do caminho 
desta eleição, na qual o voto será totalmente desvincula
do. 

O SR. GASTÃO MOLLER - Exatamente. 

O Sr. Aloysio Olaves- Ao passo que se esta candida" 
tura for consentida e aprovada pelo Partido, hâ um com
promisso do Partido com o engajamento em torno do 
nome indicado na Convenção. 

O SR. GASTA O MULLER- Exatamente. Outro as
sunto do -debate deste meu discurso é a Lei Falcão. O que 
se deseja, o que urge ê uma definição e que-se espera; seja 
a aprovação, na Cârilara dos Srs. Deputados, do Projeto 
do Senador Nelson Carneiro, extirpando de vez a Suble
genda para o Senado e assim de toda legislaçãO eleitoral 
da Nova República. 

Dois outros pontos devem ser definidos, isto~. a afa
mada Lei Falcão~ obra gerada por uma legislação opres
sora e retrógrada, bem como a figura do candidato nato, 
também fato gerado ainda pela legislação que deverá en
trar em desuso. Não hã razão, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, de se manter a garantia absurda de se ter candidaM 
tos com cadeiras cativas. O candidato, salvo engano, 
deve ser natural e não imposto, como nato, num com
portamento até antidemocrático. 

O que nos preocupa, Sr. Presidente, Srs. Senadores. é 
_QUe- a- ieg!SiaÇãa-·tein que ser votada e aprovada pelo 
Congresso Nacional, bem como depois tem-se que dar 
tempo ao Superior Tribunal Eleitotal de executar a sua 
parte, isto é, regulamentar os detalhes da legislação 
aprovada, praticando de fato uma legislação comple
mentar. 

Os dois casos citados e rapidamente comentados im
plicam em uma série de definições políticas partidárias, 
pois, as chapas se comporão, em decorrência da con~ 
dução legal, ou seja, hã ou não hã Sublegenda; existe ou 
não existe candidato nato. O que fica patente, Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, ê' que não se estabelece as chapas, 
não se organizam as composições fundamentais, sem que 
se chegue ao fim, ou seja, as definíções que SerãO expres
sas pela legislação a ser modificada ou mantida. Acho 
eu, já há um certo atraso em se analisar esses dois obsole
tos institutos embutidos na legislação eleitoral. 

Mais uma excrecência que deve ser extirpada é a Lei 
Falcão. Q debate político tem que ser livre numa demo-
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cracia. Só no autOritarismo concebe-se lei como essa, 
inexplicãveis na legislação, num País que se considera,já 
em pleno retorno à vi~ democrática. _ 

Comentaremos, tambêm, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o grande trabalho que vem sendo preparado pelo Su
perior Tribunal Eleitoral, tendo como relator o digno 
Ministro Neri da Silveira, no que concerne do recadas
tramento eleitoral, pois, a Lei n~> 7.444 de20-l2-85 assim 
estabelece. O Superior Tribunal Eleitoral publicou, no 
dia 28-2-86, a R"biolução n"" 12.547 que traz as detalhad_as 
instruções para a implantação do alistamento eleitoral 
mediante processamento eletrônico de dados e a revisão 
do eleitorado bem como dando outras providências. 

Há, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fatos interessantes 
nessa resolução que deverão ser comentados, como por 
exemplo não ter o novo título eleitoral a fotografia do 
eleitor, passar para a Justiça Eleitoral o controle total e 
eletronicamente do eleitorado brasileiro, paralelamente, 
a grande responsabilidade do serviço de qualificação e 
recadastramento do novo- eleitorado brasileiro. A insti
tuição dq __ '"Dia Nacional do Recadastramento Eleito
ral", marcado para um domingo, 18 de maio próximo é 
um fato auspicioso. Outros detalhes do trabalho a ser 
executado, devem ser mencionados, como o caso de 
••proceder-se-á ao batimento ou cruzamento do cadastro 
individual do eleitor, fim evitar a clãssicajornada de cor
rupção que é o título eleitoral em duplicata, devendo o 
mesmo estar concluído até 15 de setembro, bem como as 
listas de cada Seção Eleitoral atê. 25 de setembro. 

O Sr. Alberto Silva- Pérmite V. Ex' um aparte? 

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

O SR. GASTÃO M-tJLLER- Ouço, com muito pra-
zer, o aparte do nobre Senador Alberto Silva,_ e, depois, 
o do Senador Octávio Cardoso. 

O Sr. Albe-rto Silva- Nobre Senador Gastão Mifller, 
eu acho que de todas as medidas em termos políticos, e, 
particularmente, eleitorais, como acaba de falar V. E_x•, é 
a mais importante que já aconteceu nos últimos dnqüen
ta anos. Porque, na verdade, V. Ex• sab~ eu sou teste
munha e ao mesmo tempo vítima ~t;:ste e)c;i;9rªçl_9 i~tª"-ª-
ma ... 

O SR. GASTÃO MÜLLER - Nós somos. 

O Sr. Alberto Silva- •.. agora, com o recadastramen
to da maneira. como estã sendo feito, em que não precisa 
retrato, não precisa nada~ quem tiver um .. titulozinho" 
de eleitor, pela nova legislação, pelo recadastramento 
aquele cartão como é o CIC, do Ministério da Fazenda, 
tem um número no computador, um número que identi
fica quem é aquele eleitor. Se, porventura, acontecer o 
que aconteceu nõ- meu Estado: um Estado de dois mi
lhões de habitantes ter um milhão de habitantes, é piada. 

O SR. GASTÃO MULLER - No mâximo deve ser 
30%. 

O Sr. Alberto Silva - E 30% no -máximo! Era isso 
mesmo, 700 mil eleitores. Nós temos uma certidão do 
Triburtal do Piauí, em 2 de novembro de 1982, de que o 
eleitorado era de 750 mil eleitores. Dez dias depois, três 
dias antes do pleito, o Tribunal disse que houve engano; 
não eram os 750 mil, eram 980 mil num eleitorado de 
dois milhões e pouco. 

O SR. GASTÃO MÜLLER - Numa população de 2 
milhões. 

O Sr. Alberto Silva - V. EÚ há de convir que isso 
para todos os que são candidatos, para os que vão se 
candidatar é uma tranqUilidade que a eleição represente 
de fato a vontade do povo. E eu quero enviar daqui os 
meus cumprimentos ao Sr. Presidente do Superior Tri
bunal Eleitoral, ao Presidente do SERPRO, que nos con
vidou para aquele almoço, todos os políticos, para que 
fosse viável e possível o recadastramento na forma, utili
zando os meios mais modernos de registro através dos 
computadores. Parabéns a V. Ex• por ferir üm assuntO 
da maior importância, quando somos candidatos nos 
nossos Estados. 

O SR. GASTA O MULLER- Muito obrigado, Sena
dor Alberto Silva. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Ouço com muit:l. atenção e interesse o Senador Octa
vio Cardoso. 

O Sr. Octavio Cardoso -- Nobre Senador Gastão 
Müller, esto-u acomPanhando o pr<HID.nciamento de V. 
Exf e tenho uma preocupação no que V. Ex• ~~~sidera 
um fato importante, que é 6 recadastramento. Eu tam
bém acho que é preciso expurgar do eleitorado brasileiro 
Os mOrtos, as duplicatas de títulos e todas essas formas 
de fraude de que se tem notícia de ~teição_para eleição. 
Eu só não sei, nobre Sellador, se será possível fazer esse 
serviço em 45 dias como estã previsto, porque hã recan
tos neste País, há rincões neste País onde não se sabe ain
(fa que mudou o Padrão Monetário NaciOn-al. Há luga
res em que não chegaram, ainda, as tabelas da S_UNAB, 
que lidam com gêneros essenciaís--à_ sobrevivÇncia das 
pessoas-. Agora, vamo-nos imaginar recadastrando, alis
tando eleitores no Amazonas ou no Pará do Senador 
Hélio Gueiros, de Canoas, em 45 dias. Tenho, sobre isso, 
uma -grande preocupação em que atãbaremos por gerar 
um grande tumulto. 

O SR. GASTÃO MÜLLER -Senador Octavio Car
doso, para terminar, encontrei, por acaso_, com o Presi
dente do Superior Tribunal Eleitoral no aeroporto e falei 
. com S. Ex• que iria fazer um discurso sobre o assunto 
Comentando-o e S. Ex~ me pediu que lhe mandasse có
Pia, naturalmente com os· apartes, para que S. Ex' obti
vesse subsfdios. Vou fazê-lo e o aparte de V. Ex• serã le
vado, então, ao conhecimento do Ministro, o que, aliãs, 
é um pensamento e uma preocupação de todos nós. Só 
quero esclarecer a V. Ex• um fato, uma situação: a Lei n9 
7.444, que aprovamos aqui, estabelece que onde não for, 
'õnde não puder ter chegado o serviço de recadastramen
to e de nova qualificação, valerã o título velho. 

O Sr. Octavio Cardoso - Aí é que estã o perigo. 

O SR. GASTÃO MÜLLER- Por exemplo, lá no ex
tremo norte do Amazonas ou de Mato Grosso, onde não 
chegaram os serviços, a lei prevê isto. De modo que é a 
solução para o eleitor exercer o seu direito. 

O Sr. Octavio Cardoso- Aí é que est_á o perigo._Vale
rã-0 novo-mu!o--e-o-veth.O- ein-dUPHCãta ou triplicata. 

O SR. GASTÃO MÜLLER - Esse é o perigo que le
varemos ao Sr. Presidente do Superior Tribunal Eleito
ral. 

Concluindo, Sr. Presidente, seria cansativo comentar 
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo da Resolução 
n9 12.5.47_ do Tribunal Superior Eleitoral. Quero ressaltar 
o notável acontecimento que será um fato novo e ter-se-á 
um eleitorado brasileiro, verdadeiramente limpo das cor
rupções passadas. Neste momento devo ressaltar o tra
balho admirãvel do Sr. Ministro Neri da Silveira, Rela
tor~ "mola mestra" desse trabalho que se concretizará. 

O Brasíl ficará devendo ao Sr. Ministro Neri da Silvei
ra esse labor patriótico e que deverá trazer profundas 
modificações na vida política do Brasil, diante da auten
ticidade daqueles que forem eleitos. Serão constituintes 
autêntlcos. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
- Altevir Leal - Raimundo Parente - Claudionor 

Roriz - Gaivão Modesto - Alexandre Costa- José 
Lins- VirgíHo Távora- Carlos Alberto -Guilherme 
Palmeira - Carlos Lyra - Albano Franco - Jutahy 
Magalhães- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Ama
ral Fur!an - Fernando Henrique Cardoso - Severo 
Gomes - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi - Af
fonso Camargo - Lenoir Vargas -Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
comunicação que vai ser lido pelo Sr. l9-Secretári0. 

E lida a seguinte 
Brasília, 2 de abril de 1986. 

Exm9 Sr. 
Senador José FrageiJi 
DD. Presidente do Senado Federal 

S_enhor Presidente, 
Comunico a Vossa Exelência que a partir desta data 

reassumo o meu mandato parlamentar como represen
tante do Estado de Rondônia, nesta Casa. 
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Aproveito a oportunidade para reiterar ao ilustre Pre
sidente protestos de apreço e consideração. 

Atenciosamente, - Gaudionor Roriz. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
fica ciente. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Srs. Senado
res: 

Desejo comunicar ao Plenãrio ter reCebido do Movi
mento Popular da Constituinte inúmeros abaixo
assinados, mílhares e milhares de assinaturas em que se 
faz articulação, a nível nacional, dos plenários, comitês, 
comissões de movimentos pró-participação popular na 
Constituinte que existem, a tua! mente, em quase todos os 
Estados_, congregando em torno de seiscentas entidades 
da sociedade Civil brasileira, todas preocupadas em con
quistar para o povo dlTeito de participação na elabo
ração da Nova Constituição, e o mais que consta da 
apresentação que me foi entregue no Gabinete da Presi-
dência. .- ,., 

Os documentos com essas assinaturas de concidadãos 
nossos_encontrain-se na Comissão de Constituição e Jus
tiça, que trata jus.tamente da promoção da mobilização 
popular ·para a Cortstituinte . 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

Ê lido e de_ferido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 42, de 1986 

Na forma do art. 232, item I, alfnea a, do Regimento ln
terno solicito seja encaminhado ao Poder_ ExecutivO; 
atrav~s do Senhor Ministro-Chefe do Gabinete Civil, o 
pedido de informações abaixo relacionadas: 

I) -oual a dívi_da exte~na; contratada ou autorizada, 
de ~ad; Estado e de cada Município, bem assim daS res
pectivas autarquias, empiesas de economia mista ou fun
dações, realizada com base no art. 42, item IV, da Cons
tituição, de )9 de outubro de 1984 a esta data; 

2) qual a dívida externa, contratada ou autorizada, 
de cada Estado e de cada Município, assim também das 
respectivas autarquias, empresas de economia mista: ou 
fundações, realizada com base na Resolução n9 63, de 21 
de agosto de 1967, do Banco Central do Brasil, de 1 de 
outubro de !984 a esta data. 

Justificação 

Por meio do Requerimento n9 145, de 14 de junho de 
1985, pedi ao Poder Executivo informações a respeito da 
posição da dívida externa, contratada ou autorizada, de 
cada Estado e de cada Município, bem assim das respec
tivas aUtarquias, empresas de economia mista ou f':ln
dações, realizadas com base no art. 42, iteni IV, da Cons
tituição Federal e na Resolução n"' 63, de 21 de agosto de 
1967, do Banco Central do Brasil. 

Prestadas as informações em curto espaço de tempo, 
pelo que merece encômios o Informante, nelas identifi
quei, porém, imperdoável lacuna, em que pese a tentati
va de explicação contida no final do mapa de lavra do 
Banco Central. É que a data final de assentamento das 
dívidas é a de 30 de setembro de 1984, deixando de 
cobrir, portanto, o período de um ano, durante o qual 
floresceram as autorizações de endividamentos. 

Agora, como ê- natural, volto a solicitar-dados comple
mentares, que cubram, especialmente, o período de l de 
outubro de 1984 à data das novas informações, nos pre
cisos termos do requerimento supra e retro. 

Sala das Sessões, 249e março de 1986.- HelvídioNu~ 
nes. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) --Serão solicita
das as informações requeridas. 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
I 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N• 218, DE 1985 

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

Discussão, em fi.trno único, do_ Projeto de Lei da 
Câmara n~" 218, de 1985 (n~' 6.698/85, na Casa de 
origem), de iniciatiVa --do Senhor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre o Plano Nacional de In
formática e AutOmação - PLANIN, tendo 

PARECERES ORAIS, FAVORÁVEIS, proferi-
dos em plenário, das ComiSsões: 

-de Ciência e Tecnologia; e 
- de Economia. 
(Dependendo da votação do Requerimento n~" 

40, de 1986, de autoria do Senador Murilo Badaró, 
de adiamento da _discussão para diligência.) 

Em votação. __ _ 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento qu~i

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Murilo Badar6 - Sr. Presidente, peço verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) --Será feita ave
rificação solicitada pelo nobre Senador Murilo Badaró. 

Solicito aos Srs. Senadores que tomem os seus lugares 
para se proceder à verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- CciritOVOfió 
Sr. Líder do PMDB? 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG) -
Contra. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Como vota o 
Sr. Líder do PFL? 

O SR. CARLOS CI-IIARELLI (PFL- RSj - Con
tra. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) ~ Como vota o 
Líder do PDS? -

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- A favor. 

O SR. PRESIDENTE lEnéas Faria) -Como vota o 
Lider do PSB? 

O SR. JAMIL I-IADDAD - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Coino vota o 
Líder do PDT? 

O SR. JA!SON BARRETO - Não, 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Como vota o 
Líder do PTB? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faría)- O Presidente 
do Senado, o nobre Senador José Fragelli, encontra-se 
em plenârio e fiCa re8ístrado, extra-computação eletrôni
ca, o seu voto contrârio ao requerimento. 

Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES' 
Benedito Ferreira -
Helvídio Nunes 

- Lomanto JW.nior-
Moacyr Dal\a 
M urilo Badaró 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR. 
Octâvio Cardoso 

VOTAMNífO<JSSRS. SENADORES.' 

Albano Franco 
Alberto Silva 
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Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Aloysio Chaves 
Carlos Lira 
Fábio Lucena 
Fernando Cardoso 
Gaivão Modesto 
Gastão Müller 
-Hélio duefios 
Humberto Lucena 
Ivan Bonato 
Jaison Barreto 
João LoDO 
José Uns 
Jutahy Magalhães 
Lourival Baptista 
Marcelo Miranda 
Mario Maia 
Raimundo Parente 
Severo Gomes 

O SR. PRES1DENTE (Êneas Faria)- Votaram SIM 
5 Senadores e NÃO ?2. - - - -

Houve uma abstenção. 
Não houve quorum. 
A Presidência suspenderá a sessão por 10 minutos, a 

Tírii de aguardar a chegaôa dos Srs. Senadores ao Ple-
-rilif!o~ - - - - - -

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15-horas e 40 minutos. a sessão é rea
berta às 15 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a sessão. -

Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, 
para procedermos à nova votação. 

As Lideranças jâ manifestaram os seus votos. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES.' 
Benedito Ferreira 
Carlos Alberto 
Lomai'lto Júnior 
Moacyr Dalla 
M urilo Badaró 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR.' 
Octávio Cardoso 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES' 

Albano Franco 
Alberto Silva 
Alexandre Costa 

_ _A_lfredo Campos 
Aloysio Chaves 
Altevir Leal 
Carlos Chiarelli 
Carlos Lira 
Enéas Faria 
Eunice Michilles 
Fábio Lucena 
Fernando Cardoso 
Gaivão Modesto 
Gastão MUller 
Hélio Gueiros 
Humberto Lucena 
Ivan Bonato 
Jaisson Barreto 
Jamil Haddad 
João Lobo 
José Lins 
Jutahy Magalhães 
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Mario Maia 
Odacir Soares 
Raimundo Parente 

-severo Gomes. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os 
Srs. Senado_res jâ votaram, vai~se proceder à apuração. 
(Pausa.) 

Votaram SIM 5 Senadores e NÃO 29. 
Houve I abstenção. 
Total de votos: 35 
Com o do Sr. Presidente são 36, logo hâ número. 
Rejeitado o requerimento. 

O SR._P~ESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se ago
ra ~ discussão do projeto, em turno único. 

Sobre a mesa emendas que serão lidas pelo Sr. f'i'
Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAS OFERECIDAS AO 
PROJETO DE LEI DA CAMARA 

N.<> 218,. de 1985 
·EMENDA N.0 1 (de PlenáriO) 

(Substitutivo) 

Dispõe sobre o I Plano· Na.clonal de 
--Jilformática e Automação - PLANIN~ 

O COngresso Na.c)onal deru-eta: 

Art. L;; Ficà aprovado o I Plano Nacio
nal de Informática e Automação - PLANIN, 
pelo periodo de 3 (três) anos. 

Art. 2.° Fica o Poder Exerrqtivo . autori
zado, a.d referendum do COngresso Nacional, 
a introduzir anualmente modificações no 
Plano a que -se refere o artigo anterior, ob
servados os princípios, objetivos e dlretrizés 
da Politica Na.clonal de I>Íformática, esta
belecidos pela Lei n.o 7. 232, de 29 de outu
bro de 1984. 
. Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data 

·ae sua publicação. 

L Objetivo 

i .1 O objetivo da Política Nacional de In
formática está consubstanciado no art. 2.0 
da Lei n.0 7 ._232, de 29 de 1?utubro de 1984: 

"A Política Nacional de Informática 
relh ·por objetiv6 a capacitação nacio
nal nas a ti vidades de informática, em 
proveito d<> desenvolvimento social, cul
tural, político, tecnológico e econômico 
da sociedad-e brasileira." 

1.2 Desta forma, o Plano Nacional de In
formática tem como objetivos estabelecer 
dlretrlzes gerais, estratégias de ação, metas, 
atribuição de responsabllldades e politica de 
incentivos capazes d.e conduzir ao cumpri
mento dos objetivos da Política Nacional de 
Infórmática. · 

2 _ Prilicípios 

'O PLANIN está elaborado dentro dos se
guintes principias: 

2.1 Incentivar a utlllzação de bens de in
formátloa na automação de at!vidades Insa
lubres, perigosas, monótonas ou desaconse
lháveis para o trabalho· humano. 

2. 2- Promover o acesso generalizado a in
formações de uso público através de rede.s 
de eomunicação e interligação de bancos 
de dados. 

2.3 Incentivar a utillzação de meios de 
informática na eomplementação dos pro
gramas de educação, difusão cultural e re
ciclagem profissional no sentido de obter 
uma dls.oeminação mais rápida dos conhe-
cimentos disponíve~ .. 

2-4 Incentivar atividades que ampliem a 
infra-estrutura e capacitacão tecnológicas 
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nacionais tats como projetOs de desenvolvi
mento de equipamentos, de SOftware, de 
aplicação de meios Informatizados na ra
elonal!zação do trabalho e na disseminação 
de Informações. -

2.5 Incentivar os Investimentos na au
tomação da produção de · bens. e serViÇos 
propiciando melhor qual!daoo, menor custo 
e maior competitividade dos produtos 
nacionais. 

2.6 Promover o Ingresso· de capitais de 
rrlsco estrangeiro no :Pais para Investimento 
em áreas não atendidas pela in!e!ativa. pri
vada nacional. 

2. 7 :Promover o gradativo :ifastamento de 
empresas estatats das ativldades de :produ
ção e prestação de :serviços d.e informática. 

2. 8 Incentivar programas públ!cos e pri
vados de formação e reciclagem de ~ecur~ 
SOS humanos em at!vldades de informática. 
• 2. 9 Estabelecer uma politica de utilização 

de insum.os de ,microeletrônica que propicie 
a criação de mercado de rporte, para deter ... 
.m.inadas linhas1 de modo a viabilizar, eco
nomicamente, sua produção local e a .re
dução da dej>endência de !nsumos Impor
tados. 

3. Instrumentos de implementação 

São instrumentos de implementação do 
P~: . 

- o direcionamento do uso de bens e ati
vidades de infonnática; 

- a orientação das atividades de produ
ção de bens de serviços de informática atra-_ 
vés da aprovação de projetas e ~rogramas; 

___. a concessão de incentivos para as atí
vldadeS de Informática de relevante Impor
tância para consecução dos objet!vos do 
PLANIN; 

__. a utilização dos diversos órgãos- da 
administração públ!ca direta ou lndlreta, 
dentro de suas áreas de competência, na 
execução das ,atividades de normat~zaç_a?~ e_ 
controle previstas no PLANIN; 

- o uso do ![l<lderd:e compra dos diversos 
órgãos da administração púb!!ca dlreta ou 
indlireta. 

4. Estratégia de ação 

4.1 Introdução 
4.1.1 o processo de lnfarmat!zação da 

sociedade brasllelra requer uma estratégia 
que ,garanta o at!nglmenta do objetlvo da 
!Pol!t!ca Nacional de Informática enuncta
do no art. 2.0 da Lei n.0 7.232/84 e expl!cl
tado no Capitulo I deste Plano. 

4.1.2 .A estratégia de informatização da 
sociedade brasl!eira deverá ser balizada pe
los princípios expressos no art. 2.0 , e con
substanciada atra'l'és das med!djl.S referidas 
nos arts. 9.o e 22 da Lei n.0 7.232/84. 

4.1.3 A :Politica Nacional de Informática 
deve apoiar-se no eq_uil!brio do conjunto 
serviços/indústria/tecnologia, e no entendi
mento de que deve ser corrigido o privlle" 
g!amento de um desses componentes sem
pre que ocorra em detrimento de qualquer 
dos outros. 

4.1.4 Além disso, os diversos segmentos 
da atividade produtiva englobados no con
ceito de atividades de informática deverão 
ter tratamento adaptado às pecul!ar!dades 
de cada segmento especifico. 
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4.•1. 5 Assim, a.s restrições à produção, 
operação, comércialização e importação de 
bens e serviços têcnicos do setor de lnfor
máltica referidos no art. 9.0 ô.a Lei n.O 7 .232, 
de 1984, e seus parágrafos, serão determi
nadas e anualmente ·reavaliadas pelo Con
selho Nacional de Informática e Autome.
ção- CONIN, -para cada segmento de mer
cado especlf!co, observados critérios dlfe
renciidoo, oonforme ·estabelece a lei. 

4.2 Do uso de bens e da oferta de serviços 
4. 2 .1 Dlretr!zes gerais: 

- estimular iJ uso das tecnologias de in
formática corno suporte aos processos de 
descentralização adrrúnistratlva, em espe
cial mediante o uso de proc·essamento dis
tribuído; 

- estimular o acesso à Informação conti
da em bases de dados de Interesse público, 
especialmente através dos serviços públicos 
de telelnformática; -
~ pr.Qmover a adoção de instrumentos 

que permitam preservar os direitos Indivi
duais em caso de uso· Indevido ou !nade- -
quado de informações pessoais contidas em 
bases de dados; · -· · 

- estimular o desenvo1vimento de aplica
ções que tenham come objetivo a melhoria 
do atendimento ao cidadão (usuário final, 
cJYlnte, contribuinte); 

- exp!lcitar nos orçamentos governa
mentats os dispêndios elll bens e serviços 
de informática programados :para atender 
~ _ necessidades do .setor público; 

- aperfeiçoar a legislação trabalhista, 
de- forma a proteger o trabalhador no pro
cesso de automação; -

:.- .criár mecanismos que assegurem par
ticipação dos empregados rios resultados do 
aumento de produtividade, obtido com a·au
tomação de processos e serviços, seja atra
vés da participação nos lucros, gratificações 
e ~edução da jornada de trabalho, ou atra
vés de outras formas adequadas. 

-4.2.:1 Diretr!zes especificas 
a.) Segmento de telecomunicações e ele

trônica em· ·geral 

I.-'-- No segmento de telecomunicações 
desenvolver meios que permitam tanto a 
multiplicação do acesso dlreto e generaliza

-do da ![)Opulação às redes públicas, quanto 
a expansão e consolidação das at!vldades 
produtivas. 

II - estabele-cer sistemas ,e redes nacio
nais especificamente destinados ao suporte 
dos serviços· de telelnformát!ca pelo efeito 
multtplicador ·que .provoca ao integrar sis
temas de computação e banco de dados; 

m - devido a sua ampla abrangência e 
potencial imediato de util!zação deve ser 
dada prioridade espe'cial à implantação de 
rede de transferência eietrõnica de fundos 
(TEF) e da rede nacional interbancár:!a; 

IV - o estabelecimentc da rede Integra
da TEF deve r:_esgUardar oo investimentos 
já feitos, e estabelecer um conjunto de re
gras e pa<ll'ões que permitam ás ·Interliga
ções das redes já existentes ás nov-as red.,., 
de forma a poosibilitar que um terminal 
TEF de qualquer rede aceite .as ·tran.sações 
efetuadias com cartões de quaisquer inst!
tillções tin_anc;eiras, dispensa.ndo também 
uma rede eletrôn!ca especial de compensa
ção interbancária por utilizar meios e;ds
bentes de "~omp·en.saçãó; 
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v- - estimular a expansão do uso dos 
serviçóS de teleinfonnática com apoio nos 
Serviços Públicos de Te}eeomunicações. 

b) segm.ento de computadores e demais 
frfá<[uin_as de _tratamento racional e auto-
mátic·a~ d~_inf armação; _ _ _ 

T ---estimular_ a utilização de linguagem 
de "!to nível para o desenvolvimentc . de 
aplicações- ·que tenham como dbje-tivo _o 
atendimento das necessidades do usuário 
comum e ampla difusão do uso dos compu~ 
tadores nacionais; 

n - estabelecer padrões técnicos e cri
térios que ~ac!I!tem o amplo acesso à in
formação pelo públ!co em geral; 

-III ---.promover a Crescente ocuPaçãO--ao 
mercado de desenvolvimento de "software"~ 
e de serViços de processamento:_ eletrônic_oo: 
de dados, por empresas privadas nacionais; 

IV--- estiniular o surgimento 9-e empre
sas nacionais presta.dor.as de serviços -de 
ooleta, estrutur·açã_o e exploração- de bancos 
de dados; 

_v_- Mtimular o suxgimento_de empresas 
nacionais die engenharia nos diversos cam
pOS das atividades d·e informática; 

VI _;-estimular a disponibilidade de pa
cOtes de treinamento com desenvolvimento 
e conteúdo locais. 

4. 3 Produção de Bens e Serviços 
de Informática 

A produção de bens e serviços de lnfor
màtlca deve .ser ·estimulada visando a eon
solidação das empresas privadas instaladas 
no Pafs de- forma a viabilizar seu cresci
mento_ e a ocupação do mercado, ·preferen
c~almente através de tecnologia local, com 
prioridade para os setores de ''software" e 
microeletrônioa. 

4_.3.1 Dlretr!zes gerais 

- estimular a competição como forma 
de obtenção de niveis crescentes de efici
ência ·empresarial e r-edução de preços ao 
~uá_~_io final, dev_endo o CONIN __ oonsider_ar 

-em- conjunto os arts. 1() e 22 d:l, Lei n.o 
7.232/84 nos julgamentos que impliquem na 
exls~ência ou criação de monopólios de fat_o; 

- estimular a produção de bens e servi
ços d<> Informática, desenvólvidos no Pais, 
com éhgenharia nacional, de forma ·a alcan
çar niveis de preryo e qual!dade compatíveis 
com os padrões internacionais; 

- desvinculiar dos pacotes de r;nanCia
mento ,externo 'a ,aquisição de bens e servi
ços de informática que possam ser produ
zidos ![l<lr empresas instaladas no :Pais; 

-: estl~ular o _continuo aprimoramento 
técnico-gerencial dos quadros profissionais 
das empresas fornecedoras de benS e servi
ços de informãt.ica, com vistas ao .seu c·res
ciment_o ·sustentado; 

- definir padrões e normas de fabrica
çãO ·e uso dos equipamentos ·ue infonnática 
que Ire vem ·em consideraç.ão, entre outros 
critérios, .ergonomia, segurança e Salubri
dade; 

- fomentar Indústria privada Instalada 
no País no oontido de ·desenvolver produ
too com tecnolog:a nacional. Entre:tanto, 
nos casos em que não es_teja disponível e 
que não seja viáv·el seu desenvolvimento 
Interno em tempo hábil, poderá ser couve
mente a 'aqul.sição de fJecnoJo,gia no exte
rior, -condicionada aro comprometimento, por 
paxte da empresa !receptora, em absorver a 
tecnologia ·adequa·da e desenvolver novas 
tecnologias; 
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- aperfeiçoar os mecanismos eXistentes 
de aeompanhamento do desenvolvimento de 
projetos de fabricação doo 'bens de informá
tica; 

- estimular -a capita.lização das empre
sas nacionais de ben.s e serviços de infor
mática, de modo a tornáCJas nia!s sóliâai; e 
mais abe'rta:s à participação de outros in
vestidores; 

- harmonizar a necessidade de ,estímulo 
ao fortalecimento das empresas nacionais, 
destinado a acelerar o processo · de ca.paci
tação nacional, com a necessidade de pro
moV'er a desconcentração das ,atividades de 
produção de bens e .serviços de inform_átic 
ca, visando· oompat!b!llzar as políticas de 
desenvolvimento regional e setodaL.com a 
Política_ Nacional de Informática; 

- direcionar as aquisições do setor pú
blico, da.ndo pref~rência para. as empresa,.j 
com m,aior autonom.lla ,e tecnologia local, 
aos :produtos deseuvolv:dos no Pais e aq_ue

. les oom menor oonteúdo de importaç_ão. 

4 . 3 . 2 Microeletrôn!ca 
As dificuldades re!lerentes à microeletrôc 

nioo. são In·elhor_entend,idae.quando .$€: Vleri
flca que em todo o mundo apenas uma .de
zena de empresas produz "ehips" VI 87 de 
alta tecnologia. 

No que. diz respeito à microeletrônioa de 
alta tecnolo1gia nosso País ·está, em termos 
de vulnerabilidaQ.e externa, na mesma si
tuaçã·o- que o resto do_ mundo: tod.Qs depen
dem de proci'utores com fábricas geogll"afi
camen te distrlbuldas por vários Paí.Ses, já 
que som·e<nte escalas de produção em nivel 
do mercado mundi·al viabili~m sua produ-
ção. 

Há porém impo•tantes linhas ele "chlps" 
de menor sofisticação tecnológica e de 
multa util'zação, prlncipálmente _em equi
pamentos de teleromunlcações, qu.e já po
dem ser incorporados com proveito ao acer
vo tecnológico nacional, pelo que devem ser 
incentivados progr.am:as orlentados para sa
tisfazer a.s necessidades nacionais deD_tro __ 
dessa esfera de poos!bllidades. 

trante do quadro iatual de recurS'"os .e p:rto
r:d.ade na.clonais, ·a insistência em produzir 
outros tipas de microcompo-nentes .conduzi
ria a custos !rrealísticamente •elievado§..parª·
os. equipam:entQ.s _ naionais, inviab:iliz.an(J.o 
seu aproveitamento pela sociedade br~!Ie!
ra, al-ém de impedir comple-tament.e sua co-
locação no meroa'do externo._ · 

4.3. 2.1 Dh'etr!Zés setorta!s 
a) consolidação -através de estírm.l).os 

apropriados, de indústrias de microcOJ;npo
nentes, capacitadas no proces.w completo, 
desde o projeto, passando pela difUllão, até 
o encapsulamento final, voltadas porém pre
cipuamente para os componenteS para os 
quais o mercado na.c.ional ofer1eça ®C4ila de 
viabilidade eeonômlCa- ao p-rocesso J.)roduti
vo. MOO!das destinadas a estimular, tanto 
quanto possível, concentracão do consumo 
de componentes em um número limitado 
dre famíltas, como forma de ampliar o mer
cado desses tipos de componentes, favóre
c_erão a viabilização ·eoonômica d_e sua pro
dução no Pais; -

b) especial ênfa.se deve ser dada ao de
tenvolvimento da capa;cidade- própria de 
projetar circuitos iniJegrados, que existe 
grande capaddad-e instalada no-mundo, no 
domínio da difuSao;- qu.e -pa.ae ·seru:tilizada 
com vantagem pela indús-tria O:iãsileira na 
produção de circuitos projetados por ela; 
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c) _ paralelamente intenso esforçQ de peiS
Q.b.lSa e -desenvolViihefito deve_ ser despen
dido _ _no domínio dos microcomponentes, em 
Ce..."ltros d·e Pesqu\sa, com criação de linhas
piloto voltadas para o ciclo comp!e;o de de
senvolvimento e produção. desses componen
tes em· nive~ tecnológicos cada vez m_ais 
alto§, como forma de preservaç.ão d~~ capa
Cid$d..e estratégica de produção de qualquer 
tipo de micr,ocomponent~a, dentro ·do País, 
independentemente de seu custo; 

d) estimular e illcentivar as ativídades 
de projeto de circuitos integrados dedica
dos e semidedicados: 
__ ---= c;i_e,sepyo.lv_er as tec:o.9lOgias~ · eqWpamen
_to.s e .. "software" em _pregados neste seg
men_to; 

- estimular a utilização de circUitos in
tegrados dedicados e oomidedicados proje
tados no País. 

e) da mesma forma, deve ser incentivada 
a ·aquisição 'Cie componentes microeletrô
niciOs fabricados e/ou projetados no Pais. 

4.3 .3 ''SOftware'' --_diretrizes setoriais 
_a) incentivar o desenvolvimento de ".soft

"Yare" n9 País; --- · 

b) direcíonar as encomendas de "soft
wãre" do setor .público para produtos de
senvolvidos no País, desde que atendidas 
as especificações requeridas; 

c) estabele:cer mecaÚ.ismos de controle de 
importação _e_ internação de ~·software" .le
vando em c.onta a necessidade de colbir a 
im~rtaç&o_ e reprodução ilegais; 

d) estimular 'a formação de pequenas em
presas de alta tecnologia voltadas para o 
desenvohimento .de ~·software", através de 
ação das agências governamentais de to
me7}.to~ que deverão c-.riar linhas de finan
ciamento adequadas a este tlpo de empre-
endimento; · 

e) ·estabelecer mecanismos e instrumentos 
de capitalização de empresas naei<Jnai.s que 
desenvolvam ''software" nas ár_e_as _conside
radas prioritárias bem como 'fomentar, 
através da ação de agências governamen
tais, os projetas de desenvolvimento nessas 
áreas; - - -

- dar especial prioridade ao desenvol
vimento de "software" para implantação de 
soluções descent_ralizadoras, bem como ao 
''.softWãYe" que possa auxiliar o processo 
edu~aC_ional; -

f) estabelecer programa& que objetivcm 
a gerRção de metodologias e ferramentas 
visando a obtenção de ganhos de qualidade 
e produtividade no de.senvolYim:nto de 
"software"; 

g) estimular a adOção de .sistemas -opera
cionais de u.so aberto, onde interfaces e 
parâmetros f•ão amplamente divulgados; 

h) estimular a disponibilidade no mer
cado, inclusive de forma cooperativa, de 
ferramentas de auxillo ao desenvolvimento 
de "software" e padrões de documentação 
acessíveis a microempresas e _indivíduos, 
visando a aumentar a produção de "soft
ware" de uso profissional; 
-i) estimular o· desenvolvinienlo de teCno_

logia- riac.!olial aplícadã. a simuladores para
aplicações. -n;tilltares e civis. 
4~.4 Segmento de equipamentos de pro

cessamento de dados, acessórios e perifé
ricos - dlretrizes setoria!s 

a) estimular o desenvohimento de tec
nologia nacional a partir da absor_ção de 
teenologia adquirida no extenor nos proje-
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tos de supermlnis, que .serão implementados 
por _empresas nacionais; 

b) estimular os projetes de supermlcro
computadores desenvolvidos por empresas 
nacionais, com tecnologia nacional; 

c) estimular o uso_ do proces·s_amento dis
_tribuido com á utilização de equipamentos 
com tecnologia nadonal; 

d) estimular a exportaçã<> de -produtos. 
4. 3. 5 Segmento de equipamentos de te

lecomunicação digita! - diretr!zes setoria!s. 

---ár promover a produção no Pais de equi
pamento.s de telecomunicações específicos 
pa,ra aplic:ações d.e serviços de teleinformá
tica, preferencialmente de tecnologia na
cional; 

b) promover medidas -para o fortalec!
mEmto de empresas nacionais produto-ras. de 
equlpamentx>s específicos para ·aplicações 
de teleinformática; 

c) promover a padronização de ;protoco
los entre sistemas de tratamento de infor-· 
mação com base no moctelo OS! l"Qpen 
System.s Intercontrection") e nas recomen
dações do CCITI'; 

d) promover a participarção cr_escente da 
tecnologia nacional no mer:cado 'Cl.e centrais 
públicas e privadas digitais CPA-T. 

4.3.6 Segmento de equipamento 'para au
tomação de serviços -bancá:rioo, comerciais, 
e de escritórios - diretrizes setoria!s 

a) promover a padronização de cartões 
magnéticos e de terminais de transferência 
eletrônica de fundos; 

b) es.timular o surgimento de soluções 
slst.êmiC'as nacionais, para o segmento, 
através .do uso de arquitetura de sistemas 
abertos e integrados; 

c) o estimular o estabelecimento de -proto
colos padronizados para redes locais. e sua 
interligação aos sistemas públicoo de tele
comunlcações. 

- 4.3. 7 Segmento de equipamento para 
instrumentação - diretrizes seta-riais . 

a) estimular a criação e a consolidação 
no Pais de empresas fabricantes de instru
mentação digital nas áreas de instrumenta
çáo analit!ca, instrumentação bloméd!ca e 
teste de medição; 

b) promover a capacitação nacional para 
o desenvolvimento e fabricarção de tran&
dutores e dispositivos necessárlo.s à Instru
mentação; 

c) rac'ionaliz:ir o processo de aquisição, 
manutenção e suprimento de instrumentos 
no âmbito do poder público. 

4.3.8 Segmento ele equipamento para au
tomaçã? industrial - diretrizés setorials 

a)_ estimular o uso ·Pelas empresas indus
triais de modernos métodos de automação e 
controle. _visando. _aumentar a eficiência e 
produtividade industrial, aYaliando sempre 
as alternativas e_ conseqüências de cará
ter tecnológico ecnnômico e social; 

b) orlar condições para que os ganhos 
resultan-tes do aumento de produtividade 
gejain ·repassados à força de trabalho e à 
sociedade brasileira em geral; 
-c) reciC'lar na.s empresas os recursos hu

manos I!berados pelo processo de automa
ção, tendo por meta prepará-los e aplicá
los em povas funções produtivas; 

d) estimular o surgimento de empresas 
nacionais de. engenharia e prestadoras de 
serviços e assistência técnica nos diversos 
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campos de automação, através da utiliza
ção dO poder de compra das empresas e 
órgãos· governamentais; 

e) esj;!mular a. utilização, de tecne>logia, 
eqUipantenLOs, instrum·entos, paJr<tes e "soft
ware" nacionais na imQ:>Iantaç.ão de proces
sos de automa~. · 

4.4 Pesquisa & Desen:volvlmen to 
!PaTa que se a.t!njam os objetivos da ea

pacitação naelonal nas atividades de Infor
mática impõe-se um intenso esforço em 
P & D associado ao desenvolvimento indus
trial. 

Para o desenY"lQlvlmento de nossa pró
pria tecnologia será necessário que haja 
simultâneo e_ aci.equado acesSO M- fontes ge
radoras de tecnologia. 

!Dessa forma é fundamental que haja 
uma açã.o gov-ernam-en,tal orientada para 
programas de cooperação tec~ológica- .com 
os países industrializados: · 

4.4.1 Diretrizes setorlals 
a) incentivar as empresas do· setor de 

informática a aplicarem em pesquisa e de
senvolvimento; 

b) estimular as empresas do setor de In
formática a contratarem centros de pes
quisa e empresas de engenharia pára o de
senvolvlmen·to de .programas · conjuntos 
dentro de seus planos de pe"'!uisa e desen
V?-lvi·mento; 

c) estimular ·e fomentar o aparelhamento 
e a modernização dos Iaborat6rlos de pes
quisa das· empresas, dos ~entros de pesqui
sa e ~as universidades brasileiras; -

. d) colocar em execuçã9 os programas in
tegrados de universidades, elaborados pela 
comunidade cientifica com a par·tlelpação 
de instituições do gove-rno envo1v:idas com 
politica cientifica " tecno!6gica. 

Di/ecronar as atlvldades de P & D se
gundo as prioridades determln!<das em 
função da Politica Nacional de Informá
tica, promovendo a formulação de planes 
de tr"balho junto à comunidade técnico-
cientifica. -

e, acompanhar e avaliar, de forma sis
temática, o desen.Yolvimento dos projetos 
de P & D, buscando assegurar-lhes a ·con
secução dos respectivos objetlvos; 

f) estimular a contratação, por parle de 
empresas e instituições do setor _público. de · 
empresas privadas para o desenvolVimênto 
e eventual fabricaJção ·de produtos de in
formática; 

Jl") Estimular as. agências de fomento a 
realizar contratos de risco com as empre
sas privadas para implementação de pro
jetos de desenvolvimento tecnológico. 

4.5 Formação e Desenvolvimento de Re
cursos Hwnanos 

A· formação e o desenvolvimento dos re
cursos humanos é- o mais importante e 
urgente dos __ problemas nacionais, porque 
dele depende o estabelecimento de uma 
massa crítica de m~rnbros da sociedade, 
competentes e mOtivados o suficiente para 
cumprirem adequadamente sua p_arte no 
processo de desenvolvimento e capacitação 
nacional. 

Faz-se necessário preparar recursos- -hu
manos de _ diferentes níveis destinados ao 
preenchimento dos_ postos de trabalho_ nas 
atividades de informática. Em especial, a 
formação de especialistas de nível médio e 
superior para atender às necessidades doS 
setores que demandam recursos de . fufor-
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mâtica deverá. ser fortalecida e aprimora
da. 

'Para que ocotra uma mellior adequação 
dos profissionais às necessidades do mer~a
do de trabalho, é necessário que haja um 
processo _continuo de atil?-li_zação_ aos currí
culos. Os curriêulos dos cursos de nível su
perior podem e devem ser enriquecidos com 
conhecimentos de informática. 

Pevem ser incentivadas as _ernpTesas a- in
vestirem no processo de reciclagem e trEd
namento de mão-de-obra, visando não 
agraVar- b IYtoblema- de desemprego em vir
tude da adoção de processos automatiZados. 

4. 5.1 Diretrlzes Se to riais 
a) fOmentar a:s instituições de ensino su

p-erior e técnico e de formação proíissional 
_no sentido do seu aprimoramento e capaci
-tação para realizar programas de formação 
de recursos humanos nas atlvidades de in-
formática; · 

b) criar um banco de dãdos~ a pS.rtir de 
levantamento de necessidades do mercado 
de trabalho, para ser colocado à disposição 
dos órgãos do sistema formal e não formal 
de ensino, para a orientação_ da preparação 
de recursos _humanos na área de informá
tica; 

c) conceder bolsas de estudo no exteriOr, 
para cursos e estágios em áreas de interesse 
para o setor de informática; 

d) incentivar a criação de programas de 
treinamento e especialização em informáti
ca para profissionais de outrE~~S áreas, ~on
tando-se com o apoio das respectivas enti
dades de classe, além dos órgãos do sistema 
formal e nã,g_ formal de ensino; 

e) fomentar a utilização de recursos de 
informática em todos os zúve.is de ensino; 

f) incentivar as empresas que estão se 
automatizando a promover _programas de 
reciclagem de seus emprega,dos. 

5. Atribuição de Responsabilidades 

Do ponto de vista estratégico deve-se dis
tinguir a competê_ncia "deliberativa" do 
CONIN,- daS atribuições "executivas" dos 
Ministérios e demais órgãos do gOverno di
retamente envolvidos na Política Nacional 
de Informática. 

Ao primeiro~ cabe o poder de adotar reso
luções, pareceres, acordos e· -diretrizes nos 

-termos ·estatuídos em lei. 

Aos demais, por sua vez, cabe a aplicação 
das decisões do conselho na sua -órbita de 
competência legal. 
_ -_b -e_onselho Ns,ci"oh::il de rD.ro:flhátiC3.- e 
Automação - ÇONIN, conforme estatuido 
no item III do art .. 7.0 da Lei n.O 7.232/84, 
estabelecerá resoluções específicas ce-
dimen tos a serem segUidos pelos da 
a.dministração federal nas -suas· de 
competência, como se segue, bem como re
solverá os casos em que se fizer necessário 
o estabelecimento de instruções particulares 
de procedimento. 

Fica estabelecido que: 

.5. 1 Ao MiÍlistérlo .da Ciência. e Teroologtâ 
responsabilizar-se pela coord~nação da Po
litica_ Cientifica e Tecnológic~ com a Poli
ti-ca Indu.s.trial e com a Politica de Formacão 
e Desenvolvimento de Recur.sos Humazios 
voltadas para atividades de Informática em 
geral. 

-;Deverá- ainda se responsabilizar pela po
litica geral de mlcroeletrôn!ca. 
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_5_.2 A_o Ministério da Indústriá e Comér:.. 
cio responsabilizar-se pelos segmentos de 
instrumentação e automação, e pelo contro
le de Importações de componentes eletrõnl-

- cos a semicondutor e microeletrõnica des
tinados a esses segmentos. 

5. 3 Ao Ministério das Comunicações res
ponsabilizar-se pelos segmentos de equipa
mentos e dispositivos de telecomuD.icação, 
inclusive os equipamentos de computação, 
co_m seus programas e documentação téc
nica aswciada e pelo controle de importa

-ções de componentes eletrônicos a semicon
dutor,- optoeletrônlcos e lnicroeletrõnlca 
destinados às telecomunicações. 

5. 4 Ao Ministério da Educação re&ponsa ... 
bilizar-se pela_ coorctenação da ação conjun
ta cios órgãos dos -Sistemas fo~ e não 
formal de ensino na formação e desenvol~ 
vimento de Recursos Humanos para as atl
vi~ades -de inf~r~ática em t\)dos os niveis. 

5 . .5 Ao Conselho de Segurança Nacional, 
através dos órgãos- complementares ou de
legados, responsabilizar-se pelas atividades 
~e informática ligad;:ts ... ao Programa Fapa
cial Brasileiro, e à Indústria Bélica. 

5.6 Ao Estado-Maior das ];"orças Armadas 
responS'ablllzar-se pela coordenação das ati
vidades de Informática comuns a duas ou 
mal5 forças singulares. 

5.'/ Aos Ministérios Militares responsabi
liZarem-se pelas atividadeS de informática 
no. âmbito de suas respectivas forças, incluí
das na ·área de competência do · Min15tério 
da Aeronáutica as referentes. à Indústria 

__ Aeronáutic~ -e à Aviação Civil~ 

5.8 A Secretá.riá Especial de Irtfonnática, 
na condição de órgão diretamente subordi
nado ao Conselho Nacional de Informática 
e- Automação, responsabilizar-se pelos seg
mentos de computadores e demais máqui
nas de tratamento racional e automático 
de informação, seus dispositivos e equipa
mentos periféricos com seus respectivos 
programas e documentação técnica associa
da e controle de importações de componen
tes eletrônicos a semicondutor, a optoele
_trônica e a microeletrônica, destinados a 

. estas máquiii.as, os serviços de estruturação 
e exploração de bases de dados, e mais todos 
os serviços técnicos de informática. 

5. 9 Aos demais !\.ofinistérios e órgãos -da 
administração pública,. conforme o procedi
mento que lhes for determinado pelo 
CONIN. 

6. ~pnç~ão dos Incentivos 
6.1 Diretrizes Gerais para a Concessão 

rle InCehtivos 
- ~, .,aL somente serão incentivados ·os produ
tos que se en-quadram nas diretrizes da Es
tratégia de Ação do Plano Nacional de In
formática; 

b) a concessão cte qualquer incentivo es
tará condicionada a compromisso formal 
assumido pelo beneficiário_ de 4J,vestir em 
programas de criação, desenvolvimento ou 
~d.?-__ppação tecnqlógica, em montante fixado 
pelo CONIN conio percentagem de sua re
ceita de comercialização de bens e serviços 
de informática; 

c) a capacidade gerencial, técnica e !1-
nancelra das empresas beneficiárias deverâ 
ser Compatível com a natureza e porte dos 
projetes passiveis de serem incentivados; 

d) serãc estabelecidos, pelo CONIN, pra
zos para cada tipo de incentivo concedido de 
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acordo com a natureza do projeto. Ao seg
mento de microeletrônica serão conc:ecUdos 
os maiores prazos. 

6. 2 Incentivo à Capitalização da Empresa 
Nacional 

O incentivo à. capitalização da empresa 
nacional produtora de bens e serviços de 
informãtica será concedido na forma pre
vista do art. 21 da Lei, devendo-se dar prio
ridade às pequenas e médias empresas que 
não integrem grupos de grande porte. 

6.3 Incentivos a Projetas de Pesquisa e 
Desenvolvimento 

a) incentivos relativos à dedução até o 
dobro, para efeito de apuração do Impos
to de Renda e Proventos de Qualquer Natu
reza dos gastos comprovadamen te realiza
dos em programas próprios ou de_ ter~eiro.s, 
previamente aprovados pelo CONIN. Serão 
considerados programas de terceiros os gas
tos c-ontratados e:m programas de Universi
dades, Entidades de Pesquisa e D_es-envolvi
mento e Empresas Nacionais de Engenha
ria. o-coNIN estabelecerá o percentual de 
dedução do imposto, levando em conside
ração a natureza do projeto e beneficiando 
com maiot percentual os . ]rogramEtS d_e 
pesquisa e desenvolvimento contratados 
com __ terceiros; 

b) os incentivos previstos no artigo 13, 
item I, III. a, IV, da Lei n,o 7. 232, oorão 
concedidos para as aquisições de equipa
mentos destinados e necessários à realizE~-
ção dos programas, de acordo com crité
rios, condições e __ prazos a serem- estabele
cidos pelo CONIN. Neste caso, a deprecia
ção acelerada desses equipamentos referi
dos no I tem VI do artigo 13, será fixada 
em até 3 anos. 

6.4 Incentivo à Formação de Recursos 
Humanos 

será concedido aos programas de forma
ção, treinamento e reciclagem de recursos 
humanos o incentivo -previsto no- arti_go· 13, 
item V, da Lei n.0 7 .232, em perCentual a 
ser estabelecido pelo CONIN, das despesas 
comprovadamente realizadas para efeito de 
apuração do Imposto de Renda e Proven
tos de Qualquer Natureza._ Tals programas, 
próprios ou de tercet;ros, cleverão ser pre
viamente aprovados pelo CON~, que esta
belecerá o percen tua! de redução. 

6. 5 Incentivos .Para o - Desenvolvimento 
do Software 

o incentivo previsto no artigo 15 da Lei, 
serã concedido às empresas nacionais que 
tenham, entre seus objetivos sociais~ a pro
dução e comercialização de "software", com 
prioridade .para desenvolvimento de "soft
ware" de alto conteúdo_ tecnológico e para 
des_envolYim._e_nto de- ~'programas-produto" 
voltados para aplicações profissionals e des
tinados à operação em equipamentos pro
duzidos por empresas nacionais. Entende
se por programa-produto o programa gené
rico,· configurável e projetado para atender 
àS necessidades de diferentes u_suários de 
uma mesma aplicação, fixado em suporte 
físico legível por máquina e destinado à 
comercialização. 

6.6 Incentivos ~para o Segmento de Mi
croeletrônica 

Serão concedidos QS_ i,nçentivos previstos 
no artigo 14 da Lei e projetas que façam 
ou venham a fazer o processamento físico
químico de fabricação de produtos de ml
croeletrônica1 considerando. 
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a) o incentivo da redução do lucro_ tri
butãvel1 P.revisto no ucaput" do me~cion:;t
do artigo, aos produtos industrializados no 
Pais po·r empresas com projetas aprovã.dos; 

b) o incentivQ aplicável às aquisições dos 
usuár!los d& produtos de microeletrônica 
serã auferido ·pelos mesmos para os prO
dutos comercializados pelas empresas na
clonais de mlcroeletrônica com projetas 
aprovados. 

6. 7 Incentivos a Projetas de !'4oderniza
ção ou Expansão _Industrial 

Qs incentivos previstos no artigo .13, itens 
r, III. a, IV e VI, da Lei n.O 7.232 quando 
incidentes sobre aquisiçõe.s de _equlpamen- -
tos destinados à modernização ou expansão 
industrial, visando a produção de bens de 
informática. Estes incentivos serão conce
didos de- acordo com critérios, condições e 

--prazOs a sereDi estabelecidos pelo CONIN, 
desde -que a empresa_ beneficiária se com
prometa a destinar parcela do valor dos 
incentivo;:; para projetas adicionais de pes
quisa e de&Snvolvimeri.to. Nesfii~ Caso, a de
preciação acelerada desses _equipamentos, 
refer!c'!os no item IV do ;\rtigo ~ 13,~ será fi-

·- xado em até 3 anos~ 

6. 8 illc1mtivos à Oferta de Bens do Setc:
de Informática 
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--~~;.,) os in_centivos previStos no art. 13, itens I, 
_III.a e }li da Lei, incidentes sobre insumos 
neeessárto~ à produção, serão concedidos 
prioritariamente aos projetas aprovados de 
empresas nacionais, fabricantes de micro
eletrônica; 

b) o incentivo previsto no artigo 13, item 
IIL b, da Lei, será concedido prioritaria
mente, de acordo com critérios,, condições 
e prazos a serem estabelecidos pelo CONIN 
ª"ºs: __ prpdutos _de microeletrônica produzido~ 
por- empresas nacionais com projetas apro
vado~. 

7. Estimativa das necessidades de recursos 
financeiros adicionais para. as atividades 
de pesquisa e desenvolvimento e de for
mação_ d~ recursos humanos para infor
mática 

7.1 t: -dis-criminada, na tabela a seguir, 
. uma estimativa das necessidades adicio
nais de recursos .. fin,anceiros -para os _pro
gramas de Pesquisa e Desenvolvimento e 
de Formação e Desenvolvimento de ·Re
cursos Humanos, referentes aos projetas 
ailuilciados nas diretrizes da estratégia de 
ação, e que deverão ser implementados du
rante a vigência do 1.0 Plano Nacional de 
:r'iüórmática _e Automação. 

1. 000 Ortn's 

Programas L 0 Ano 2.0 Ano 3.0 Ano Total 

Pesquisa e Desenvolvi-mento .... -. 13.700 11.000 9.700 34.400 
Formação e Desen volv!men to de 

Recursos Humanos . ~ ........ 
Outros (!) ..................... 
TOTAL 

3.000 4.800 
l.óoo 

16.800 

6.100 
1.100 

16.900 

13.900 
~3.000 

51.300 

(i) Inclui projetas voltados, para aplicações económico-sociais e estudos 
sabre os impactos econômicos e sociais da informatização da sociedade. 

_ 7.2 A e;:;ti~ativa considerou apeiias os 
s_egment.os de equipamentos de processa
mento de dados e periféricos, microeletrô
nica e automação. -- -

7.3 O montante de 51,3 milhões de 
ORTN's rep-resenta 3,1% do mercado .bra
sileiro relativo às áreas citadas em 7 .2, 
estimado em l. 640 milhões de ORTN's. 

7.4 Tal montante é inferior aos investi
mentos que as empresas nacionais fabri
cantes --~e computadores e p~ri:(éricos, de
verão realizar em Pesquisa e Desenvolvi
mento, durante o mesmo_" período, corres
P9ndendo a 82 Il)_ilhêies de · ORTN's, cerca 
~e 10% do s~u faturamento, estimado em 
50% do mercado interno nas áreas citadas. 

7. 5 Vale ressaltar que o valor de 51,3 mi
lhões de ORTN's se aproxima do 0,8% da 
Receita Tributária da untão, parâmetro 
estabelecido pelo Congresso Nacional da Lei 
de Informática, quando submetida à san
ção do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, como fonte de recursos para 
o Fundo Especial de Informâtica e Auto
mação. -Estima-se que tais recursos soma
riam aproximadamente 48 milhões de 
ORTN's para o triênlo 1986/1988. 

7.6 Finalmente, cabe observar que, até o 
momento, não foram estabelecidas as fon
tes de recursos para as necessidades em 

questão, não estando, portanto, assegurada 
a realização dos- programas que lhes corres
pondem. 

Justificação 

O objetivo do presente substitutivo é 
reformular o 1.0 Plano Nacional de Infor
~áti~a _ d~ fornia sistemãtica e coerente, 
êscoimando-o das obviedades e recapitula
ção histórica, que tornam a linguagem do 
PLANIN repetitiva e enxundiosa. 

O item I -~''Objetlvo"- visa a simpli
ficar o texto, já _que parece desnecessária 
uma simples repetição do contido na Lei 
n.O 7 .232, de 24-10-84. 

Estabelecem-se a seguir, ues Principios'1 
- item II, segoindo-se-lhe o item III -
"Instrumentos de Implementação", e o item 
XV - ' 1Estratéglas de_ Ação". Nesse item~ 
especificam-se dlretrizes gerais e diretrizes 
especificas para (a) o segmento de teleco
municações e eletrônica em geral; (b) o 
segmento de computadores e demais má
quinas de tratamento racional e automâ
tico da informação. Nesta parte do substi
tutivo evidencia-se muito mais do que no 
~PLANIN a preocupação de distinguir tec
nicamente entre os diferentes segmentos 
da e!etrônica que merecem tratamento se
parado. Acentua-se a importância não só 
dO "Hal'ldware", miS..S do ~~software", com 
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especial ênfa.se sobre_ o. problema de custos 
de ·produção ~ sober.ania do usuário. 

A partir da seção 4. 3. 2. -Se estabelecem 
as diretrizes gerais e setorlais para a micro
eletrônica assim como pata "software", para 
o.s eqUipamentos de prooe.s.samento de da
das, telecomunicações e.eletrônica--em ·geral, 
equipamentos para automação de serviços 
bancários e comerciais, equipamentos 'Para 
instrumentação e equipamentos para auto
mação industrial. 

A preocupação do_ substitutivo é refor
mular os objetivos segundo critérios mais 
realistas, ante a dimensão- limitada do :rrrer.:.: 
cada e a carência de recursos para a ,mõn
tagem de operações em escala competitiva. 

No i tem 4. 5, se trata da formação e de
senvolvimento de recursos humanos, com 
especificação -das diversas mod:alfdad'e.s de 
treinamento e um tratamento mais liberal 
do aceSS(} a bancos de _da;âos, do que o pre:;; 
visto no PLANIN. · -

Fundamental, na estrutura do projeto é 
a descentralização de re.s,pon.saõilidades 
distinguindo-se, claramente, a competênciá 
"deliberativa" do CONIN, das átribuíções 
executivas dos Ministérios e demais órgãos 
do Gov-erno, diretamente envolvidas na Po
lítica Nacional de Informática. Ao primeiro 
caberia o poder de adotar resoluções, pa
receres, acendas :e diretxizes ncy:; termos es
tatuido.s em lei. Aos demais, .por sua vez, 
cabe a aplicação das decisões do conselho 
na sua órbita de competência legal. Dis
criminam-se a,s responsabilidades especifi
cas dos diferentes Ministérios, d'e _modo a 
elidir os ccmstantea conflltos de jurisdição 
que resultam do excessivo centralismo bu-. 
rocrátlco da SEI. Desse exagerado centra
lismo têm résultado co~tantes atrasos no 
programa de telecomunicações .. São_ repar
·tldas, e cla.ramente definidas, as responsa
bilidades-dos Mlnistério.s da Ciência e Tec
nologia, Indústria-e do-comércio, Comuulca
co:ões, Educação, assim como, na área. mili
tar, do Conselho de Segurança Nacional, 
do Estado-Maior das Forças Armadas e dos 
Ministérios Militares. Especial relevo é da-do 
à atuação da SEI, n.a condição de órgão
diretamente- subordinado ao Conselho de 
Informática e Automação, responsável pe~ 
los segmentos de computadores e demais 
mãquinas de tratamento racional e auto
mático de informação. seus dispositivos e 
-equipamentos periféricos, com seus respec
tivos programas e -documentação- téci'dca 
associada e -~controle de importações de 
componentes ,eletrônicos a .semicondutor, 
a optoeletrônica e a microeletrônica, des
tinao."'Ol a e.stas máqUinas, os serviços de 
estruturação e eXploração de ·bases de da
dos, e mais todos os · serviços téonico de 
informática. 

Sala das Sessões, 25 de março de 1986. -
Roberto Campos - Benedito Ferreira. 

EMENDA N.O 2 (DE.PLENARIO)_ 

Acrescentad" após. o item XI, do titulo 3 
"Estratégia de Ação"1 os seguintea pará-
grafos: -

Os diversos segmentos da atividade .pro
dutiva englobados no conceito de ativl<lades 
de informática_ deverão ter tratamento 
adaptado às pecullandade.;; de cada seg-
mento IJilpeclflco. --

Assim, as restrições à produçã~, opera
ção, comerclillização, e Importação de bens 
e serviços técnicos do setor e informática 
referidos no art. 9.0 da Lei n.o 7.232/84 e 
seus parágrafos, serão determinadas e anu-
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almente reavaliadas pelo _Conselho __ Nacio:- _ 
nal de Informática e Automação ,...----CONIN", 
para-·eada segmen·to de .mercado específico, 
ob.servado.s critérios dif~z:.enciaç?o-s., confor-:
me estabelece a LeL 

Impõe-se po"tanto, do ponto de vista es
tratégico distinguir a competência "dellbe
rativa" do CONIN, das atribuições 't-executi
vas" dos .Ministérios e demais órgãos do go
verno diretamente envolvidos_ na, Polític~ 
Naelonal de Informática. 

Ao primeiro cabe o poder de adotar re
soluções, pare_ceres, acórdãos, e diretrizes, 
nos termos estatuido.s em Lei. 

Aos demais, pôi" sua vez, cabe a aplica
ção das decisões e diretrizes do Conselho 
na sua órbita de competência legal. 

.Desta forma compete: 

. _ 1.0 ) Ao_ M:inistério de Ciência e Tecnolo
_gi~>., responsabilizar-se pela articulação com 
o.s demais Mlnlstérlos visando <> desenvolvi
mento cientifico e tecnológico nacional in
tegrado, .inclusive no que concerne ao uso 
e desenvolvimento de componentea eletrô
nioos a semicondutor., da optoel,etrônica e 
ã'a mic:ro_eletrônica. 

2.0 ) Ao Ministério da- Indústria e· do Co
mércio, Tesponsabllizar-se pelas atividades 
de Informática refe"entes aos segmentos, e 
de componentes :eletrônicos a ·seltlico!ldU
tor, optoeletrônico.s e microeletrônie.os de 
uso geral. 

3.0
) ~<? M:inlstério das COmunicações, res

ponsabilizar-se pelas atlvidades de infor
mática relativas aos serviço.s de comunica
ções, aos equip=entos e dispositivos neles 
utilizados, inclUindo o "software" ·associado 
e pelos componentes eletrónicos a semi
condutor optoeletrônico~ e microeletrôni
coS~ PréPonderantemente- empregadOS na 
área de comunic.ações. 

4.0 ) Ao Conselho ãe Segurança Nacional 
através da Comissão Brasileira de Atlvida~ 
des Espadais, responsabilizar-se pelas atl
v±dades de informática ligadas ao Progra
ma Espacial Brasllelro. 

5_o). AD Estado-Maior das. Forças Arma
das respoíiSabillzar-se pela coordenação das 
atividades <i e -informática comuns a duas 
ou mais forças singul·ares. 

_ 6.0l_Aos M:inlªtérios Militares res])OllSabi
lizar-se pelas at!vldades de Informática 
no. âmbito cre suas respectivas Forças, in
cluiq.as na ál"'lea de- cç-mpetência do Minis
tério da Marinha a indústria bélica naval, 
na do Ministério do Exército a !Ddústrla 
bélica vinculada à Força ·terrestre, e na do 
Mlnistér.io da Aeronáutica as referentes à 
Indústria Aeronáutica e a Aviação Civil. -

7.0 ) Ao M:inlstér!o da Educação;- ieapon
sablli2lar-se pela articulação da ação con
junta dos órgãos dos sistemas formal e ln
formal de ensino para a formação e o de
senvolvimento ã'e recursos huma-nos para 
as atividades de informátiea em- todos os 
-nive1s. 

8.0 t A Secretaria Especial de Inform-ática, 
como órgão diretamente subordinado ao 
CONIN, responsa:blllzar-se pelas atividade.;; 
-referentes a- computadores e· demais má~ 
quinas de tratamento rauional e automáti
co -tJ:a informação, seus dispositivos e- equi
pamentos periféricos--e-- ••software'' a.ssocia
do, e pelo.s componentes eletrônlcos a semi
condutor, optoeletrônlcos e mlcroeletrôni
cos, preponderantemente eml)Tegados nessa 
áJrea, ,pelos serviços o'""le estruturação e ex
ploração de -bases de dados, e mais por to
dos os .-ervlços técnicos de informática. 
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'9.0 ) aos demais Ministérios_ e órgãos da 
administração púWica, conforme o que lhes 
for' determinado pelo CON1Nc 

.Justificação 

A lei de informática caracterizou de: for
ma clara, o Conselho Nacional de Infd>rm!>
tica e Automação - CO:NIN - como órgão 
sup"erfur de formulação das politicas e dire
trlzés gerais, aplicáveis ao setor da infor
mática que, na forma definida pela lei, 
abrange toda a extensa gama da Indústria 
eletrônica. 
~ evidente que um campo. tão vasto co_--

mo o que a lei deflnlu para o setor da infor- -
mátlca, não pode ter as atribulções executi
vas governamentais a ele _relacionadas con
centradas em mn úilic.o- órgão. ... 

Tal Ól'gão, para tratar de matéria tão 
vasta, teria de incorporar tal gama de co
nhecimentos e exercer tal amplitude de po
deres, que ele se transformaria seguramen;... 
te,eín um·dos J:nais poderosos da República. 

Assim sendo, é fundamental que as atri
buições executivas relacionadas com o seto-r 
de _informática estejam dlstribuidas pelos 
diferentes Ministérios, que têm responsabi
lidade neste campo e que_ teriam a seu car
Il<> a aplicação, a nível setorial, das politicas 
e dlretrizes gerais estabelecidas pelo CONIN. 

Sala das Sessões, 25 de março- de 1986. 
- Roberto Campos - Amaral Furlan. 

--~EMENDA N:o 3. (DE PLENARIO) 
Inserir como itein 4.2.8, renumerando-se 

os demais, os seguintes despositivos sobre a 
cliação de di~tritos de expol'tação de in
formática e automação, em regiões metro
politanas do Nordeste e dã outras provldên-· 
ela& 

4.2.8 - Ficam nominadas as regiões de 
Salvador (BA), Recife (PE), ·Fortaleza (CE) 
e São Luls (MA), para a Implantação .pela 
SUDENE, em cooperação com os respectivos 
governas estaduais, de Distritos <ie Exporta
ção- de In!ortt;Lática e Automação - -nE.TA, 
aos quais se refere o axt. 25, da Lei n.0 

7_.232, de 29-10-84. 
§ 1.0 Os DElA situar-se-ão em áreas 

adequadamente segregadas para ef<litos de 
controle. 

§ 2.0 Na seleção de locais para a instala
ção dos .:J:!~, será levada. em conta a exis
tência de oondl.ções que favoreçam a atlvi
dade Industrial, inclusive: 

a) a infra-estrutura de transporte e co
ml.Ulicações; 

-b) a proximidade de centro.s unlversltã
rlos e_ técmcos; 

c) a industrialização já existente na cir
cunvizinhança. 

§ 3.0 O BNDES e 'o Banco do Nordeste, 
mediante solicitação dos governos estaduais, 
encaminhada pela SUDENE, repassarãO 
recursos próprios e de outras fontes para 
financiar os projetas de infra-estrutura 
requeridos para a operação do.s DElA. 

4~2:11.1..=-.A. produção e a exportação de 
bens de informática e microeletrôn!ca, bem 
COinO a importação de suas partes, peças, 
acessórios e insumos, no.s Distritos de Expor
tação de Informática e Automação, criados 
por esta lei, na _ <;onformldade do que es.ta-
belooe a Lei 'o." 7. 232, de 29-10-84, serão 
Isentas dos Impo.stos sobre a Exportação, 
sobre_ a Importação, sobre Produtos Indus
trializadoo, sobre as Operações de Fecha-
mento de Câmbio e sob11e a Renda. · 
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Parágrafo único. A isenção de Direito.s 
a que se refere este artigo SO!:á estendida a 
conjuntos fablis completos, importados sem 
cobertura cambial, desd1e· que registrados 
como investimento de capl tal e que pelo 
menos metade do capital votante das res
pectivas empresas pertença.- a pessoas físi
cas, residentes e domiciliadas no País, ou a 
pessoas juridicas, sediadas no País, cuja 
maioria de capital votante esteJa em mãos 
de pessoas físicas que preencham as mes
mas condições. 

4.2.8.2 - As exportações de p•eças, com
ponentes, acessórios e insumos de Origeln 
nacional para coruumo -e industrialização 
nos DElA, ou para reexportação para o 
exterior, a partir dos citados Distritos, se
rão, para todos os efeitos fiscais constantes 
de legislaçã9 em vigor, ~equivalente a expor
tações brasileiras para o mercado externo. 

Parágrafo único. OS produtos processa
dos nos DEIA poderão eventualmente, ouvi
do o CONIN, ser internados para consumo 
no País, desde que, individualmente, não 
ultrapassem 20% (vinte por cento) da 
quantidade produzida nu ano anterior, em 
cada DEIA, e que fiquem sujeitos à.s tari
fas e encargos apl!cávels à.s Importações. 

4.2.8.3 ·- Serão consld·erados bens de 
informática e automação as máquinas, eQ.ui
pamentos e dispositivos baseados em~ têenl
ca digital com funções de coleta, tratamen
to, estruturação, armazenamento,_ comuta
ção e apresentação da informação, .Seus res
pectivos insumos eletrônicas, partes, peças 
e suporte fisico para operação, conforme 
define a Lei n.0 7. 232, de 29-10-84. 

Parágrafo único. As linhas d'e produtos 
que serão fabricados nos Distritos criados 
por esta lei abrangem os equipamentos des
tinados a instrumentação de testemedição, 
Instrumentação analitica, eletromedlclna e 
robotigital que substituem o trabalha ma
nual em operações indUstriais repetitivas. 

4.2.8.4. - O~Jlanco Nacloual do Desen
volvimento Econômico e Social (BNDES) e 
o Banco do Nordeste S.A. poderão repassar 
aos Bancos de Desenvolvimento dos Estados 
onde existam _DElA_ em atividade, recursos 
próprios e dê outras fontes, para financia
mento a empresários brasileiros, que os.ne
cess!tam para complementar a subserição 
da maioria de capital votante nas associa
ções socletárias com Investidores estrangei
ros, para Implantação local de indústrias. 

4. 2. 8 . 5. - As empresas exporbadoras ins
taladas nos DElA gozarão dos l>enefícios fis
cais previstos no art. 2.0 desta lei pelo prazo 
de 20 (vinte) anos, prolongando-se este pra
zo até 25 (vinte e cinco) anos nos Estados 
que ofereçam às empresas instaladas nos 
DEIA a isenção do Imposto sobre a Circula
ção de Mercadorias - ICM. 

Justificação 

O baixo nível de renda das populações 
nordestinas continua a ser um desafio his
tórico aos Poderes da República. Variados 
indicadores .sociais medem uma penúria re
gional que não pode deixar de inqul,etar a 
consciência da Nação. As queixas do Nor
deste avolumam-se. Aprendemos a· relacio
nar os insatlsfatórios padrões de vida da 
maio_ria dos nordestinos à industrialização 
~"asa e insuficiente. A perc-epção. desse 
atraso relativo induz-nos a pensar no- de
senvolvimento econômico como- o meio ade
quado à elevação geral da renda e à melho
ria das condições de existência de uma po
pulação g:ue quase representa um terço do 
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total de habitantes do País. O desafio tem 
essa dlmensão. Ele pode ser medido em vi
das humanas. 

Não podemos, pois, continuar pensando 
em indústrias que apenas ofereçam a seus 
trabalhadores um nível núnimo <le subsis
tência. Todãs as fontes de emprego de mão ... 
\de-obra serã.p lom,adas e benvindas. No 
entanto, quando muitas sociedades evoluí
das ingressam na era pós-industrial, a ace
leração da mudança urge que pense
mos também em termos de alta tecnologia. 
:Esta é uma das maneiras de. enfrentar o 
desafio, O Nordeste prec!.'la de indústrias 
de mão-de-obra intensiva. Mas está tam
bém maduro para absorver e desenvolver 
indústrias de tecnologia de ponta, ~omo 
as que se situam na faixa da eletrônlca digi
tal. 

Pretende este projeto estimular a moder
nização industrial do Nordeste, ou, noutros 
tennos, implantar na ·região indústrias de 
alta tecnologia, com a rica variedade nas 
que· nascem da eletrônica. Os computado
res e seus periféricos, assim como os equi
pamentos destinado.s a controle de proces
sos, não representam um modismo, mas nos 
trazen:t o sinal de mudança nas estruturas 
da produção de bens e ~serviços, afetando 
po:t--conséguinte" as eStruturas .SOciais. Como 
:fazer o Nordeste dar urn salto em termos de 
modernização industrial? A criação de Dis
tritos de Exportação de Iuformática e Au
tomação poderãO ser um fator poderoso des
sa transformação. Esses distritos seriam ins
talados nas regiões de são LuíS (MA), For
taleza (CE), Recife (PE) " Salvador (BA) 
em locais a serem escolhidos oom a colabo
ração da Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste- SUDENE, tal o alcan
ce d~ suas repercussões por toda -a região._ 

1l: claro que indústrias de alta tecnologia, 
a serem instaladas numa região menos de
senVolvidas do Pais, teriam que nascer am
paradas nos incentivos fiscais e financei
ros o~erecidos pela legislação da SUDENE 
aos projetas industriais, agrícolas, de pesca 
e- ·reflorestamento implantados na ãrea~ 
para promover a desconcentração de ren
da e compell$ar as de&v_antagens naturais 
que sofrem as regiões subdesenvolvidas. 
Além_ dls&?. essa~ indústrias, pelo seu efeito 
modernízailte em so_ciedade qua.se __ ainda 
pré-industrial, fariam jus a todos os incen
tivos instituídos em favor das indústrias de 
informática, automação e microeletrônica 
em operação noutras partes- do PaíS. Uma 
vez que o objetivo essencial dos DElA é o 
acesso aõ mercado exte-rno, o' que exige tec
nologia e marcas internacionalmente co..; 
nhecldas, assim como rede de apoio mer
çadológJ.co e financeiro, não se estabelecem 
restrições quanto à composição do capital 
das -.empre~as. Segue-se· nisso o ·exeinplo dos 
vários países que implantaram, com êxito, 
distritos de exportação. 

Presenciamos, agora, o evoluir de uma 
crise que afeta as empresas de informática, 
automação industrial e d·e escritórios •e de 
microeletrônica em todo o muntlo, dado o 
grau de saturação de.ses mercados qUe atin
giram uma velocidade in<>sperada de ln
form~tização. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a indústrta cresceu de 110% em 
1984, esperando-se para 1985 um incremen
to de apenas 11%. Diante de noticiário co
pioso que nos descreve o fechamento -de 
fábricas de alta tecnologia em países de 
industrialização avançada, fábricas, diga
se de passagem, de implantação recente e 
por isso, modl€·rnissima, impõe_-se Ufila ava...: 
Ilação real!sta das posslbllldades que esse 
episódio coloca sob nossos olhos. Por que 
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não criar condições para que muitas des
sas fábricas se transfiram para as áreas 
menos economicamente desenvolvidas do 
Pais? Esse é um dos propósitos deste pro
jeto de lei. Lembremo-nos que o valor da 
produção de informática tem crescido no 
Brasil multo lentamente. Entre 1982 e 1983 
decl!no]l de US$ 1,508 para US$ 1,487 mi-
lhões ·e teria crescido em 1984 para ..... . 
US$ 60 milhões, quantia Inexpressiva, num 
mercado mundial de 126 bilhões de dólares. 

Prevê-se que a SUDENE aprovará proje
tas que envolvam a importação de Instala
ções industriais completas, sem cobertura 
cambial, como investimento de capital es
trangeiro. Estabelece-se uma condição fun
damental, ou seja, essa importação será 
permitida quando .pelo menos metade do 
capital social das empresas pertencer a 
pessoas físicas, residentes e domiciliadas no 
Pais, ou a pessoas jurídicas, cuja maioria 
de capital votante também pertença a pes
soas físicas nas mesmas condições. 

Levando em consideração a escassez de 
recursos em mãos de grupos empresariais, 
aptos a _se_ associarem a tais empreendimen
tos, contempla-se, para isso. uma solução 
aceitável: que o Banco Nacional de Desen
volvimento Ei:onômlco e Social ~ BN:OES, 
repasse recursos próprios ou d~ outras fon
tes para apoiar tais associações. Esse_ apoio 
em muitos casos dará a empresários -brasi
leiros condições suficientes para a manu

~ tenção da sua maioria de capital votante 
em sociedades de que participem investi
dores estrangeiros. 

Um pr<:>J<to com essas finalldades, que 
ali~ regulamenta dispositivo já aprovado 
na Lei n.P 7 .232, não pode deixar de encon
trar amplo respaldo dos oongressistas brasi
leiros. O Nordeste continuará a ser um de
safio a todos nós, homens públicos, enquan
to_não __ d~cerrarmos a cortina para um pa
norama mais amplo. Países estrangeiros 
dispõem de capital e de tecnologia modema 
e seus nacionais querem expandir suas ati
vidades no mundo exterior. S-eria uma li
mitação de nossa inteligência deixar passar 
opórtunidades que a abundância de recur
sos externos de capital e tecnologia oferece 
às nossas regiões subdesenvolvidas. Os Dis
·tritos de Exportação de Informática e Au
tomação previstos para o Nordeste repre
sentarão um passo para a redenção nordes
tina e darão sentido prático aos nossos dis
cursos sobr~ a necessidade de uma urgente 
descentralização industrial, em favor das 
regiões menos favorecidas. 

Sala das Sessões, 25 de março d~ 1986. -
Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Em discussão 
o projeto e us emendas. 

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragt>lli) - COncedo a 
palavra ao nobre .Senador Murilo Ba ..... aró. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG.)- (Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
queria indagar da Mesa se, tendo sido apresentadas 
emendas em plenário, o projeto nào sofreria um adia~ 
mento para a quarta sessão seguinte e da sua discussão 
também. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Depois de en
cerrada a discussão, nobre Senador, com a apres_entação 
de emendas em plenário, a matéria vai à Comissão de 
Constituição e Justiça para exame do projeto e das 
emendas. 
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Continuam em discussão o projeto e as emendas.. 
(Pu usa.) 

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

Com a apresentação de emendas em plenário, a ma
téria vai à Comissão de Constituição e Justiça para exa
me do projeto e das emendas,_ e às Comissões de Ciência 
e Tecnologia e a de Economia, para exame das emendas 
de plenário, retornando à Ordem do Dia na quarta ses
são ordinária Subseqtlcnte·,- nOs termos do arl 383, inciso 
II, do Regimento lilterno. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n"9 173~ de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como c-onclusão de seu Parecer n9 
I. 159, de 1985), que autoriza o Estado do Rio de Ja
neiro a elevar em CrS 152.682. t59:í44-(c-eritO-e-ciO
qllenta e dois bilhões, seiscentos e oitenta -e dois mi
lhões, cento e cinqüenta e nove mil, cento e quaren
ta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECER, sob n"' l.l60, de 1985, da Comissãci:-
- de Constituiçã-o e Justiça, pela constitucíonaTi

dade e juridíddade, 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. (9-
Secretário. - --

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 43, de 1986 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do 
art. 310 do Regimento rnterno, reqiú!íio -adiamento da 
votação do Projeto de Resolução n9 173, de 1985, a fim 
de ser feita na sessão de 2 de maio de 1986. 

Sala das Sessões, em 2 de abril de 1986.- Murilo 83-
daró. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!H) - O requeri
mento assinado petas dois Srs. Senadores serâ colocado 
em votação com a assinatura do nobre Senador Murilo 
Badaró, que está presente. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Murilo Badarô - Sr. Presidente, peço verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Vai-se proce
der à verifica-ção de votaçãO requerida pelo nobre Sena
dor Murilo Badaró. 

Solicito aos nobres Srs. "SerladoreS-q-uc ocupem os seus 
lugares. (Pausa.) 

Como vota o Líder_ do PMDB? 

O SR. ALFREDO CAMPOS -Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do_ PDS? -

O SR. MUR!LO BADARÓ - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PFL? 

O SR. CARLOS CH!ARELLl - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi)- Como vota a 
Líder do PDT? - - -

O SR. JA!SON BARRETO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ComO vota o 
Líder do PTB? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Sim. 

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) -Como- vota ó 
Líder do PSB? 

O SR. JAM!L HADDAD - Não. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o 
Líder do PDC? 
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S. Ex~ não está presente. 
Os Senhores Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.)_ 

VOTAM SIM OS SRS. SENADQRES: 
Benedito Ferreira 
Carlos Alberto 
Lomanto Júnior 
Mário Maia 
Moac;tr Dalla 
Murilo Badaró 
Octávio Cardoso 
Passos Pôrto 

VOTAÚ NÃO OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco 
Alberto Silva 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Aloyslo Chaves 
A/revir Leal 
Çarlos. Chiarelli 
Carlos Lira 
Funice Michiles 
Fábio Lucena 
Galvão Modesto 
Gastão Mül!er 
H é li o Guerras 
lrumberto Lucena 
b'an Bonato 
Jaison Barreto 
Jamíl Haddad 
JOão Lobo 
José Uns 
Jutahy Magalhães 
Louríval Baptista 
Luiz Cavalcante 
Marcelo Miranda 
Nivaldo Machado 
Odacir Soares 
Raimundo Parente 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram SIM 
8 Srs. Senadores e NÃO 26. 

Total de votos: 34 com o Sr. Presidente, 35. 
Eril rãzão disso, o requerimento foi rejeitado. 
Passa-se à--Votação do projeto, em tUrno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

É-. o seguin.te o ptojeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 173, de 1985 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
Cr:S 152.682.159.144 (cento e dnqüenta e dois bi
lhões, seiscentos e oitenta e dois milhões, cento e cin~ 
qüenta e nove mil, cento e quarenta e quatro cruzei~ 
ros ), o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art..vl9 É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a 
elevar; temporariamente, o parâmetro estabelecido no 
item "III do art. 20? da Resolução n9 62, de 28 de outubro 
de ! 97-5, ·modificada pela de n'? 93, de 11 de oUtubro de 
1976, ambas do Senado_ Federal, de modo a permitír o 
registro de uma emissão de 5.03"6.261 Obrigações do Te
souro do Estado do Rio de Janeiro- Tipo Reajustável 
- ORTRJ, equivalente a CrS 152.682.159.144- (cento e 
cinqüenta e dois bilhões, seiscentos e oitenta e dois mi
lhões, cento e:._cinqüenta e nove mil, cento e quarenta e 
quatro cruzeiros} considerando o valor nominal do título 
de CrS 30316,57 vigente em março/85, destinad-o à com
plementação do giro da dívida consolidada interna mo~ 
biliária vencível no corrente exercício, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publiçação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 [76, de 1985 (apresentado pela Comíssão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n' 
Ll67, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Barra do Garças (MT) a elevar em CrS 
4.886.412.000 (quatro bilhões, oitocentos e oitenta e 
seis milhões, quatrocentos e doze mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.168 e 1.169, de 1985, 
das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto, em turno únTco. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redaçào. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 176 de 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do 
Garc;;as (MT)_ a elevar em Cr$ 4.886.412.000 (quatro 
bilhões, oitocentos e oitenta e seis milhões, quatrocen
tos e doze mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Barra do Garças 

(MT), nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de onze 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 4.886.412.000-(qua
tro bilhões, oitocentos e oitenta e seis milhões, quatro
centos e doze mil cruzeiros) correspondente a 200.000 
UPC de Cr$ 24.432,06, vigente no 19-trimestre/85, o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar uma operação de crédito de igual valor 
junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação- BNH, destinado a implantação do Projeto 
CURA em áreas do 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 (José Fragelli) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Reso
lução n9 t 78, de 1985 (apresentado pela Comíssão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.173, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de ltapira (SP) a cántratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 8.541.692.500 (oito bilhões, quinhentos 
e quarenta e um milhões, seiscentos e noventa e dois 
mil e quinhentos cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n9s 1.174 e 1.175, de 1985, 
das Comissões: 

- de Constituic;;ão e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicídade; e 

- de Municípios, favorãvel. 
Em votação o projeto, em turno único. 
o-s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

1:: _o seguinte o p_rojeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 178 de 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a 
contratar operação de crédito -no valor de CrS 
8.541.692.500; (oito bilhões, quinhentos e quarenta e 
um milhões, seiscentos e noventa e dois mil e quinhenR 
tos cruzeiros). 

O Seriado"i' FC:deral resolve: 
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de ltapira (SP), nos 

termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
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de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 8.541.692_,500, (oito bi
lhões, quinhentos e quarenta e um milhões, seiscentos e 
noventa e dois mil e quinhentos cruzeiros), correspon
dente a 250.000 UPC de Cr$ 34.166,77 vigente em 
abril/85, junto ao Banco do Estado _de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeifõ -do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinada à execução de 
obras do Projeto CURA, no Municipio, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasíl, no 
respectivo processo. 

Art. 2<? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- Item 5: 

Votação, em turno único, do Proj~to de .Reso
lução n"' 179, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia c_omo conclusão de seu Parecer _n9 
I. 176, de 1985), que ilutorizã -a Prefeitura Municipal 
de Salto de Pirapora (SP) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 2.680~050.000 (dois bilhões, 
seiscentos e oitenta niilhões e cinqüenta mil cruzei
ros), tendo 

PARECERES, sob n•s l.l77 e l.l78, de 1985, 
das Comissões: 

-de Constituicão e Justica, pela constitucionali
dade e juridíCidade; e_ 

-de Municípios, favoráveL 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Seriidores_que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (PatJsa....) __ 
Aprovado, 
O projeto irá à Comissão de Redação~ 

't_o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 179, de 1985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salto de Pira
para (SP) a contratar operação de crêdito no valor de 
CrS 2.680.050.000 (dois bilhões, seiscentos e oitenta 
milhões e cinqüenta mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapo~ 

ra (SP) nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de onze 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.680.050.000 (do_is 
bilhões, seiscentos e oitenta milhões e cinqüenta mil cru
zeiros), correspondentes a 150.000 UPC, de Cr$ 17.867, 
vigente em outubro/84, o montante de sua dívida conso
lidada interna, a fim de que possa contratar uma ope
ração de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica 
do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de A~en~ 
te Financeiro do Bnco Nacional da Habitação-, destina
do ã execução de obras do projeto CURA, naquele Mu~ 
nicípio, obedecidas as condições de contração especifica
da no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. - - ' 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 181, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n' 
l.l81, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Sombrio (SC), a contratar operação de crêdito 
no valor d_e Cr$ 27_5.952.706 (duzentos setenta e ciri
co milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, sete-
centos e seis cruzeiros), junto à .Caixa Econôm1ca 
Federal, tendo 

PARECERES, sob n•s l.l82 e l.l83, de 1985, 
das Comissões~ 

-de Constituição e Justi-;:;a, pela constituciona
lidade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto, ein turno único. 
Os Srs. S_enadores que o aprovam queiram-permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto i rã- à ·comissão de Redação. 
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É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 181, de 1985 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio ( SC) 

a contratar operação de crédito no- Valor dia Cr$ 
275.952.706 (duzentos e setenta e cinco milhões, no
vecentos e cinqüenta e dois mil, setecentos e seis cru
zeiros), junto à Caixa Económica Federal. 

O Senado Federal resolve: __ _ 
Art. t<:> É a Prefe.itura Municipal de Sombrio (SC), 

nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de onze de ou
tubro de mil novecentos e setenta e seis, do Se.Oado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 275.952.706 (duzentos e setenta e cinco milhões, 
novecentos e cinqüenta e dois mil, setecentos e seis cru
zeiros) correspondente a 5.586,44 ORTN de CrS 
49.396,88, vigente em agosto/85, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada a 
obras de infra-estrutura básica nas vias urbanas, naqua]a 
cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do BrasH, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso~ 
lução n9 182, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.184, de 1985) que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Alta Florest?- (MT) a elevar em Cr$ 
3.140.422,050 (três bilhões, cento e quarenta mi~ 
Ihões, quatrocentos e vinte e dois mil e cinqUenta 
cruzeiros) e montante de sua dívida consOlidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s !.185 e !.186, de 1985, 
das Comissões. 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de MunicípioS, favorãvel. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto -irã à ComiSsão da Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 182, de 1985 

Autoriza a Prefeitura MmiiCipal de- Alta Floresta 
(MT) a elevar em Cr$ 3.140.422.050 (três bilhões, 
cento e quarenta milhões, quatrocentos e vinte e dois 
mil e cinqüenta Cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Alta Floresta 

(MT), nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de 
ou_tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar 
em CrS 3.140.422.050 (três bilhões, cento e quarenta mi
lhões, quatrocentos e vinte e dois mil e cinqUenta cruzei-

·.ros), correspondente a 74.7_1?,81 ORTN de CrS 
42.031,56 vigente em junho /85, o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar uma 
operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econô· 
mJca Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento SOcial- FAS, destinado à 
implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas (o
peração I) e implantação de uma escola de 19 Grau, no 
municfpio (operação II), obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proces

_so,_ 
Art. 29 Esta Resolução entra em vígor na data de. 

sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n"' l84, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
1.190, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal 
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de Ibiporã (PR) a elevar em CrS 1.007.805.300 (hum 
bilhão, sete milhões, oitocentos e cinco mil e trezen
tos cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.191 e 1.192, de 1985 das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

O SR. ENtAS FARIA- Para encaminhar a votação, 
Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Enéas Faria para encaminhar 
a votação. 

O SR. EN:tAS FARIA (PMDB- PR. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. P.residen
te, Srs. Senadores: 

Ê um breve registro, apenas, para agradecer em nome 
do meu Estado, em nome do Município de lbiporã, o es
forço que o Senado faz hoje para proceder à aprovação 
de projetes dessa natureza, particularmente com relação 
a esse município. 

Nós estamos vivendo momentos que sabemos difíceis 
e vemos, tantas vezes, proteladas as Ordens do Dia e as 
pautas para análise, apreciação e votação dessas ma
térias. 

Esse município, ao qual hoje ê deferida a aprovação 
deste projeto, é um dos municfpios mais potentosos do 
Estado do Paran'á; localizado no norte do nosso Estado, 
município forte, próspero, construído pelo esforço, pelo 
trabalho e pela dediCação dos paranaenses e de tantos 
brasileiros que apartaram àquela região. 

Esteja certo Õ Senado da República, de que hoje defere 
esta aprovaçãõ, de que os recursos que para esse municí
pio vão, serão eles, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ativa
dos no sentido de se promover o desenvolvimento e o 
progresso daquela região do Paranã que tem procurado 
sempre contribuir com a terra _br_asileira. Muito obriga
do. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o 
projeto, em turno único. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 184, de 1985 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiporà (PR) a 

elevar em Cr$ 1.007.805.300 (um bilhão, sete mi~ 
lhões, oitocentos e cinco mil e trezentos cruzeiros), o 
montante de sua díllida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de lbiporã (PR), 

nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de ll de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar 
em Cr$ 1.007.805.300 (hum bilhão, sete milhões, oito
centos e cinco mil e trezentos cruzeiros), correspondente 
a 29.496,65 UPC de Cr$ 34.166,77, vigente em abril de 
1985, o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor junto ao Banco do Estado do Paraná, este na 
qualidade de agente financeiro do Bãnco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado à execução de obras de 
terraplenagem, pavimentação, drenagem de âguas plu
viais e co~strução de equipamentos públicos comuni
tários no "Conjunto Habitacional Henrique Alves Perei
ra", 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. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 9: 

VQ_tação, em turno único~- do Projeto de Reso
lução n~" 186, de _1985 (apresentado pela Comissão 
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de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
1.206, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municípal 
de Barra Mansa (RJ), a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 15.897.513.479 (qtiínie-6Hhões, 
oitocentos e noventa e sete milhões, quinhentos e 
treze mil, quatrocentos e setenta e nove cruzeiros) 
tendo 

PARECERES;-sob n"'s L107 e "1.208, de i985, 
das Comissões: 

-de Constitui~;ão e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Sei:i3.0oi'-es que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto irá à ComiSSão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 186, de I985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
(RJ) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
15.897.513.479 (quinze bilhões, oitocentos e noventa 
e sete milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e 
setenta e nove cruzeiros), correspondente a 
321.832,34 ORTN em agostof85,junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, des
tinada à execução de infra-estrutura básica e aqui
sição de equipament<ls para coleta de lixo, obedecidas 
as condições admitidllS pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1\' É a Prefeítura Municipal de Barra Mansa, 

Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2\' da Reso
lução n\' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 15.897.513.479 (quinze bilhões, oitocentOs e no
venta e sete milhões, quinhentos e treze mil, quatrocen
tos e setenta e nove cruzeiros), correspondente a 
321.832,34 ORTN, em agosto/85, junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à 
execução de ínfra-estrutura bâsica e aquisição de equipa
mentos para coleta de lixo, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 10. 

Votação, em turno -único, do Projeto_de Reso
lução nQ 187, de 1985 (apresentadõ pela Comissão 
de Economia comO conclusão de seu Parecer nQ 
1.209, de 1985), que autoriza a Prefeitú-ra Municipal 
de Belo Horizonte (MG) a contratar operação de 
crédíto no valor de Cr$ 42.459.266.750 {quarenta e 
dois bilhões, quatrocentos e cinqUenii e nove -mi: 
lhões, duzentOs e sessenta e seis mil, setecentos e cin
qUenta cruzeiros), tendo 

PARECERES, sob n's 1.210 e 1.211, de 1985, 
das ComísSões: 

-de Constituiçã<l e Justiça, pela constitucionali
dade e jurídicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

O Sr. Murilo Badar6- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Coricedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, pela ordem. 

O Sr. Murilo Badaró- Requeiro a V: Ex•-arefíi'aâa
de requerimento de adiamento _de votação, por mim 
apresentado. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• serâ 
atendido. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O projeto vai à Com~ssão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 187, de 1985 

Autoriza o Prefeitura Municipal de Belo Horizon
te (MG) a contratar operaçio de crédito no valor de 
Cr$ 42.459.266.750 (quarenta e dois bilhões, quatro
centos e cinqüenta e nove mllhões, duzentos e sessenta 
e seis mil e setecentos e cinqUenta cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2Q da Reso
luçãÕ nl' 93, de onze de outubro de mil novecentos e se
tenta e seis, do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito, no valor de CrS 42.459.266.750 
(quarenta e dois bilhões, cjuatrocentos e cinqüenta e 
nove milhões duzentos e sessenta e s~is mil, setecentos e 
cinqüenta cruzeiros), correspondentes a 925.000 ORTN 
de Cr$ 45.901.91, ·vigente em julho/85, juntó à Caíxa 
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, de
ti nado à implantação de unidades escolares e de galerias 
pluviais no Município-, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 11. 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n\' 188, de 1985 (apresentado pela Comissão 
de Economia como -conclusão de seu Parecer n9 
1.212, de 1985), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Luz (MG) a contratar opera-ção de crédito nova
lor de Cri 872.837.604 (oitocentos e_setenta e dOis 
milhões, oitocentos e triilta: e sete mil, seiscentos e 
quatro cruzeiros}, tendo 

PARECERES. sob n's 1.213 e 1.214, de 1985, 
das Comissões: 

-de Constitulçilo e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto, em turno único. 
_ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• I88, de I985 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Luz (MG), a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
872.837.604 (oitocentos e setenta e dois milhões, oito
centos e trinta e sete mil, seiscentos e quatro cruzei
ros). 

O Senado Federal resolve; 

Art. 1 º É a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de 
Minas Gerais, nos termos do art. 2Q da Resolução nQ 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crêdito no valor de Cri 
872.83"7 .604-(oitocentos e setenta e dois milhões, oitocen
tos e trinta e sete mil, seiscentos e quatro cruzeiros) cor
respondente a 39.476,23 ORTN de Cr$ 22.110,46, vigen
te em dezembro/84, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- F AS, destinada à construção do 
mercado municipal, canalização do córrego e aquisição 
de equipamentos para coleta de lixo, no município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. -
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 12. 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade e juridicidade, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno) do Projeto 
de Lei do Senad-o nQ 160, de 1982, da Senadora 
Laétia de Alcântara, que restringe a disponibilidade 
dos bens imóveis do analfabt!to, tendo 

PARECER, sob n\' 849, de 1985, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade e injuridicidade. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejellado. 
O projeto será arquivado. 

_ É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 160, de 1982 

-Restringe a disponibilidade dos bens Imóveis do 
analfabeto. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. )Q E juridicamente ineficaz todo e qualquer ato 

d"e -àisposição de pessoas analfabetas --ou assemelhadas 
sem prêvia autorização judicial nos contratos de compra 
e venda de bens imóveis. 

Art. 29 Atravês de procedimento de jurisdição vo
luntária, e mediante intervenção do Ministério Público, 
verificar-se-á se o ato de disposição de que trata o art. I~> 

desta lei atende ao efetivo e substancial interesse do anal
fabeto. 

P_a_rágrafo único. O alvará judicial condicionarâ a 
realização do contrato de alienação de bens imóveis do 
analfabeto ao c_omparecimento do órgão do Ministério 
Público, na qualidade de interveniente, a fim de fiscalizar 
o seu fiel e exato cumprimento. 

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

Art. 4Q Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 13: 
Votação, em primeiro turno (apreciação :Prelimi

nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do n~' 124, de 1983, de autoria do Senador Gastão 
Milller, que faculta às empresas revendedoras de 
combustível ao público o pagamento à vista ou da 
parte por elas efetivamente comercializado, tendo 

PARECER, sob nl' 742, de 1985, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O projeto serã arqUivado. 

É o se~uinte o projeto rejeitadõ-: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 124, de 1983 

Faculta às empresas revendedoras de combustível 
a<l público o pagamento à vista ou da parte por elas 
efetivamente comercializada. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )Q Ê facultado às empresas revendedoras de 
combustível ao público _efetuar o pagamento à vista aos 
respectivos fornecedores, do valor total do combustível 
recebido ou apenas da parte por elas efetiv.:"'lente co
mercializada. 

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

Art. 3~> Revogam-se as disposições ~m ÇOI}trãrio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 14: 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade e juridicidade, nos ter
mos_ do art296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n~" 154, de 1984, de autoria do Se-
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nadar Nelson Carncifo, que--define a residência roê
dica e disciplina o exercício prfissíonal da ati v idade, 
dando outras providências, tendo 

PARECER, sob n'~ 463, de 1985, da ComíSsão: 
-de Constltuitào e Justiça, pela inconstitucio

nalidade e injuridicidade. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aproVam o projeto, queirãm 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

É o seguinte o projeto rejeiiãdo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 154, de 1984 

Define a residência médica e disciplina o exercício 
profissional da athidade dando outras providências. 

O COngresso Nacíooal decreta: 
Art. lY Consídera-se residência mêdica a modalida

de de ensino de. pós-graduação sob a forma de especiali
zação que, medíante relação de emprego disciplinada 
pela CL T, ê caracterizada por treinamento eril serviço 
com prestação de trabalhos, em regime de tempo inte
gral, nas instituíço-es de saúde, universitários ou nãO, sob 
a orientação de profissionais médicos. 

Parágrafo único. As instalações de sáude referidas 
neste artigo somente poderão __ oferecer programa de resi
dência médica após credenciadas pela Comissão Nacio-
nal de Residência Médica. - --

Art. 21' O ex.erdCio da ativídade de mêdico-residente 
é privativo de médico que, para fins de especialização, se 
vincule a um programa de residência médica em insti
tuição de saúde, nas condições previstas nesta lei. 

Parágrafo único, Para admissão em programa- de re
sidência médica, o candidato deverá submeter-se a pro
cesso de seleção a cargo da instituição de saúde, aprova
do previamente pela Comissão Nacional de Residência 
Médica. 

Art. 3~' A residência médica será cumprida em dois 
(2) períodos de um (I) ano. 

§ li' No primeiro ano o resídente fará treinamento e 
aperfeiçoamento nas clínicas básicas. 

§ 2~' No segundo período será proporcionado ao re
sidente a devida especialização, de acordo com escolha 
manifestada previamente e aprovada pela Comissão a 
que se refere o artigo seguinte. 

Art. 41' Em toda instituição de saúde onde se realizar 
residência médica haverá uma Comissão de Residência 
Médica. 

Parágrafo único. A Comissão de Residência Médica, 
que será organizada e funcionará ein conformidade com 
estatutos próprios, aprovados pela Comissão Nacional 
de Residência Médica, caberá: 

I - selecionar os médicos-residentes; 
II- estabelecer normas de sua atuação junto _aos de

partamentos da instituição de saúde; 
III- criar prêmios e fix.ar penalidade aplicáveis aos 

médicos-residentes; 
IV- fixar as cciiidições de prestação, de assistêncía 

dos médicos-residentes aos acadêmicos internos; 
V- resolver outras questões relacionadas com a 

atuação dos médicos-residentes. 
Art. jQ Paralelamente às atividades normais, o 

médico-residente preSta-rã assistência aos acadêmicos in- · 
ternos, segundo as regras estabelecidas peta Comissão de 
Residência Médica. 

Art. 61' A remuneração miníma atribuível pelas ins
tituições de saúde aos médicos-residfmtes rião poderá ser 
inferior a: 
J- seis (6) vezes o salário mínimo unificado, para os 

do primeiro ano_ de residência. 
II- dez (lO) vezes o salário mínimo para os do segun

do ano de residência. 
Parágrafo único. _Salvo expressa estipulação contra

tual em contrário, não serão descontados da remune
ração do médico-residente a alimentação e habitação 
fornecidas pela instituiÇãO de saúde. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 
. --- . - ---- -·. - --- -- . -. 

Art. 71' Além da importância fixa, paga pela insti
tuição de" saúde, o médico-residente fará jus a trinta (30) 
por cento da receita dos convénios mantidos, quanto aos 
casos por-ele diretamente atendidos. 

§ }Q Para efeito -do disposto neste artfgâ, mensal
mente a Ín:itituiçào prestará contas dos saldos dos convê
nios mantidos à Comissão de Residência Médica. 

§. 29 A-vantagem prevista neste artigo será paga ao 
médico-residente, em dinheiro, até o décimo dia subse
qiiente ao mês em que o serviço foi prestado. 

- --,--------Art. 8~'_- O Grupo da Conf~deração das Profissões Li
berais, constante do Quadro anexo à Consolidação das 

_ _!:::_~ de_>_, ~rabal~o, ê acrescido ~a p_r~fissão de Médico
ResiOente. 

Art. 9? O Poder Ex.ecutivo expedirá o Regulamento 
da presente lei dentro do prazo de noventa (90) dias, ou
vidos os Ministérios da Educação e Cultura, da Saúde e 
do Trabalho, dispondo especialmente sobre a ·consti
tuição.e funcionamento da Co_missão Nacional da Resi
dência Médica, à qual todas as instituições de saúde_ de
verão submeter seus programas de residência médica_. 

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 15: 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
don~' 20"6, de 1985, de autoria do Senador Jorge Ka
lume, que permite o uso dos créditos em fundos do 
Decreto-lei nl' 157 para amortização de prestações 
do Sistema Financeiro de Habitação, tendo 

"PARECER, so6 n~> 881, de 1985, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio· 

nalidade, com voto vencido do Senador Nelson 
Carneiro. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~>
Secretãrio. 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 44, de I986 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea b do 
art. 310 do Re"g_imento Tnterno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Lei do Senado n"' 206, de 1985, a 
fim de que seja encaminhado ao reex.ame da C?missão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, em 2 de abril de 1986.- Jorge Kalu-
me. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento quei

ram permanecer sentados. (Pau_sa.}._ 
Aprovado. 
O projeto vai à ComiSsão de _ _constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José FragetH) -Item 16: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 266, de 1985- DF, que aprova o Estatu
to dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal, e dá outras providências; tendo 

PARECERES, sob. nYs l.l08 e 1.109, de 1985, 
das Comissões: _ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-do Distrito Federal, favorável, co.m emenda 
que apresenta de n~' 1-DF, (dependendo da votação 
do Requerimento nl' 41, de 1986, de autoria do Se
iladõf Alfredo CampoS, de adiã:menfo da discussão 
para o dia 18 de abril de 1986). 

Em votação o Requerimento n~' 41, de 1986, lido em 
sesS-ão "ã.nierior, de adiamento da discussão do_ projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
A matêria voltarã à Ordem do Dia na data pré-fixada. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. (Pausa.) 

A Presidência convoca sessão extraordinária a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 3.0 .minutos, destinada à 
apreciação das seguintes matérias:_ 

- Rcdações finais dos Projetas de Resolução n~'s 147, 
!52. !53. !55. !56. 157. !58. !59. !60 e 17l. de 1985; e 

-Projeto de Lei âa Câmara n"' 183, de 1985. 
-Mensagens nYs 297/85, 3"7 e 76/86, relativas à esco· 

lha de autoridades. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Volta-se à lis-. 
ta_ de._ oradores _inscrit_os. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, 
(Pausa.) 

S. Ex~ desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MARl() MÃIA (PMbB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, .Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna, neste momento, para fazer uma co
mun)ca_ção )ll?-portante para a minha vida política. 

Passo ~ ler a carta, datada de 31 de março de 1986, que 
enderecei ao Sr. Deputado José Rui da Silveira Lino 
Digníssimo Presidente do Partido do Movimento Demo~ 
crãttco- Brasíleiro no Acre. 

A carta tem o seguinte teor: 

Rio Branco, 31 de março de 1986 
Ex.mo. Sr. 
Deputado José Ruy da Silveira Lino 
DD. Presidente do Partido do Movimento DemocrátiCo 
Brasileiro 

Ex.mo. Sr. Presidente: 

MÁRIO MAIA, brasileiro, casado, médico, Se
nador da República pelo Estado do Acre, vem, pelo 
presente, requerer o desligamento do PMDB (Parti
do do Movimento Democrático Brasiteiro}, pelos 
fatos e fundamentos seguintes: 

01. Vossa Excelência é testemunha presencial, 
de todos os trabalhos por mim desenvolvidos, em 

-prol do PMDB acreano e em várias oportunidades, 
ombro a ombro, com outros dignos companheiros, 
lutamos nas cidades, nos campos, nos seringais- e 
jUnto às põpllúli;;ões -ribeirinhas, para que o nosso 
partido poHtico, não fosse subjugado por outras si
glas partidárias; 

02. Vossa E:.;:celê:tcia é testemunha presencial, 
do meu passado político, e dos sofrimentos que su
portei com a cassaçüo do meu mandato de Deputa
do Federal, por decorrência da Revolução de março 
de 1964; 

03. Vossa Excelência é testemunha presencial, 
que tão logo foram devolvidos meus direitos políti
cos, imediatamente retornei ao Estado. do Acre, 
para reiniciar no PMOB, as minhas atividades 
potítico-partidárias interrompidas; 

04. Vossa Excelência é testemunha presencial, 
dos trabalhos por mim desenvolvidos antes do plei
to de 1982, pois novamente, ombro a ombro, com 
outros valorosos companheiros, conseguimos a re
tumbante vitória do PMDB acreano, colocando no 
Palácio Rio Branco~ a· companheiro Nabor Teles da 
Rocha Júnior; 

05. Eleito para o Senado, imaginei que o nosso 
partidod, o PMOB acreano, então no poder, ado
tasse um comportamento democrático, facultando 
aos seus filiados as mais diversas aspirações políti~ 
cas, sem Cõnchavos, esquemões, prórpios de regimes 
autoritários, conti-a os quais sempre lutamos e por 
decorrência dos quais, eu e outros companheiros ti
vemos inclusive os nossos direitos politicas suspen
sos, pela Revolução de março de 1964; 

06. Inicialmente com perplexidade e depoL~ 
com profunda angústia, vi o meu partido, o PMDB 
acreano, adotar os mesmos métodos autoritários 
que tantos combatemos juntos -eu, Vossa Exce
lência e outros valorosos companheiros - e sob o 
drástico talante de um grupo restrito, não admitír 
qualquer aspiração política de ninguém, determi
nando previamente, quais os nomes que preenche
rão os cargos eleti vos; 
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07. -Apesar da reação verificada em vârios-seg
mentos do nosso partido, o PM D B acreano, não se 
pode mais esconder, que o nome para a sucessão go
vernamental já está definido, por um grupo que 
usurpou o poder partidário, fazendo abordar antes 
mesmo da apreciação soberana da Convenção, os 
nomes de outros psotulantes, entre os quais, o meu, 
o de Vossa Excelência, o do Deputado Aluizio Be
zerra (e quem sabe!), de tantos outros ilustres com
panheiros; 

08. Vossa Excelência é testemunha presencial, 
da luta que desenvolvi tentando fazer com que o 
PMDB acreano, não enveredasse pelo caminho do 
autoritarismo, deixando que a soberana Con
venção, livremente, escolhesse entre os nomes apre
sentados, o candidato à sucessão governamental; 

09. Infelizmente, um grupo reacionário~ 
arbitráriO--dominou o partido, e agora, ditando nor~ 
mas, escolhe à seu bel~prazer, nomes para a suces~ 
são governamental, vice, e Senado, através de con~ 
denáveis negociações, e sem qualquer respeito à tra
dição do PMDB acreano: - exatamente contrária 
ao ranço do autoritarismo, levando de roldão, pru
dentes companheiros que ainda lutam por um 
PMDB verdadeiro, sem "donos" e afrontando aso~ 
berania da Convenção; 

10. Praticamente imobilizado pelo grupo 
reacionário~arbitrârio que se arvorou "dono do par~ 
tido", e não podendo comungar com os solertes 
conchaves apresentados para sobrevivência políti
ca, sob pena de macular o meu passado e a minha 
dignidade, saio do PMDB acreano. 

li. Seria melhor dizer: -- fui expulso do 
PMDB acreano, por não poder permanecer num 
partido, apenas balançando a cabeça às ordens rece
bidas do grupo reacionáiici~ai--biúárió, que agora lhe-
dirige os destinos; 

12. Entre permanecer no PMDB sob a ditadura 
dos donos do partido e trair o povo acreano, prefiro 
me afastar do PMDB e ficar com o povo acreano. 

l3. Prefiro recomeçar tudo de novo. 
Excelentíssimo Senhor Presidente, meu estimado 

companheiro Deputado Federal José Rui da Silvei~ 
ra Lino, que sirva a presente, para as providências 
administrativas pertinentes ao cancelamento da mi~ 
nha filiação no PMDB acreano- (o mesmo pedi~ 
do, serâ apresentado à Justiça Eleitoral). 

Quero deixar bem claro, que ao me desligar do 
PMDB acreano, nãõ estOU me desligando dos ami~ 
gos que continuarão n~ parti~o _---:-:e que minha vida 
política prosseguirá, Ca-minhanâo coffi()Sempre ca~ 
minhei junto ao pOvo da minha terra. 

COrdialmente, - Mário.Maia, Senador da Re
pública pelo Estado do Acre. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, encaminhei à Justiça 
Eleitoral a seguinte comunicação: _ _ ~ 

Ã 
"Rio Branco, Ac, 3 I de março de 19-86. _ 

Ex~ Jufza Eleitoral de Rio BranCo 
Nesta 

MÁRIO MAIA, brasileiro, casado, médico~por~ 
tador do Título de Eleitor n'i' 52.251, da 168~ seção, 
da l ~Zona Eleitoral, Vem, mui respeitosamente, co
~unicar seu desligamento, a partir desta data, di fi
liação no Partido do Movimento Democrático Br-a~
sileiro- PMDB. Em anexo, segue cópia do reque~ 
rimento enviado ao Partido. _ 

Atenciodamente, - Mário Maia. 

Sr. Presidente, ainda nesta breve comunicação, solici~ 
to a V. Ex• que defira o pedido que faço, neste instante, 
de fazer constar do meu pronunciamento de desligamen~ 
to do PMDB, "Proclamação ao povo acreano" que flz 
através dos órgãos de comunicação- jornais e algumas 
emissoras particulares _:, porque não pude fazê-lo na 
TV Acre, uma vez que, depois de editado o meu pronun
ciamento naquela emissora, veio ordem superior do Pa~ 
lácio Rio Branco para que a minha palavra fosse corta~ 
da. 

Em seguida, Sr. Presidente, dirigi~me à cidade" de Xa
puri e tentei fazer--reproduzir a fita na qual estava grava
do o meu pronunciamento, sendo impedido por S. Ex•, o 
Sr. Prefeito daquela cidade, que recébera ordem do Palâ~ 
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cio Rio BrancO para que não me cedesse a Difusora de 
Xapuri para que o meu pronunciamento, a "Procla~ 
mação ao Povo acreano", mostrando os motivos por que 
sai do Partido, não fosse dado a público. Por isto, solici~ 
to a V. Ex~ que mande constar do meu pronunciamento 
esta proclamação como um documento de registro, neste 
momento em que deixo o Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro para ingressãr no Partido Democrático 
írabalhista. 

~proveitO a oportUnidade, Sr. Presidente, para fazer a 
seguinte comunicação" à Mesa e para conhecimento da 
Casa: 

Senhor Presidente, 
Senhores Senadores: 
Comunico a Vossa Excelência e ao Senado que a 

partir desta data deixo a Bancada do Partido do 
Movimento DemocrátíCO Brasileiro e passo a inte
grar a Bancada do Partido Democrâtíco Trabalhista 
-PDT. 

Sala das Sessões, Brasi!fB. 2 de abi-H de 1986.- Mário 
Maia 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A PresidênCiã
fica ciente. 

~ Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex• ~m aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Concedo o aparte ao nobre 
Senador Fábio Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador Mário Maia, 
conheço a luta heróica do bravo companheiro lá no de
serto ocidental, no Acre. Há muito que o acompanho. 
Sei da sua decidida participação enfrentando o poder em 
nível federal, estadual e municipal, nas eleições de 1982. 
Conheço, ainda, as provações e privações a que V. Ex~ 
foi submetido ao longo dos dez anos em que os seus di
reitos políticos fora-m suspensos por ato de arbítrio e o 
seu mandato de Deputado Federal cassado por ato de 
terror ªtrabi]~ário. Co~heço também, nobre companhei~ 
ro, a insidiosa campanha, incapaz de ser revelada ao Se
nado, que ultimamente lhe foi movida p-or seus inimigos 
no EStado do .Acre. E no que pertine a _esta triste qu~s
tão, apresento a V. Ex~ a minha integral solidariedade, 
mas, -devo dizer ao prezado amigo, ao eminénte compa
nheiro, que é com profunda tristeza que o vejo deixar as 
hostes do PMDB. Acredito que V. Ex~ só o faz por não 
haver outra alternativa, sobretudo a alternativa da re
conciliação, do entendimento, do apaziguamento dos â
nimos porque se dizem que não há homens insubstituí
veis, eu ouso- dizer que V. Ex• é Insubstituível no PMDB 
acreano. Somos vizinhos líndeiros e sei que serâ total
mente_ impossível substituir um companheiro da estirfle, 
do galardão e do alto cQturno do grande Senador Mârio 
Maia. Ao lado da solidariedade, manifesto a minha trls-

_teza, prezado companheiro. Espero que no PDT, do 
mesmo nível de V. Ex•, como o eminente_companheiro, 
Senador Jaison Barreto, V. Ex~ possa encontrar os lacri~ 
mais d.o rio_ Acre, afluente do rio Amazonas, que lhe fo
ram subtraídos neste triste momento histórico por que 
passa o PMDB no seu Estado, que acaba de perder um 
de seus mais valorosos generais. Quero, toaavia, recor~ 
dar a V. Ex~ que no início da libertação da América espa~ 
nhola Simón Bolivar e San Martin lutaram em campos 
opostos, mas na conquistação da liberdade definitiva 
eles se reencontraram na fronteira da Bolívia com o Chi
le_, Em assim sendo, meu bravo companheiro, espero que 
essa esperança não haverá de merecer tardança na sua 
confirmação, que nos reencontremos em futuro próximo" 
no PMDB que criamos no Norte e que Jâ o fizemOs vitO
rioso. Felicidades, companheiro Mârio Maia, em seu 
novo Partido. 

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Fábio Luce~ 
na, acolho de coração a solidariedade de V. Ex•, neste 
momento dramático por qlle passamos, ,pois, em- ver-da~ 

de, é um momento difícil para um cidadão que durante 
tanto tempo participou de uma sigla partidária, 
ajudando~a a nascer, crescer e engrandecer. 

Acolho a sua solidariedade dizendo a V. Ex~, como faz 
parte da minha proclamação, que não é absolutamente a 
ambi_ção de ser Governador do Acre que me leva a sair 
do PMDB. Eu não desejava ser _c~didato, eu propus ao 
meu Partido vár_ias fórmulas conciliã.tórias nas quais eu 
sempre retirava a minha candidatura em benefício da 
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unidade partidária. Nenhuma delas foi aceita. Ao con
trário, levantaram contra mim campanhas _difamatórias 
jamais vi§tas no meu Estado, usando-se de jornal regia
mente pago pelo Palácio Rio Branco e pela Prefeitura de 
Rio Branco. No Palácio Rio Branco onde está o Gover
no que unge o seu candidato num oficialismo de uma cú
pula restrita do PMDB e Prefeitura de Rio Branco, onde 
fora, recentemente, prefeito biônico o atual candidato 
ungido pelo oficialismo do PMDB. 

Pois bem! Esse jornal regiamente pago levanta uma 
campanha difamatória da minha personalidade política, 
civil e até de médico para que, diminuindo a minha ima
gem de cidadão acreano, de cidadão público, possam 
eles aparecer como candidatos viâveis. 

Q-Uero dizer a V. Ex~- está contido na minha procla
mação quando justifico - que .. eles não me criticam, 
insultam-me; não me contestam, provocam-me. E, por 
isso, afirmo que não saio do PMDB; expulsam~me como 
um corpo estranho e indesejável! Jamais desejei sair do 
PMDB. Ê com amargura que o faço, nobre Senador. 

Ao afastar~me do PMDB, não estou, absolutamente, 
renegando a agremiação, que com tanto sacrifício ajudei 
a criar e a crescer, dedicando ao Partido uma grande e 
preciosa parte da minha vida poHtica e civil. 

O-Sr. José Ignácio Ferreira - V. Ex~ me permite um 
aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA- Jâ concederei o aparte a V. 
Ex' ---

AO me desligar formalmente do PMDB, neste momen
to dramático .de dúvidas, de inquietações dos homens 
públicos de nossa terra, eu julgo estar prestando um ser
viço aos meus conterrâneos, porque um vasto número 
deles que hoje se aglutinam so!J o guarda-chuva do 
PMbB, já se abrigou, em outras épocas, sob a sigla do 
PTB, quando estávamos todos juntos. Então, eu quero 
dizer a V. Ex• que, partindo para uma outra sigla, estou 
procurando os instrumentos políticos que me serviram 
de reistência durante aquelas longas noites negras da di
tadura, e que agora o meu: próprio Partido, regionalmen
te, me nega para que eu prossiga na minha lida de resis
tência _democrâtiça, Então, estou procurando uma outra 
sigla para que sirva de instrumento àquele nosso traba
lho de velho guerreiro, na sustentação dos princípios da 
liberdade e do direito. 

Concedo- o aparte ao nobre Senador José Ignácio que 
pedira antes e, em seguida, ao Senador Odacir Soares, 
com todo o prazer. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Senador Mário Maia, 
V. Ex• pode imaginar com que constrangimento nós, os 
selisjã agora ex~companheiro:s do PMDB, rios dirigimos 
a V. Ex~ nesta tarde. Já sabíamos da probabilidade da 
Otbtrêncüi -desse fato que V. Ex• anuncia hoje, mas 
torcíamos para que isso não acontecesse, Pessoalmente, 
vivi um episódio semelhante no meu Estado, e sempre 
nas declarações que fiz à imprensa, que é muifO" constan
te nessas ocasiões sobre o politico, eu dizia qúe, por von
tade pessoal, não deixariã o meu Partido, que ajudei a 
fundar, pelo qual fui cassado e que, em face das lutas que 
nele desenvolvi, amarguei um periodo de 10 anos com os 
díreitos-pofiiicos suspensos, sem votar e sem ser votado e 
como todos os chorrilhos das conseqüências dolorosas 
que alcançaram a mim e a todos os que me cercam num 
periodo tão trevoso. Mas, conservei a minha fé, cheguei 
ao Senado depois de 13 anos afasiãdo, e volto sufragado 
pelo povo, quase como um revide por aquela brutalidade 
de que fui vítima, mas eu imaginei com muito sofrimento 
a hipótese de deixar o rneu Partido. Ontem, Senador 
Mário Maia, em memorável reunião no Palácio do Go
verno do meu Estado, celebramos um acordo de unidade 
do PMDB no Espírito Santo que, praticamente, assegu~ 
ra, conflnriã a certeza que o povo do meu Estado tem de 
que o futuro GOvernador do Estado sairá dos quadros 
d~ PMDB. Isso me alegrou, não pela perspectiva de ver 
a vontade do povo do meu Estado expressada pelos me~ 
Ihores institutos de pesquisa, que indicam o meu nome 
como o provável sucessor do Governador Gérson Camá
ta, não somente por esse fato, mas, sobretudo, porque vi 
afastar de mim a possibilidade que eu não desejava en
frentar, de deixar o Partido no qual criei raízes, de deixar 
a Casa onde eu tinha a melhor convivência e Os mais es~ 
treitiláOs laços de amizade com o-s diversos quadros do 
PMDB. Era uma perspectiva dolorosa, ela me atormen~ 
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ta v a por si só. Eu tenho a certeza de que V. Ex• nobre Se
nador Mário Maia, vai enfrentar- três choques muito 
sérios: o priineiro-choque, que está enfrentando, é o do 
desligamento dos companheiros com os quãís-v. Ex' 
conviveu ao longo desse tempo todo, sobretudo porque 
passou, como eu, pelas asperezas do período tre\o'OSO da 
cassação; o segundo chOque vai enfrentá-lo na atmosfera 
do convívio novo que terá com os novos companheiros, 
ontem distantes adversários, hoje companheiros de 
convivia, ombro a ombro; caminhando com o mesmo 
fim; e ·o-terceiY,n::hoque que V. Ex• vai enfrenta.r- e eu 
posso enumerá-los, porque refleti muíto" SObre isso -se-. 
rá da administração da sua própria imagem perante o 
eleitorado do Acre diante do fato novo da mudança. Te
nho a certeza de que V, EX to é um homem extremamente 
querido pelo povo do Acre. V, Ex~.- além de estimado, 
mais que estimado, é extremamente admirado pelos seus 
coestaduanos do Acre, porque V. Ex• não é um pOlítico 
que pousou no Acre por-acaso-, V-. Ex• sofreu lá, firiOOu 
rafzes naquele chão sagrado, prestou, presta e vaf conti~ 
nuar prestando serviços relevantfssimos ao povo do 
Acre. 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu não finqueí taízes. Eu 
nasci raízes. Sou acrea_no. 

O Sr. José lgnãcio Ferreira -Então, veja bem, essas 
raízes que V. Ex• mantém no chão sagrado do Estado do 
Acre, V, Ex~ vai, seguramente, com elas viver esse tempo 
novo. Eu gostaria, meu prezado Senador Mário Maia, 
que tivéssemOs O -partido do afeto, porque eu o acoinfm
nharia, pois que em termos de laços afetivos vainos tê-los 
os mais estreitados possíveis. Mas, lamento, profunda
mente, não poder acompanhá-lo nesse desvio que ocor
reu num momento em que eu também me encontrava, 
como V. Ex•, naquela encruzilhada. Espero que V. Ex• 
compreenda que a sensação de recomposição íntíma em 
que eu vivo hoje é muito fOrte, porque nós, eminente Se
nador Mário Maia, nós do PMDB, estamos pagandO 
promessas que outros fizeram, ao longo de 20 anos; nós 
estamos recompondo sorrisos, retomando esperanças 
que haviam sido corifísCiiâas ao longo desses -20 ariós. O 
povo olha para nós satiSfeitos, vendo que nós estamos 
dando o que não prometemos e estamos constrUindo um 
Brasil novo. E, eu tenho a certeza de que, mais hoje mais 
amanhã, nós vamos nos encontrar em um mesmo parti
do, porque vem no futuro uma reforma partidária. Mas, 
o -que mais nos identifica ê o mesmo propósitO- de servir 
bem ao nosso País. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço, nobre Senador 
José Ignãcio. Nós estamos em partidos diferentes, mas 
comungamos os mesmos ideais. E o momento histórico 
por que atravessa o Brasil está a nos- dizer que, a cada 
dia, infelizmente, mais- a-s siglas partidárias se tornam 
menos significativas e as ações dos coletivos humanos, 
através dos ideais e das idéias mais se comungam. Qúero 
repetir aqui que está se proceSsando no Brasil aquilo que 
em 1965 nós aftrmamos, que o maior crime que_o golpe 
de 1964 cometeu contra a História do Brasil foi a disso
lução dos partidos políticos, pois, daí para cã, nunca 
mais puderam se equilibrar e, a cada dia, nós estamos fa
zendo experiências novas através de partidos políticos 
que não sesedimentam e que só a história é que vai fazer. 
Depois de 50, 100 ou 200 anos é que os partidos podem 
se sedimentar. Nós, hoje, infeliz_mente, vemos que as si
glas partidárias são elementos muito frouxos, muito tê
nues para servir de agregação das necessidades dos ho
mens, nesta Pátria imensa. Continuamos juntos nos 
ideais, embora em partidos diferentes. E quero dizer_a V. 
Ex~ que, realmente, os choques são comuns dos homens 
que guerreira e, principalmente, daqueles que guerreiam 
e lutam pelas liberdades, esses encontramos a todo ins
tante. Mas, quero dizer a V. Ex~ que os choques com as 
bases do meu partido, no momento, não são choques, 
são encontros de alegria e de contentamento, porque um 
grande conting~nte do meu partido, o J?MDB, agora tem 
uma alternativa para depositar o seu voto, o que n.ão ti
nha quando, antes, estava colocado para a sua· preferên
cia apenas um dnico nome, o nome do oficialismo do Pa
lácio Rio Branco, índicado por duas ou três famílias. 

O Sr. Odacir ~ares ~Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MÁRI<?_MAiA -_ Con~ec;io_o aparte ao nobre 
Senador Odacir Sôâies~- - -- - -- · 
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O Sr. Odacir Soares - Nobre Senador Mário Maia, 
escuto Corri muita atenção o discurso de V. Ex• e, inclu.si
ve, também, com muita atenção escutei os apartes dos 
eminentes Senadores Fábio Lucena e José IgnádO -Fer
reira, que continuam no PMDB. Co_nheço a tradição de 
luta de V. Ex•_, o seu passado, a sua ~eterminaçào, os ser
viços que V. Ex~ prestou, tem prestado e vem prestando 
ao Acre, a luta que V, Ex• desenvolveu ao longo do tem
po para marcar com a sua presença, com o seu trabalho, 
a presença do Acre no cenário nacional. E, dentro desse 
quadro, verifico que, na realidade, tem plena razão V. 
Ex• quando afirma que os partidos políticos vêm perden
do substância, E, particularmente, neste momento, seria 
impossível negar isso, os partidos, na realidade,_deixam 
de expressar o quadro sociológico do País, deixam de ex
pressar a reãlidade sociológica, a realidade económica 
do Pais. E por isso mesmo, perdem essencialmente a sua 
individualidade. perdem o seu perfil. E. claro, que o enfo
que s_ob _o qual o eminente Senador José Ignáciõ Ferreira 
analisa às colocações que V. Ex• vem fazendo, são dife
rentes daquele enfoque que V. Ex• 9-ã à questão, dá ao 
problema, porque as situações são diferente_s. E até eu di
ria que, a partir do aparte do eminente Senidor José Ig
nácio Ferreira, quem deve estar lamentando é o PT. por~ 
que até ontem, o Senador José Ignácio Ferreira iria para 
o PT. Mas, a partir dessa histórica reunião de ontem, o 
PT Perdeu um Senador, perdeu o seu primeiro Senador. 
Aliás, nesse ponto o discurso de V. Ex• coincide com o 
aparte do eminente Senador pelo Espírito Santo. E eu 
queria, também, registrar nó seu discurso, uma- passa
gem que, a meu ver, é muito importante, quando V. Ex• 
se diz vítimã do Palácio Rio Branco, do oficialismo do 
Palácio Rio Branco, porque na medida em que o Palácio 
Rio Branco, o Palácio Governamental, o Palácio do Go
Yerno utiliza os recursos públicos para denegrir a ima
gem de um homem como V. Ex•, eu vejo que, na realida~ 
de, a ação política vem perdendo cada vez mais a sua 
substância. E esse fato na Amazônia não ê. um fatO isola
do. Porque em Rondônia, o Governador biônico de 
Rondônia também vem utilizando fartamente os recur
sos públicos em benefícíó não só -do seu partido, como 
também em benefício pessoal daqueles que o cercam. Eu 
dizia, à época em que o Presidente da República -indicava 
ao Senado o_nome_do atual Governador biônico de Ron
dônia, que ele não tinha idoneidade para assumir o Go
verno de Rondônia, porque não preenchia os re_quisitos 
mínimo;;. exigidos pela própria Constituição Federal. E 
hoje esta situação que eu registrava naquela ocasião se 
agravou, porque Rondônia hoje é palco da corrupção 
mais desenfreada, do roubo majs desenfreado que eu te
nho a impressão que nunca se praticou, que jamais se 
pratícou neste País. O Estado está se acabando, estâ em 
processo _de_ falência, os assaltos aos cofres públicos 
ocorrem durante as 24 horas do dia, sob as vistas da po
pulação, não se respeita mais a própiia-pof:mlação doEs
tãdo. Está-se levando à bancarrota o Banco do Estado. 
O Estado, apenas nesses oito meses do_atual Governo de 
Rondônía, -já- terri uina dívida externa orçada, estimada 
em 140 milhões de dólares. Em apenas oito meses de Gow 
verno. As obras não sãO realizadas e os recursos públicos 
desaparecem a cada dia. De modo que, na realidade, o 
que eu queria tegistra:r com o meu aparte é o fato de que 
um homem, como V. Ex• que tem serviços prestados ao 
Estado do Acre, como eu já registrei, ·como eu já-eilfati-=
zei, -se-vê ila contingência de abandonar o seu partido, o 
partido que ·ájudou a funda'r, que ajudou a criar;· exafa
mente péla falta de substância dos partidos políticos bra
sileiros. Na realidade, o que ocorre no Acre não é um fe
nômeno isolado, os partidos tiã.O respeitam- mais as suas 
lideranças, são tomados de assalto por aventureiros e 
esse fato, a meu ver, não é um fa_to isolado. Quando eu 
disse, em tom de bom humor, ao eminente Senador José 
Ignácio_que o fato é verdadeiro, pelo menos é o que a im
prensa noticiava, que o Senador José Jgnácio estava sen
do vítima, também, no Espírito Santo, dos mesmos_cam
balachos das c_úpulas e estava sendo, inclusive, margina
lizado pelo seu Partido, verifico agora, com alegria, que 
-ele não vai mais para o PT, que ele continua no PMDB, 
porque ontem foi realizada uma memorável reunião lá 
no Espfrito Santo; e-evidentemente, as coisas foram acer
tadas no âmbito do seu Partido. Mas, eu queria apenas 
sOlidariZar-me com V. "Ex• 
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O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Odacir Soares, que é um conhecedor profundo 
da política brasileira, especialmente da polftica da ama
zônia, e mais restritamente da Amazónia Ocidental, por
que V. Ex•ôJi um estudante com grande atividade politi
ca nã nossa terra natal e depois no Rio de Janeiro. vol
tando a servir no vizínho Território de Rondônia, hoje, 
Estado, representando com galhardia aquele Estado. 'E: 
um orgulho para nôs, do Acre, tê-lo como representante 
do vizinho Estado de Rondônia. 

Quero dizer, nobre Senador Odacir Soares, que a nos~ 
sa presença no momento político, aceitando por solici
tação de uma grande parte do nosso partido ser candida~ 
to à sucessão governa~ental no Estado do Acre, não é a 
expressão apenas de uma divergência partidária momen
tânea, uma vez que quando nós nos propusemos a acei
tar o desafLo,logo acorreram à nossa solidariedade, pra
ticamente todas as siglas partidárias representadas no 
Estado do Acre. Em reuniões que foram chamadas de 
"pré-coligação", todos os partidos existentes no Acre, 
com exceção do PC do B, estiveram presentes para nos 
hipotecar solidariedade_e estudar uma possível coligação 
com o partido que eu viesse a adotar para a candidatura 
ao Governo do Estado do Acre. Então, o PDS, o PFL, o 
PTB, o PCB, o próprio PT, presente como observador, e 
outros partídos como o MR-8, foram discutir o proble
ma e estão solidários com a nossa atitude, senão no seu 
todo, pelo menos em grande parte atravês de suas bases. 

Portanto, quando nós aceitamos a candidatura por 
um pequeno partido, que praticamente ainda não existe 
no Estado do Acre, houve um propósito específico-de o 
fazermos; para não-se dizer que com a mudança se estava 
abandonando um poder menor para participar de um 
poder maior. Nós tivemos o cuidado de sair da sombra 
do oficialismo regio-nal e federal, para buscar um partido 
que apenas tem existência cartorial, atualmente, no Esta
do do Acre, que é o PDT. Mas, mesmo-assim, os demais 
partidos, todO ·o povo acreano - não o PMDB, não 
aquela grande parcela que representa pelo menos l/4 do 
PMDB no meu Estado- através das representações das 
lideraf:içàs dos graitdes partidos do Acre, nos proporcio
nou a satisfação de sentirmos o nosso nome carinhosa
mente acolhido para concorrer ao pleito de novembro do 
ano corrente ao Palácio Rio Branc-o. 

Portanto, não é uma vontade individual, mas o atendi
mento ao apelo não apenas dessa grande parcela do meu 
partido, mas ao apelo do povo acreano. E acredito, 
como estão dizendo os nossos conterrâneos, que a candi
datura Mário Maia é uma candidatura de conciliação, é 
uma candidatura da unidade acreana, uma candidatura 
que traz, no seu bojo, uma clarinada de paz, de concór
dia e de amor, para se fazer um governo de coalizão 
como uma nova experiência polftica, encerrando um 
capítulo de contradições no meu Estado e abrindo um 
novo, onde todos os acreanos estarão de braços dados 
para construir a grandeza efetiva do Acre. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte ao nobre 
S.enador Jorge Kalume, com muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume- Terei que estar às 17 horas na 
COmissão Mista que vai analisar a reforma econômico
financeira, mas, a niinha presença aqui, nobre Senador, é 
pata (eafirmar o meu testemunho acerca da sua pessoa. 
Conheço-o há muitos anos, vi a sua atuação poUtica des
de os albores da elevação do Acre à categoria de Estado, 
o seu carâter, o seu brio de homem sofrido, mas que sou
be vencer, por isso é que se agigantou, quer na vida pro
fissional, quer nà vida política. Tenho certeza de que a 
atitude tomada por V. Ex• foi refletida, amadurecida, e 
recebeu os aplausos gerais, haja vista que todos os parti
dos, inclusive o meu, passou a gravitar em torno de V. 
Ex~, apoiando para Governador do Estado do Acre. 
Porque mudou de partido? Porque V. Ex• ê. um homem 
de caráter que polariza, por isso mesmo, a atenção do 
Acre. V. Ex~ não é homem só do Acre. Pela sua atuação 
política, V. Ex• tornou-se homem do Brasil, e honra 
qualquer partido. Por isso, neste momento, quero me so
lidarizar com V. Ex• e dizer que sofri tanto quanto V. 
Ex•- isto não é lisonja barata, como se diz vulgarmente 
---pelos ataques que lhe foram desféridos no momento 
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em que ainda pensava em tomar uma atitude política 
como tomou. Tem V. Ex• o testemunho, mais uma vez, 
do meu apreço e da minha estima, qualquer que seja a 
sua conduta, mormente agora. Obrigado. 

O SR. MÁRIO MAIA --Eu é que agradeço ao J:lObre 
Senador Jorge Kalume. Nós somos filhos da mesma ter
ra, e eu, recém-formado, quando voltei ao Acre o encon
trei Prefeito de Xapuri, ao tempo ainda em que o nosso 
torrão natal era territóiío: Desde aqueles tempos passa
mos a nos conhecer pessoalmente, jã que nos conhecía
mos de tradição, eu estudante ainda de Medicinã, e V. 
Ex' um homem jovem ainda, mas um grande homem de 
negócios, um empreendedor naquela ârea de riqueza ve
getal da borracha e da castanha, que é Xapuri, a sua ter
ra, que era con-siderada, àquela época da nossa juventu
de, a Princesa do Acre. Desde aqueles tempos que nos 
conhecemos o destino nos colocou, ao longo da vida, em 
partidos diferentes, durante tO-dos esses anos, mas hõuve 
sempre uma singularidade na nossa convivência de ho
mens públicos-; como-não podia ser diferente, da parte de 
V. Ex•, a educação sempre pautou a nossa convivência, 
embora adversários de partidos, como amigos pessoais 
sempre. E, hoje, nós temos a satisfação de, decorrido 
todo esse tempo, todas as contradições que oc-orreram na 
história política do -País, com reflexos em nosso Estado, 
depois da grande volta no universo dos acontecimentos, 
de estarmos com os nossos destinos agora aproximados e 
traçando, juntos, uma vereda para encontrarmos os ca
minhos do Acre. 

E o seu partido, quero lhe comunicar aqui neste dis
curso, teve uma reunião pré-coligatória conosco e jã 
apresentou um candidato a Vice:..govermi.doria para con
correr conosco no pleito de 15 de novembro. Nós fica
mos engrandecidos e orgulhosos com a escolha desta 
companheira, que serã a vii::e-Góvernadora-por -certo, 
eleita em 1986, que é do vale do Juruã, e que é a nobre 
Deputada Estadual Railda Pereira, que aceitou-ser vici: 
na nossa chapa: Portanto, a banda de câ - como nós 
chamamos -, que é o_ Vale do Acre, com a banda de lâ, 
que é o Vale do Juruá, estão unidos agora para o grande 
pleito que ocorre-rã e efil que seremos vitoriosos junta
mente com outros partidos que irão também se coligar 
conosco dentro de pouco tempo. 

Agradeço a V. Ex~ a atenção do seu aparte. 

O Sr.- Gastão Müller (PMDB- MT)- Permite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA (PMDB - AC) - Conceáo, 
com muito prazer, o aparte ao nobre Senador Gastão 
Müller, 

O Sr. Gastão Müller- Gostaria de aparteá-lo para al
gumas considerações. Uma parte do meu pensamento se
rá pessoal e a outra será em nome da Liderança, pois o 
eminente Senador Alfredo Camp.os, nos~o Líder, deter
minou que eu fizesse essas considerações. Em primeiro 
lugar, em meu nome pessoal, entendo que partido políti
co deve estar sempre de porta aberta para quem quer en
trar, como para quem quer-sair. De modo que lamento, 
em meu nome pessoal e em nome do PDMB, a posição 
democrática àe V. EX~ de querer sair do nosso PMDB, 
para entrar num novo partido, o PDT. De modo que la
mento, em nome do PMDB, a ausência de V. Ex~ e 
congratulo-me c·om o PDT pela bela aquisição que acaba 
de fazer. 

O SR. MÁRIO MAIA- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Gastão Müller- Tenho a ceiteza de que V. Ex~ 
saberá, como soube no PMDB, ser um atuante Senador 
e, se for o caso~ Governador do PDT neste Brasil. N_o 
fundo, todos nós somos brasileiros e todos os partidos 
políticos também são produtos da nossa vontade brasi
leira. De modo que tanto, no PDT, cómo no PMDB, V. 
Ex~ estará sempre a serviço do Acre e do Brasil. Expres
so, então, os votos pessoais e do nosso P!Jrtido,para que 
isso seja um fato consumado no futuro. Mas como a_His
tória é pendular, há fatos bons e fatos ruins. Ao assina
lar, em nome do PMDB, um fato ruim, que é a safda de 
V. Ex~. quero assinalar também um fato bom para o 
PMDB em relação ao Estado do Espírito Santo. O Sena
dor José I~nácio Ferreira o aparteou, mas por escrúpulo 
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não quis dizer do documento sério e histórico Qara o 
Espírito Santo que os peemedebistas acabaram de assi
nar naquela unidade federativa estabelecendo, também 
democraticamente, o seguinte:_ 

A) a escolha dos candidatos do Partido a Gover
nador_ -e vice-Govemador serâ. _efetuada em Con
v-enção EXt:i-aordinãriil-nO-dia 18 de miio, através de 
votação secreta e em cédula única; B) Todos 9s sig
natários deste docuin.ento- isto é o que é mais im
portante - se comprometem a acatar o resultado 
da convenção extraordinária, permanecendo no 
Partido para apoiar, sem reservas, o candidato do 
PMDB ao Governo do Estado, nas eleições de 15_de 
novembro de 1986. 

NaturalrileiÍ.te, torcemos para que, demoCratic_am_efite, 
-o PMDB do Espírito SantO escolha-o nosso colega José 
Ignãcio Ferreira. O caso de V. Ex• é diferente: V. Ex• jã é 
praticamente o candidato a Governãdor pelos partidos 
coligados e -..,- repito - com a maior tranqUilidade, faço 
votos para que V. Ex~ seja feliz. Terminando, Senador 
Mário Maia, dentro daquele meu raciocínio inicial de 
que os partidos devem estar de portas abertas-para quem 
quer _sair como para quem quer entrar, quero declarar 
solenemente, em nome do PMDB, que as portas do nos
so Partido em todo o Brasil e, tenho certeza, o Acre estã 
incluído, estarão sempre abertas para V. Ex• se assim o 
desejar. 

Ó SR. MÃRIO MAIA - Agradeço as c_otisiderações 
pessoais e as oficiais que O PMDB faz, através da lide
rança que V. Ex~ exerce neste instante, e quero dizer que, 
aqui no Senado, pertencendo ao PDT, a partir desta da
ta, acima do PDT e de todos os outros partidos, pertenço 
à Federação brasileira, sendo Senador de uma de suas 
unidades. E nesse colegiado estou incluído com a certeza 
d~ que continuarei merecenc;lo a mesma consideração e 
estima que sempre mereci de todos os compánheiros, en· 
quanto estive no PDMB. 

Ainda quero dizer a V. Ex• que a minha posição, no 
momento, é uma posição definida. Não considero desin
teligente a ·solução precipitada que meu ex-partido deu 
ao Estado do Acre; considero que meus ex
compi:thheiros do Espírito Santo estão sendo muito mais 
inteligentes, na condução das negociações políticas que 
são naturais tanto na cúpula quanto na consulta às bases 
partidárias. 

Nobre Senador Gastão Müller, hã dois anos passados, 
através da imprensa falada e televisada do meu _Estado, 
encete! uma yerdadeira campanha pela apreciação dos 
-candidatos, pelo menos aos cargos majoritãrios, atrav~ 
de uma consulta prévia ao Partido. E propunha ao meu 
Partido, no Acre, que fizesse uma consulta prévia, pedin
do uma listagem à Justiça Eleitora\ de todos os filiados 
do PMDB para que eles fossem convocados para se ma
nifestarem a respeito do candidato _da simpatia, da prefe
rência do partido. E o candidato que fosse escolhido- e 
aqui eu tomaria até emprestada uma frase do Presidente 
Ulysses Guimarães que disse que .... em determinado mo
mento da História, o PMDB elegeria até um poste, se 
fosse apresentado", - eu disse no Acre que se fosse es
colhido um poste pela convenção, através da consulta 
prévia, eu estai-ia solidário para levar o voto e a eleição. 
Mas o meu par~ido se fez de ouvidos moucos, ninguêm 
aceitou; a cúpula não aceitou, e depois disso_nós fizemos 
várias propostas conciliatórias onde havia lugar para to
dos; mais de quatro propostas conciliatórias, todas as al
ternativas possíveis- e, em toaas elaS, estava explícita are
tirada da minha candidatura para a acomodação do par
tido. Mas, a cópula restrita do Partido não aceitou e pa
re_ce que desejavam que eu saísse de um lugar onde nunca 
devera ter entrado, porque fazendo uma revisão da His
tória, verifica-se que aqueles que estão m~quinando hoje 
e maquinaram ontem a minha safda do partido são aque
les mesmos que, nos primórdios de 1964-, foram os pri
me1foS- il: aderirem. Não" quero colocar em julgamento 
nefih-um daqueles que aprovaram a Revolução, mas que 
-apOiaram o- gOlpe de 6.4 e serviram ao 1' Governador do 
Estado do Acre, como Secretãrios de Agricultura e de 
Segurança do Estado, servindo à Revolução. E são esses 
mesmos~· hoje, que comandam o parti9-o e que aplaudi
ra-m quàndo fui Cã:ssado. Receberam-me fria e glacial-

Quinta-f.~ira 3 . 499 

mente quando_voltei dos meus 10 anos de cassação, ten
taram impedir minha candidatura ao Senado e, depois 
de eleito, colocaram todos os obstáculos, durante o Go~ 
verno, até que eu me visse no constrangimento total, 
dentro do partido, como um corpo estranho e fosse expe
lido. por um verdadeiro complô de interesses escusas e 
expedientes que a ética não deixa que traga a público, 
nesta tribuna do Senado da República. 

PortantO, agradeço a soÜdaríedade de V. Ex~ e Coloca
mos, neste plano superior do nosso trabalho do Senado, 
nossa presença agora no PDT. Entendo que, muitas ve
zes, a mudanças não oco_rre por incoerência, ma, sim, 
por coerência. Tenho certeza absoluta de que, no mo· 
menta, estou mudando de partido por coerência com 
meus princípíos democráticos. 

O Sr. Jaison Barreto- Nobre Senador Mârio Maia, 

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Jaison Barreto. 

20 Sr. Jaison Barreto- Nobre Senador Mãrio Maia, 
os testemunhos, os mais diversos,jâ deram a sua estatura 
e resta ao PDT, além de reforçar nosso apreço pela figu
ra do político, do profissional, do médic_o, dizer que esta
mos de braços abertos e que, de alguma maneira, corres
ponde a um desafio ingresSar num partido como o PDT. 
V. Ex~ se referiu ao PDT, no Acre, como um partido car
torial, o que demonstra trazer, na sua escolha, embutida, 
o reconhecimento de que somos um Partido que se pro
põe a ser uma alternativa neste País, de_ oposição, sem 
hermafroditism_o, que, parece, perpassa alguns partidos 
que pretendem ser governo e pretendem ser oposição. E 
nós, neste momento difícil da vida brasileira, nos coloca
mos a serviço da classe trabalhadora, para mostrar os 
desacertos do modelo, pretendendo mudã-lo nas suas en· 
tranhas e não apenas no superficial, como me parece, 
também, que outros Partidos pretendem, a demonstrar 
que há uma enorme, ingente tarefa, a que nó:i, com hu· 
mildade, queremos, aqui, no que diz respeito ao Senado, 
executar. De modo que, em nome da Liderança do PDT, 
congratulo~ me com a escolha que fez, mas na certeza de 
que, jutltos, podemos fazer um trabalho que honre não 
só o Partido, mas esta Casa. 

Q_ SR. MÁRIO MAIA - Agradeço o acolhimento 
que V. Ex• nos dã oficialmente, a.través da Liderança que 
exerce a,qui, do PDT, e sinto-me ·em casa, embora seja
mos ainda muito poucos. Já somos três, ontem não ~ra
mos· nenhum. E quero dizer a V. Ex• que nosso convívio, 
aqui, foi semp'e o mais cordial, amigo e solidário, identi
ficado através das idéi~s que V. _Ex• defende e eu tam
bém. Sinto~riie integrado no PDT como no PMDB, por
que sou ~ranco em dizer que,_ do ponto de v_ista progra
mático, rião vejo muita diferença entre o PMDB e o PDT 
e ouUos Partidos que fazem programas pr<Ygressístas. 

Acho, neste momento, que o PDT oferece; para o meu 
gosto, um programa muito mais adiantado, um progra
ma mais evoluído, mais atualizado do que o do Partido 
ao qual eu pertencia atê há poucos instantes atrás. 

De modo que, ao entrar no PDT, pretendo fazer a 
continuil.Çào do meu trabalho que fiz durante esses 30 
anos no PMDB. 

O Sr. Altevir Leal- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte ao nobre 
colega._ 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) _,.. Como ainda 
existern oradores inscritos, a Mesa avisa ao nobre orador 
que o seu tempo está esgotado e pediria que abreviasse a 
conclusão do seu pronunciamento. 

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço à Mesa pela ad
vertência, e com a sua licença concederei o aparte ao 
meu conterrâneo, Senador Altevir Leal, com muita hon
ra. 

O Sr. Altevir Leal - Senador Mário Maia, mais uma 
vez a minha admiração aumenta por V. Ex•, que acaba 
de tomar umá atitude que tomei hã quatro meses, de saí
da do Partido a que eu pertencia. Porque V. Ex~ não 
aceita dono ou proprietário de Partido, CQIDO eu t8mbéro 
não aceito. Na sa~da do meu Partido eu fui bem claro, 
que safa do meu Partido porque jamais admitiria que o 
meu Partido tivesse dono ou fosse propriedade privada 
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de companheíi'Os Paitídãri.CiS:-A iidmii-ação que me inspi
ra V. Ex~ é lnottvada por esta-Sua atitUde tomada hoje. O 
PMDB chegou à altura que atingiu e-m nosso Estado, 
com o trabalho que, permita-me que o diga, numa per
centagem de 60% foi feito por V. Ex~ E esse trabalho foi 
feito em termos ãtê profissionais, póis o PMDB sobrevi
veu e cresceu na pessoa do grande médico Dr. Mário 
Maia, que percorria dias e dias, noites e noites, tOdos os 
municípios, a fazer cirurgias, consultas, a fazer, por ve
zes, o papel de enfermeiro; Para ajU-dar o povo acreano e 
o crescimento do seu Partido. E nessa atitude tomada 
por V. Ex~. hoje, pelo não reconhecimento dos seus com
panheiros,-cque hoje estão querendo lhe abandonar, por 
quererem-comandar sozinhos o Partido, nomear ou de
terminar pessoas de cima para baixo, não consultando 
seus correligonãrios na escoUiã de c-ariâidatos, reconheço 
que V. Ex• tem_to_da razão; tanto V. Ex• hoje tomou essa 
atitude como eu também, há três meses atrãs o fiz. Por-

- t-anto, acho que nós dois estamos certos;- tenlios para 
mim que nós, todos os dias, estamos estreitando mais a 
nossa amizade e a nossa caminhada. Muito obrigado. 

O SR. MÁRIO MAIA -Agradeço a V. Sx•, nobre 
Senador Altevir Leal. E, nesse agradecimento vai um 
sentimento de afeto e uma emoção especial, porque V. 
Ex• há de estar lembrado que quando me formei, em 
1955, em medicina, logo em 1956 jã rigiessava ao meu 
Estado natal_ para prestar os trabalhos médicos à popu
lação irmã; e um dos primeiros niunídpios do interior 
que passei a atender foi o mu-nicípio-onde V. Ex• nasceu, 
o Município- de Tarauacâ, onde àquela época fui, num 
momento dramático, fazer um atendimento de -urgência; 
num velho avião da FAB que, depois de muitas perip~ 
cias de vôo, pudemos chegar ao município jâ tarde, por
que o paciente que eu iii. -atender já havia falecido. 

Então fiquei" atendendo àquele município, e uma das 
primeiras pes-sOaS -a serem minhas clientes o foram -da 
família de V. Ex• De módo que hã esse laço de afeto de 
30 anos passados nos ligando, e isso talvez coloque em 
suas palavras essa admiração imerecida da minha parte. 

Mas quero dizer, nobre Senador ... 

O SR. ALTEVIR LEAL- Eu e.stou falando em nome 
do povo acreano, porque isto é dito por uma boca só no 
Acre, que a colaboração que V. Ex• sempre deu ao Esta
do, é de todo o tempo, pois parece-me que há 15 ou 16 
anos V. Ex• é formado. 

O SR. MÁRIO MAIA- Eu sOu formado há _lO_ano_s. 
E hã 30 anos que sirvo ao meu Estado, exceto os dez que 
passei cassado proibido de voltar ao Estado do Acre. 

Então, eu sempre ex_ercí a minha ativTdade médica 
como V. Ex• conhece. A minha atividade polítiCa, de
pois, foi uma decorrência da minha ativídade pública, ou 
talvez tenha influenciado também a minha profissão. 
Mas eu jamais em considerei, jamais o povo me COnside
rou um político profissional, eu sempre fui um profissio
nal político, nUnca vivi da política, sempre vivi da minha 
profissão. Esse orgulho eu tenho, como V. Ex• também, 
como um empresário o tem, porque V. Ex• nunca viveu 
da política, sempre viveu- das suas atividades de grande 
empresário no Acre, e sempre deu à política, e nunca a 
política lhe deu. __ 

De modo que nós somos esse médico antigo~-de 30 
anos passados, em decorrência do que viemos a ser De
putado Federal, duas vezes, cassado por 10 anos, com·os 
direitos políticos suspensos, e depois voltando ao cenário 
da representatividade do povo acreano e da nossa Fede
ração como Senador da República. 

Aqui, neste iilSta01e-;-deixamos firmada a nossa po
sição de Senad_or da República agora pertencendo ao 
Partido Democrático Trabalhista, o PDT, mas antes de 
tudo pertencendo ao Brasil. Muito obrigado, Se. Presi
dente. 

Era o_ que eu tinha a dizer (Muito- bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR-
MÁRIO MAIA EM SEU DISCURSO ~ 

PROCLAMAÇÃO AO POVO ACllliANO 

Quando em 1978,ap6S -to anos -de cassação de meu 
mandato parlamentar com suspensão de meus' direitos 
políticos, regressei a rilinha terra natal para ocupar o es
paço que me fora escamoteado pela ditadura, alguns dos 
que hoje dominam o Partido do Movimento Democráti-
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Co Brasileiro, receberam-me friamente, até mes~o com 
indiscreta hostilidade. Alguns desses poucos, sempre me 
desejaram cassado. A minha volta ao cenário político 
acreano os incomodava. 

Paciente e diurtunamente, aos poucos fui recuperando 
o meu espaço político, trabalhando incansalvemente 
Para o Partido, atendendo indistintamente a todos os pa
cientes que me eram encaminhados para consultas gra
tuitas pelos vários candidatos do PMDB, a cargos eleti
v_os_munjcipais, estaduais e federais. Nos fins de semana, 
meu tempo e minha disponibilidade eram febrilmente 
disputados por candidatos a vereador, depu.tados esta
duais e federais, para atendimentos gratuitos nos bair
ros, na periferia da cidade e no interior dos municípios. 
A todos procurava satisfazer, sem demonstrar cansaço. 

Desses atendimento_s, resultava um grande número de 
cirurgias, qu~ efam realizadas no Hospital de Ba__!e,_ na 
Santa Casa e na Maternidade, em média de 4 operações 
por dia, de segunda a sexta-feira, durante meus 4 anos 
consecutivos de trabalho médico-cirúrgico. Tenho a cer
teza de que não fui esquecido por muitos desses campa· 
nheiros. 

Pelo lado político, hão de lembrar os companheiros, a 
minha contribuição efetíva:, atnivéS-da Grãficà e Editora 
Vanguarda, de minha exclusiva propriedade particular, 
quando forneci propaganda em cartazes a todos os ve-
readores, deputados estaduais e federais, governador, 
vice-governadora e senadores, gratuitamente, de Assis 
Brasil a M âncio Lima. 

Ninguém, absolutamente ninguém, deixou de receber 
cartazes e cédulas impressas pela minha gráfica. Hoje te
nho o orgulho de dizer: foi a úniCa empresa obrigada a 
fechar suas portas por falta de apoio do PMDB, após a 
campanha eleitoral. Muitas outras empresas nasceram e 
floresceram nesse período. Calei-me .. 

Da mesma forma, a Folha do Acre vem sobrevivendo 
num mar de difiCuldades, mercê da flagrante má vontade 
que sempre teve o Governo com esse jornal. Sempre que 
levadas ao conhecimento do Governo essas dificuldades 
da empresa, a resposta era sempre a insinuação de que 
fosse fechada, 

·Eleito em 1982, Senador da República pelo meu Esta· 
do, com quase 33.000 votos, assegurei a cadeira para o 
PMDB contra a arrogância e a prepotência do poder 
económico, representado pelo oficialismo então vigente. 
Lutei bravamente para que o PMDB chegasse ao poder 
no Estado. E chegou ... e nada foi_exigido em troca. 

Enganam-se hoje os que, erroneamente, imaginaram 
que por minha iniciativa própria tivesse eu qualquer in
fluência mandatária no executivo acreano. O próprio go
vernador era pródigo em proclamar, por várias veies Que 
o único político que não lhe dava trabalho era o Senador 
Mário Maia, porque dele nada exigia. Hoje; o povO-pre
Cisa: saber-que nunca tive influência em qualquer Secreta
r~l!-de_ Estado, por via de minha indicação, quanto mais 
imPoSiçãO.- - ---_-- -- ~~ 

Se algum parente meu ou pessoa de minha amizade 
pessoal, exerce cargo de destaque ou confiança no atuat 
governo, é por mérito próprio. 

Nesses três anss de mandato de Senado_r, pelo Estado 
do Acre, tenho plena consciência de minha contribujção 
para com o Governo que ajudei a se instalar no Palácio 
Rio Branco. 

Por outro lado, a própria vice·-governadora hã de se 
lembrar do meu esforço individual junto a então ala pro
gressista do PMDB para que ela fosse escolhida em con
venção para candidata única ao cargo que hoje ocupa, 
com_ o voto vinculado ao do governador. 

Acusam-me agora, de ser intransigentê e só aceitar 
fórmulas que, me levass~m a ser candidato ao Governo 
do Estado. Isto não ê verdade. Sinceramente; gostaria 
eu, de participar da Assembléia Nacional Constituinte, 
pois, por força da Emenda Constitucional n\' 26, já so
mos constituintes os 23 senad_ores eleitos em 1982. 

Ser candidato a Governador do Estado do Acre nestt: 
per{odo histórico, não me é vontade própria, mas sim, 
atendimento ao chamamento de milhares de eleitores do 
PMOB, que forrrlãiri ã.s bases pã"rtidârias dessa agre
miação política, as quais se encontram revoltadas com as 
m~_ipulações palacianas da cúpula partidâria. Mesmo 
iristado a ser candidato pár eSse vasto- contingente de 
eleitores do PMDB, ainda assim, tenti:i conciliar" os 
vâríos.ínteresses em choque, propondo várias fórmulas 
conciliatórias, nas quaiS, em todas el?s, eu explicitava a 
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retirada da minha candidatura em favor da unida_de par
tidária, acomodando o interesse momentâneo de cada 
qual. Trago os fatos à memória de todos, para que o 
povo julgue a minha propalada intransigência: primeira
mente, há mais de um ano, propus consulta prévia às ba
ses, para escolha de um candidato ao governo, concei
tuado como base partidária, todos os filiados ao partido. 
Ninguém aceitou. 

Diante isso, propus a primeira fórmula conciliatória: 
Rui Lino para governador. Nabor Júnior e Aluísio Be
zerra para o ~enado, tendo como suplentes deputados 
estaduais, um do Vale do Acre, outro do Juruâ, O atual 
candidato oficial Flaviano Melo seria candidato a depu
tado estadual ou federal. Eu retiraria --minha canditura. 
Niguém aceitou. Até alegaram não ter o Deputado Rui 
Lino nem cacife, nem gabarito, para ser governador. 
Afirma vã; que, com ele, o partido estaria perdido. Apre
sentei outra proposta; Rui Lino governador, Flaviano e 
Aluísio Senadores com os dois suplentes na forma ante
rior. Nabo r ficaria no governo até o final do seu manda
to. Ninguém aceitou. Também nessa alternativa eu reti
raria minha candidatura. Disseram que não servia, por 
prejudicar a vic;e-governadora por algum tempo. Achei 
muito justo e propus outra alternativa: Rui Lino gover
nador, Flaviano e Aluisio senadores como suplentes na 
forma anterior, Nabor deputado federal. Mais uma vez 
eu retiraria minha candidatura. Ninguém aceitou. Muito 
ao contrário, ao invés de reunirem o partido para pelo 
menos discutir minhas propostas, mesmo que fosse para 
rejeitá-las, levantaram-se contra mim com calúnias difa· 
matórias e impropérios insultuosos, através de segmen
tos dos meios de comunicação do Acre, subsidiando e 
subornand_o profissionais, como é o caso do Jornal Ga~ 
zeta do Acre que promove campanha contra mim, regia

. mente paga pelo Governo do Estado. Mais esclarecimen
tos aos meus amigos do PMDB, para que julguem com 
cristalina transparência e fria isenção a minha decisão de 
afastar~me do PMDB: em minhas últimas estadas no 
A~re há pouco mais de um mês, cordial, conciliador e 
cOnfiante, fui ao palácio apresentar minhas despedidas a 
sua Excelência, o Sr. Governador Nabor Júnior. Na oca
sião entreguei-lhe um pequeno pedaço de papel manus
crito, em caráter estritamente- confidencial, com o 
lembrete de minhas sugestões que intitulei de pontos de 
encontro com o Senador Mário Maia, durante o governo 
Iolanda Fleming, e não com a maldosa versão de exigên
cia para que eu permanecesse no Partido. O documento 
tinha sete pontos que eram os seguintes: 

1, Permanêncja da Dr• Graça na Secretaria de Saú
de· 

i. Permanecer a então diretoria do Deracre, com
posta pelo próprio Governador; 

3. Permanecer na Representação do Acre em 
Brasília o Sr. Eduardo Thadeu, que exercia o cargo de 
assessor em_ permuta com o jornalista Mário Nelson, 
amigo pessoal do Senhor Governador, que ficou lotado 
em meu--gabinete no Senado, para servir ao Senhor Go~ 
vernador, 

.4. Deslocar o Dr. Benedito José dos Santos da Dire
toria da Poupança do Banacre para sua presidência 
quando da desímcompatibilização do Sr. Osmir Lima; 

5. Dar uma assessoria para o Dr. João Maia nas 
mesmas condições que foram oferecidas ao Dr. Flaviano 
Melo; 

6. Permanecer o Dr. Antonio Carlos Carbone_à fren
te da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, indicado 
pelo Deputado Aluísio Bezerra; e 

7. Que o Governo reconsiderasse sua posição frente 
ao jornal Folha do Acre e começasse a apoiá-lo. 

A primeira coisa que ouvi sobre este famoso papel foi 
através da Imprensa, o que muito me supreendeu, pois 
havia entregue o documento ao governador reservada
mente e em confiança. Usaram mentirosamente este do~ 
CiJ1Tfento para tentar incutir no povo, a idéia de que eu 
estava exigindo cargos- para permanecer no Partido. 
Agora que o senhor governador cometeu a deseh::_gância 
rógo-Ihe a fineza de mandar publicar em Fao.SimUe o 
polêmico documento para que o povo tome conhecimen
to de seu conteúdo e a verdade sej"a colocada em seu de
vido lugar. 

Acusaram-me gratuita e inescrupulosamente de ilíci
tos que não cometi e procuram ridicularizar-me com in~ 
sinuações pejorativas e charges indecorosas no jornal 
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porta voz do governo c deu seu candidato oficial. o-sí~ 
lêncio coniVente do--oficialismo atesta a concordância 
com as provocações. Nunca se viu em época algUma; rio 
Acre, comportamento semelhante para com um adver
sário político, quanto mais para um correligionáiio. 

Não é a ambição -de ser governador que me leva a sair 
do PMDB, mas a insensatez de quem -seniPre- imaginei 
serem ilustres e leais companheiros. -

Não informam a verdade, desfiguram-na. 
Não me fazem apenas oposição, _caluniam-me, 
Não me criticam, insultam-me. -- --- ---
Não me contestam, provocam-me. 
Não saio do PMDB, expulsam-me, como um corpo 

estranho indesejável. 
Jamais desejei Sair do PMDB, é cõrri -ainargura que o 

faço. Ao afastar-me do PMDB, riãO estou renegando a 
agremiação polítk3. que com -tã:ntoS Sacfifidos ajudei :a 
criar e fazer crescer, dedicando ao partido uma grand"e e 
preciosa parcela de minha vida política. 

Ao me desligar formalmente do PMDB, neste momen
to dramático de dúvidas e inquietações dos homeris 
públicos de nossa terra, julgo estar cumprindo Com o 
meu dever cívico de ser coerente com os fatos que elabo
ram a história dos povos. Isso porque, um vasto número 
de pessoas que hoje se aglutinam sobre o grande guarda
chuva do PMDB,já se abrigaram em outras êpocas sob a 
sigla do__ PTB de Getúlio Vargas, de João Goulart e de 
Leonel Brizola, antigos correligionáriOs de" tOdos -iióS. 

GetUlio Vargas,- o pai -do Trabalhismo -brasileirõ: 
João Goulart, o grande mártir do golpe de 1964. 
Leonel Brizola, o predestinado para promover no tem-

po, a redenção do trabalhador de nossa Pátria. 
Como já dedarei, não me iflteressa uma proposta par

tidária ex:clusivista, e sim a união de todos os acreanos, 
sejam do PDS, PFL, PCdB, PCB, PT, MR-8, PTB, PDT 
e daqueles que hoje no PMDB não aceitam a tentativa de 
lotear este partido entre umas poucas famflias. 

E, em aceitando disputar o GoVerno do EStado~ com O 
aval de todos os que propuseram coligar-se, escolhi a si
gla do PDT em virtude de minhas afinidades hierárqui
cas com suas lideranças, o que foi compreendido e aco
lhido por todos. 

Desta forma, conclamo a todos os meus amigos de to
das as agremiações partidárias do Acre, especialmente os 
do PMDB, para cerrarem fileira mais uma vez nessa 
grande jornada cívica a que nos propomos na eYolução 
da história política do Acre. A partir desta data, 
considero-me desligado formalmente do PMDB para ter 
ingresso no PDT, partido que considero afinado generi
camente com as idéias progressistas do PMDB, porém 
com uma mensagem mais dinâmica e atualizada com os 
ideais de uma sociedade que busca uma melhor qualida
de de vida através da justiça social efetiva e verdadeira. 

Rio Branco (AC), 14 de março ·de 1986. _- Mirlo 
Mala, Senador pelo Estado do Acre. 

O SR. PRESIDENTE (João Loho)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Jaison Barreto, que falará como 
Líder do PDT. 

O SR. JAISON BARRETO (PDT - SC~Carn~6~
Líder, pronuncia o seguinte discurso, sem revisão do 
orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores_:_ 

Não era minha intenção Vir-à tribuna-. Mã.S,_ate- Pâra 
que não paírem dúvidas quanto a minha posição dentro 
do PDT, sobre o que eu penso do momento político bra
sileiro, senti-me instado a fazer--algumas- cOlocações. 

Err:t primeiro lugar, eu tenho bem claro, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que a sociedade brasileira sofreu mu
danças nestes últim-os 20 anos. Claro que -nós conségui
mos, em alguns aspectos, criarmos uma massa crítica ca
paz de discernir corretam ente entre o que é o certO e o 
que é errado. Mas, também, eu tenho muito claro, e a 
História não registra nenhuma sociedade que, submetida 
a 20 anos de autoritarismo de arbítrio, -nãO tenha sofrido 
profundas deformaÇões e diStorções, foram io 3nos cie 
viol~ncia, de mentira inStítucionalizada, de corrupção, 
isto é quase compi'eensível, tanto que acã.bou por levar 
muitos setores a preferirem, hoje, aplaudir Ode-Soi-leSio e 
o autoritário de ontem do que reconhecerem a digrii(fade 
daqueles que, depois de vinte anos de Oposição, pret'e
rem continuar na Oposição para ficarem coerentes -coni 
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_o seu ideãrio,já que as razões que o levaram a fazer Opo
sição continuam as mesmas. 

Estamos, com humildade, dentro do PDT, na certeza 
de que nunca foi tão importante criar uma alternativa 
oposicion-ista no Brasil do que agora. Há um peiPassar 
de governismo incontrolado por todos os partidos, com 
exceção do PT e do PDT, citando os mais substanciosos. 

_ E esse resgate dº sentimento oposicionista no Brasil ê 
fundamental para que não pairem a demagogia, a farsa e 
a mistificação induzidas pelos Srs_. de sempre que, ao ma
nobrar os meios de comunicação, estão aí a colocar coi
sas que não têm nada com a realidade. 
_ __p_or Jsso mesmo, e faço a ressalva, não acredito que a 
al_finetada recebida do meu querido amigo, a quem ad
miro, prezo e respeito, fenha alguma relação com essas 
deformações_ e com essas distorções. M_as, de alguma ma
neira ele foi levado- porque essa coisa ê massifiCãnte......: 
a responder a algumas colocações que fazia aquí, no meu 
entender, lúcidas e coerentes, tanto que vou repeti-las, 
fazendo coro com essas piores vozes da República, de 
q-ue eu apenas tinha cometido -unia -bi-iZolada ou b-rizole
tada. Eu gostaria, não para ele, porque perdôo o seu des
cuido, de dizer que estou muito à vontade dentro do 
PDT, ao contrário dos que vêem hoje, no Governo, figu
raS que desserviram a Nação no qtie há de mais impor
tan.te-para a classe trabalhadora e para seus destinos de 
Nação soberana. Faço parte de um partido que tem no 
Sr. Brizola, é verdade, o seu grande Líder. Um homem 
amargurado,_ sofrido, mas que se portou com dignidade 
na Oposição e se comporta com dignidade no Governo. 
Contra ele eu sei que existem muítõs homens de bem e 
múitOs homens coerentes. Mas sei que, sem exceção, o 
que há de píor nesta Nação -se cáloca contra ele. Todos 
os interesses subalternos, de grupos, de oligarcas, lati
fundiários, --do grande capital nacional e internacional, 
nenhum deles está com Brizola, estão todos do outro la
-do. Isto já é uma definição, istO jà nos âã coO.dições de 
dizer que estamos no lugar certo. Não explicaremos 
nada a ninguém. 

!-Jeste mOmento d_a vida nacional, estamos cu~p-rindo 
-=--~ninguém vai nos intimidar~ Coisa mais decente do 
que aplaudir num aba obra superficial, medidas que não 
vão ao cerne dos problemas brasileiros; com humildad.e, 
mas com convicção, apoiamos o paCote, sim, Claro. É até 
uma questã_o de bom senso. Quem ousaria admitir que 
esse País pudesse continuar naquela cirandl! da especu
lação financeira e nesse processo explosivo, inflacionário 
que estava enterrando a Nação? Ninguêm. Agora, entre 
esse aplauso e esse apoio, essa subserYiência, vai uma 
distância muito grande. Ee nós, que não somos herma
froditas, que queremos ser Oposição e não sermos Opo
sição e sermos Governo, pagamos o preço ontem e va
mos pagai até que a população, devagar, no processo 
que nós consideramos histórico, entenda, como já está 
entendendo, que esse pacote tem muito de farsa e tem 
muito de mistificação. A classe trabalhadora, hoje, já 
sabe e reage; foi, mais uma vez, ludibriada, é a grande sa
crificada do processo com o confisco do seu salário, com 
~seu emprego 9ue.L~~!~ p~uco, e com todo 9_ continuar 
de __ uma polltica económica que: sempre preserva os inte
resses majoritários _e hegemónicos do capital, e ê des
preocupado e omisso quando se trata de amparar o tra
balho. Nós discordávamos do pacote pelo modo faclendi 
com que foi implantado, porque estava marcado pelo 
autori~arismo. E eles diziam que era uma situação de 
emergência, que não poderiam colocar em discussão co"i
sas_ gue iriam _alterar profundamente interesses em jogo. 
fl-1~s, mªi~ __ um~ vez, a mQstrar que mentiram na_hor_a da 
discussão, no Congresso, os Partidos que defendiam essa 
tese estão negando a presença aqui dos homens da Opo
sição, como o Lula, como o Brizola, da DIEESE, da 
CUT_, para discutirem democraticamente -oS efeitos per
niciosos deste pacote sobre a classe trabalhadora. E vão, 
na prática antiga dOs GovernoS-de ex:ceção, proibir que 
se cj_i,sc!lta aqui no Congresso, caril os vinte dias que nos 
permitem, os aspectos negativos dõ pacote. A mostrar 
que nós estávamos certqs na çrítíca que fazíamOs. E aí 
estão coisas _q_ue começam a pula lar aqui e acolá._ O Ban
co Centrãldeverá emitir 65 bUhões de cruzados este ano. 
Ma}_-! uma_ vez a prática autoritária de escoilder, na ver
dade, os desacertos das medidas que adotaram, e que 
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vão possibilitar, neste ano de eleições, esconder os S:ra
ves defeitos_ e maJ_eficio_s embutidos no projeto de estabi
lização económica. E aí estão aspectos negativos a aflo
rarem nos jornais; os nossos inquilinos de imóveis co
merciais sendo violentados pelo Decreto-lei n<~2.284, que 
tem ~is~orções gravíssimas, e que, inclusive, ainda permi
te polêmica a respeito se protege ou não grupos como 
Delfin que foram à falência e que serão beneficiados se 
não ficar esclarecido, atravês de uma nova redação, por 
um decreto que precisa ser de novo colocado perante à 
Nação. 

Poderia ficar aqui a tarde toda a mostrar que o pacote 
tem muita Coisa a ser discutida e a ser criticada. Por isso 
é que estamos aqui reiterando a nossa disposiçiio de con
tinuarmos criticando aquilo que, no nosso entender, não 
serve aos interesses maiores da Nação. 

- b problema dos banqueiros. Não vamos fazer Coro 
com aQUeles que criticam os banqueiros de maneira su
perficiaL Afinal de contas, ê esse o mo-delo. Que diabo! 
Se essa coisa viSa sempre o lucro, por que ficar espanta
do- cOm o CompOrtamento anti-social desses senhores? 
Eles estão aí, suPortando essa República, como aconte
ceu no Colégio Eleitoral na eleição do Sr. Sarney. E ago
ra, num gesto natural, estão demitindo a classe trabalha
dora. 

O que é preciso afirmar é que, na improvisação do pa
cote, sabendo que os resultados seriam esses, nada hou
ve, por parte do Governo, para impedir esse gesto crimi
noso desses homens que, um dia, nesta Nação, sofrerão 
uma intervenção para valer, e que nessa atitude inconse
q_üente reforçam a tese correta daqueles que defendem a 
estatização do setor financeiro, que quando dá lucros, 
muito bem; quando dá prejuízos baix:am mais uma vez 
em cima da classe trabalhadora. 

Por isto errou o Governo em não se antecipar com me
didas de proteção à classe trabalhadora, garantindo-lhe 
o direito ao emprego e para que, finalmente, sejam esses 
senhores penalizados em alguma coisa e não a classe tra
balhadora que pagou o processo inflacionário e que pa
ga, agora, na correção _das suas distorções._ 

O salário-desemprego, colocado como uma coisa hk.._ 
patética, foi uma farsa e uma mentira. Não protege 
aqueles que estão no trabalho. Ao mostrar que esse pa
cote serviu para muita coisa, pode até servir para o Go
verno da Aliança Democrática ganhar as eleições; mas 
não hotou o dedo na ferida dos graves problemas nacio
nais: não tabelou juros, não corrigiu a especulação, que 
na Bolsa de Valores é uma vergonha, e que esses meios 
de comunicação não iflformam à coitada da viúva e ao 
aposentado, que não estavam especulando, mas arran
jando um reforço para os seus salários e para a sua apo
sentadoria, que era uma vergonha, e que estão sendo in· 
duzidos a dizer que o grande capital foi penalizado. Pe
naltz.ado foram eles, que não têm onde aplicar nem sa
bem onde aplicar, porque os grandes tubarões desta Re
pública estão ganhando, por dia, 60 a 70%, numa especu
lação que causaria rubor, a especulação financeira de an
tes do pacote. Quanto a isto, silêncio, a mostrar que 
aquele~_ homens dç: bem, os verdadeiros patriotas, não o 
pessoal do "oba-oba" e serviçal do regime, que se disw 
põem a aplaudir o "pacote", a reforçar e a apoiar o. "pa
cote", como nós. Muito bem! Vamos estar juntos, mas 
que nos ajudem também a denunciar e a coirigir os seus 
aspectos deletérios que continuam intocados e que preci
sam ser denunciados. 

Nós do PDT, de peito aberto, pagamos o preço. Tem 
que dar certo! Tem que dar certo, mas não em cima da 
clas_s_e trabalhadora, não em cima da popufaÇão disassiS
tida. __ Vamo_s estar permanentemente neste plenário, e 
onde for necessário, para dizer que, se não houver mais 
ninguém, o PDT vai ser oposição neste País, mostrando 
que não adiantam meias medidas, nem meios pacotes, 
nem embrulhos, nem choques heterodoxos. 

Esse modelo ê ruim e pernicioso. Por issO, Queremos a 
construção do socialismo democrático no BraSil. É uma 
posição coerente e correta para os que querem fazer opo
sição. 

~ra o que t~nh~ a dize:, Sr. Presidente. {Muito bem!) 

_ _O$r. _Fábio Lucena (PMDB- AM) --Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma explicação pessoal. 
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Para uma expli~ 
cação pessoal, de acordo com o art. 16, item V, letra a, 
concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, por 
10 minutos. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM). Para expli· 
cação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Ouvimos, COm certo espanto, misturado com a admi
ração de costume, as veementes palavras, já conhecidas 
de toda a Nação, do eminente Senador Jaison Barreto, 
Líder do PDT no Senado Federal. 

Gostaria de separar o joio do trigo, Sr. Presidente. 
Gostaria de não confundir o Senador Jaison B_arreto o 
trigo com as-origens do socialismo democrático, traído 
vilmente, neste País, pe"lo Governador do estado do Rio 
de Janeiro. Ele sim, serviçal do regime, porque teve a 
desfarçatez:_de propor a prorrogação de mandato do Ge
neral João Figueiredo, para dar vazão àquele ímpeto que 
a Nação nele toda conhece, aquele ímpeto de imedível 
megalomania_ de se tornar PresideJ).te da República, fa
zendo acordos, ora com Deus, ora com o satan.âs, Se isto· 
convier à plena realização das suas irri"possívêls aspi
rações de se tornar Presidente da República. 

Não houv~. "oba-oba" neste País. Constitui, iSto siril, 
um gesto apressado e _impensado do eminente Sen-ador 
Jaison Barreto classifcar d~ "oba-oba" a eufotiã.,- o-entu
siasmo, a alegría, o apoio JnaCiço, inc·ontest~_ que ·~:{gran
de maioria do_ povo brasileiro outorgou ao Presidente da 
República, quando, pela primeira vez na História -do 
País, o Presidente, servindO-se dos meios d_e _co_muni
cação social, instituiu cada cidadão brasileiro na ço_n
dição de seu fiscal, diante das medidas ec_onômiçª-~ que 
em tão boa hora_ S:ua Excelência implantou no País e que 
em tão má hora foram combatidas pelo Governador 
Leonel Brizola. Com o mesmo ímpeto, eu diria atê com a 
mesma desfarçatez com que, na véspera do martilógio do 
Presidente Tancredo Neves, rompia, absurdamente, com 
o Presidente-eleito, afirrriãndo, em telegrama, ao saudo
so Tancredo Neves que, antes mesmo de Sua Excelência 
assumir o Governo; ele o Chefe do Executivo do Rio de 
Janeiro; já se-encóntrã._Va na Oposição. 

Em verdade, Sr. Presidente, o Govermidor do Rio de 
Janeiro não pertence à o-posição nem à Situação, mas ao 
oportunismo, essa grande corrente a que não está filiado 
o Senador Jaison Barreto, que com todos os que auxilia
ram o Governador Leonel Brizola a constitUir o :Partido 
Democrático Trabalhista foram depois achatados, piso
teados e tripudiados pelos tacões do último dos remanes
centes dos grandes caudilhos gaúchos, que, diante das 
suas grandes virtude, só possue a desvirtude de terem in
felicitado, historicamente, a nossa grande Nação: 

Não aceito, Sr. Presidente, a pecha de que na Aliança 
Democrática existe o que há de pior neste regime, que a 
Aliança Democràtica ê serViÇiif 00 regime. Muito pelo 
contrãrio, Sr. Presidente. Foi a Aliança Democrática, foi 
a união do PM D B com a dissidência do Partido Demo
crático Social e com a oposição do Governador_Le_onel 
Brizola, foi essa aliança que derrubou para sempre do 
nosso País o regime militar que infelicitou o Bt:,asil ao 
longo de 21 anos de ditadura cruel e abominável. E. esta 
aliança, Sr. Presidente, que está possibiJiando as discus
sões mais sériis, mais -viáveis para que a solução de 
problemas concretos possa vir a público. ComO também 
não aceito, Sr. Presidente, a colocação de que as medidas 
foram adotadas em caráter de improvisação, vez que o 
próprio Qoyernador Leonel Brizola já há reCOrihecido 
que muito se discutiu a propósito"- dessas medidas. Daí 
haver S. Ex• O GoVe'rnador do Estado do Rio de Janeiro, 
apresentado, tardiamente, a sua solidariedade aos efeitos 
positivos que S. Ex• re<:Orihece existir nas rilédidas adOta
das pelo Senhor Presidente da República. 

Ora Sr. Presidente, quando se firma que o Governa
dor Leonel Brizola não busca, em outros partidos, 
alianças para consolidar a sua fome e a sua sede acipitri
na pelo poder, comete-se no mínimo uma injustiça pai'a 
com o Governador do Rio d_e Janeiro, pois, anteontem, 
na cidade de PetrópoUs, S.. Ex• participou de um jantar 
para aliciar tiin- dos mais ãUtênticos lideres do PMDB, 
contemporâneo do Senador Jaison Barreto na ala autên
tica do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
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para aliciar o grande Prefeito Paulo Rattes, eleito pelo 
PMDB oferecendo-lhe a chancela da candidatura de 
Vice-G~vernador na chapa encabeçada por esse grande 
brasileiro, sem dúvida alguma, que é o Professor, Vice
Governador do Rio de Janeiro, Dr. Darcy Ribeiro. 

Sr. Presidente, em assim. sendo, parece-me que ess~ ... o
ba oba" nada mais é do que a expansão total que hã m_ui_
to estilva abafada, Que há muito estava repriri11da, de um 
povo esmagado pela ditadura, com a qual o Sr. Brizola 
quis conciliar-se e que por ela fo"i eXpelido, porque nem 
mesiT!õ o General João Figueiredo, como-tOdos os d_efei
tos que se lhe poSsa-atribuir, cometeria a insensatez e a 
leviandade de aceitar _a proposta insênsance leviana do 
Govefnã.dor Leonel Brizola de prorrogar o seu· própríõ 
niândato constitucional, sabendo ele, o General Figuei
redo, que a Nação não_ mais o queria no Poder, que a 

_ Nação __ queria mudar, só Quem rião queria mudar era 
Leonel Brizola, como não quer mudar, porque, para ele, 
quantO pior ·melhor, para ele, quantos maiores forem os 
Cicomórõs desta grande Nação maiores serão as chances 
d'e- por sobre _esses escombros ele atingir não a Presidên
cia da República, mas a ditadura caudilhesca com que 
-sempre sonhou a Nação brasileira. 

s·r. PreSidente, infelizmente, os rriilitares bfasi:ldros in
sensatamente, em)964, cerc~aram a carreira_poHtica do 
ex-Governadoi dO Rio Gi-an-de do Sul, _então deputado 
feder.ãi, Leonel BrizOta; ínfeTiZinente, a ·ait3di.iY.a que se 
implantou no País, em 1964, baniu da vida pública o 
líder udenista Carlos Lacerda; infelizmente, aquele mo
vimento golpista não permitiu que-o ·povo -brasileiro, há 
mais de vinte anos, já houvesse submetido a julgamento, 
nas urnas livres, homens como Leonel Brizola, que hoje, 
repito, se não fazem acordo com Deus, fazem acordo 
com o satanás, enxergam Jânio Quadros como salvado_r 
da Pátria, enxergam Luís Inácio da Silva como redentor 
da nacionalidade, não interessando ao Governador do 
Estado do Rio de Janeiro se- onterri este ou aquele ho
mem público, neste País, teve a infelicidade_ ou a afoiteza 
de aflrmar, com o que não concordo, alías, que, para 
che~ar _à Pre~idência da República, o_ Sr. Leonel !Jrizola 
teiia a coragem de pisar sobre o ca_dáv_e_r .de sua própria 
santa e sagrada mãe. 

As$m, Sr: Presidente, repilo com a maior_ veemência, 
eril nome da Bancada do PMDB e da Afiança Democrá
tica, as expressões entuSiasmadas, produtO do Idealismo 
incomensurável desse grande homem, que tem sua vida 
toda pautada pelo combate aos ditadores e que não está 
conseguindo enxergar, lamentavelmente, o perigo que se 
lhe está colocado à frente; não conseguem enxergar os 
homens do PDT, apesar dos exemplos que aí já medra
ram, apesar das vítim-as que já tombaram, que, na medi
da em que eles abrem uma vereda para o Sr. Leonel Bri
zola tentar o impossível, isto é, chegar à Presidência da 
República, estão abrfrido um caminho que tem, por es
copo,- um cadafalso e para o qual serão colocados em 
carretas, porque já se disse, neste País, Sr. Presidente, 
que, se com o golpe militar de 1964, muitos brasileiros 
perderam o mandato, muitos desapareceram, muitos fo
ram assassinados, com uma ditadura brizoletada, neste 
País, sem dúvida alguma a pena mínima para os seus ad
versários· seria submetê-los à lâmina fria da guilhotina 
em cima: âo patíbulo do arbítrio. 

Em assim Sendo, Sr._Presidente, desejo referir-me ao 
que publica o Jornal do Brasil de hoje. (O Sr. Presidente 
faz soar a campainha.) 

Concluo, Sr. Presidente. 
E o que demonstra às escâncaras, é o que demonstra à 

saciedade e à sociedade, é o que demonstra, Sr. Presiden
te, com uma grandeza verdadeiramente andina e verda
deiramente amazónica, o que demonstra o respeito e o 
tratamento que o Governador do Rio de Janeiro dá à 
classe dos trabalhadores, esse exemplo triste configurado 
no relacionamento do __ Governador do Rio de Ja_neir9 
com os pobres professores daquele Estado, e ele se recu
sa ein recebê-los, porque estão pleiteando, junto ao Go
vefriO do Rio, o piso de 5 salários mínimos como con..: 
díção indispensável, como condição sine qua non para 
poderem viv.er com honra e dignidade no exercício das 
suas profissões. 

Não, Sr. Presidente! Creio que o entusiasmo do emi
nente Senador Jaison Barreto levará S. Ex• aos momen-
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tos de grande reflexão que ele sempre teve em sua grande 
vida, reflexão e reflexões que foram extravasadas daque
la tribuna da Oposíção, de onde ele combateu tenazmen
te, corajosamente, como é do seu feitio, a ditadura mili
tar, ehquamo existiu neste País, reflexão, sem dúvida al
guma, que fará com que S. Ex• volte àqueles comporta
mentos, àqueles procedimentos que o tornaram nacio
nalmente conhecido, que é o de combater as ditaduras, e 
os ditadores de todos os gêneros, militares ou cieõ.tíficas, 
coroadas ou populares, tecnológicas, tecnológiCas oure-
ligiosas. - -

Este, Sr. Presidente, é o apelo, é a exortação,~ o pedi
dO, é a súplica deste discfpulo do Senador Jaison Barre
to. E esta súplica, sem dúvida alguma, haverá de calar 
fundo no coração de S. Ex•, a fim de que conclua pelo 
que sempre concluiu, que não há diferença entre um di
tador de_uma classe e um ditador de outra classe, porque 
não hâ diferenças entre as ditaduras, Sr. Presidente, to
das elas conduz.em ao pecado da escravidão, cujo preço, 
s:órdif,io e mórbido, é~ morte das sociedades livres e das 
sOC-iedades democráticas. (Muito bem!) 

O Sr. Jaison Barreto- Sr. Presidente, peço a palavra, 
já que fui citado nominalmente. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Co~tcedo a pa
lavra ao nobre Senador Jaison Barreto, por 10 minutos, 
de "acordo c:om o iirt. 16, item V, fetra a, por ter sido cita
do nominalmente. 

~~O SR JAISON BARRETO (PDT- SC. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há certa dificuldade neste Pais, e ê compreensrvet, jâ 
que não se pretende_discutir idéias, é melhor pro·curar 
discutir pessõas, e aí me levam para um terreno em que 
não gostaria de entrar, porque não quero nem pretendo 
ser advogado do Sr. Leonel Brizola. Estou no seu Parti
do, defendo a sua posição política. Claro que isso impli
ca em colocações que podem oscilar de um lado para o 
outro, dependendo do enfoque que se pretenda dar. 

O Sr. Leonel Brizola é acusado de fazer acordo com 
Deus e o diabo. Isso parte de uma pessoa ilustre, um 
companheiro muito querido, que defendeu a pior aliança 
que jã se fez neste País, e um Partido que lutou contra o 
regime autoriUí.rio e que ajUdou a reciclar todo esse pes
soal que viveu às custas do regime autoritário nestes 20 
anos, ou por acaso tem alguma semelhança com algum 
anjo, o Sr. Toninho Malvadeza, pira só citar um deles, e 
que sustenta ainda uma Aliança Democrática que, ao_ 
contrário, e houve um lapso de S. Ex•, foi procurar no 
Sr. Jánío Quadros suporte. Não foi o Sr. Brizola quem 
foi se aliar ao Sr. Jânio. O Sr. Jânio é candidato a Presi~ 
dente da República, e está até desestruturando_o PMDB 
de São Pauto, para se colocar como uma alternatjva para 
enfrentar o Governador Brizola. 

De modo que houve um erro na avaliação do compor
tamento do Sr. Brízola em relação ao Sr. Jânio Quadros. 

Falou, também, em processos de deterioração ou de 
perseguição - não recordo exatamente - de alguns 
membros que entraram no PDT. 

Se alguém sofre de um processo de autofagia hoje no 
País como partido político é o PMDB. Acabamos de 
perceber aqui, de ver uma figura das melhores, das mais 
ilustres deste Pafs, da maior dignidade, sendo expelido 
do Partido pelas suas virtudes de cidadão e de político. 
Ainda há pouco, referia-se aqui ao quase acontecer da 
saída do Senador José fgnácío Ferreira, por esse proces
so autofágico que perpassa o PMDB lã em São Paulo, a 
história está registrando esse fato, e lâ no Paraná o De
putado Alencar Furtado. 

Então, não é exatamente dentro do PDT que esse pro
cesso estâ mais a aflorar e a se tornar vçrdadeiro. 

Quanto ao julgamento de ditadura ll_lititar, hâ uma 
.ceontradição. Parece-me que os militares continuam, infe
lizmente, muitO presentes no processo político brasileiro. 

- S6 os que não querem ver e qUe não ouvem não lêem as 
afirrriações do MinistrO do Exército, dizendo que direta é
golpe, e coisas deste tipo, fazendo pronunciamentos rei
terados, de v_ez em quando, sobre problemas de ordem 
política que não cabia a S. Ex• fazer, sem que a Opo
sição; tãO valente e aguerrida há 1 ano, não ache isso 
ruim e deletério. 
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Estou convencido de_que as minhas referências feitas 
ao pacote continuam corretas. Não ouvi nenhuma res~ 
salva aos aspectos negativos que poderia ter havido, se o 
Governo tivesse coragem de contrariar os seus pólos de 
sustentação que são os banqueiros e essa oligarquia ru
raL Não foram sanados e agora obrigam o nosso ilustre 
Senador, a quem- reitero aqui, pará que-fique público 
- tenho a maioí admiração e o maior apreço e·qüe não 
iniplica em nenhUma desconsideração e o arrariliar, por
que, afinal de contas, está acontecendo um fato muito es
tranho neste Pais que pode parecer contraditório. E: que 
na maioria daS teSes_ que defendemos estamos juntos, e, 
se me permite o companheiro, Senador Fábio Lucena, 
hã um fato qUe- talvez seja importante relembrar e vou 
buscar em uma afirmação que li, há algum tempo, do 
Carlos Drummond de Andrade, quando ele alertava a 
Nação- este é o desafio que vamos enfrentar; eu, o Se-
nador Fábio Lucena e o povo lã foraL "As nossas melho~ 
res idéias andam agora, também, pela boca dos nossos 
piores homens". Vou repetír._O Drummond de Andrade, 
com muita perspicácia, há alguns anos, usou essa expres· 
são. e a guardei, porque nuncafuí ião atual, e podeServir 
para embaralhar posições e até. arranjar atritos_ entre 
aqueles .que não têm razões para discordar entre si •. ' 1As 
nossas melhores idéias andam agora, também, pela boca 
dos nossos piores homens". 

Se não tivermos lucidez para, nessa mixórdia mistifi
cadora da Nova República, discernir quem é querri, que 
propósitos, qi.J.e objctívos se procura, corri esse ganhar de 
tempo vamos po-ssibilitar a recidagem de muita gente 
que não tem nenhum compromisso com o interesse das 
causas populares. 

Por isso, com-preendo os nossos arranhões, reitero o 
que disse: o Governador Brízolã se afirma hoje como 
uma grande liderança alternativa neste País, porque as
sume as _suas posições e não faz a mímiCa da esquerda 
que hoje percorre e perpassa o PMDB e outros partidos. 
MiriüquCfrOs que fazem o gesto, O teatro da esquerda, 
mas que são conservadores, mais conservadores do que 
muita gente que está no PDS e mesmo na Frente Liberal, 
e que se debatem numa angústia como se debatiam dois 
dias antes da promulgação do pacote, jã sentindo que o 
voto popular não lhes ia sorrir e <.]l.ie, de repente, voltam 
a aplaudir o Senhor Presidente José Sarney que, sabida
mente e espertamente, vamos render homenagens a seu 
talento polítíCo, entre o perder tudo e conseguir sobrena
dar, encampou um pacote que o PMDB não conhecia 
nem ele próprio, num gesto político de sobrevivência que 
merece a nossa admiração, porque foi um gesto_OJ.!sado, 
mais induzido pelas necessidades sociais e pela convul
são que já ia pelas ruas, porque nem mesmo o Uder do 
seu partido na Câmara lhe dava solidariedade, nem o Sr. 
Ulysses Guimarães, _que depáis- -de anunciado o pacot_e, 
dizía;_"nós não temos nada com iSso:" -

Pois esse PMDB convulso talvez -ajudasse mais à 
Nação se se aprofundasse - e é o desejo nosso e da 
Nação - nos ajudasse, claro, a aprovar as medidas do 
Senhoi- PresideO.te Jo.Sé--Sarney, e por que iião? Mas, não! 
Apelando para os sentimentos mais baixos da população 
brasileira, como estão fazendo ... 

O Sr. Fábio Lucena- A população só tem sentimen
tos altos. 

O SR. JAISON BARRETO- .c.procedimentos mais 
baixos da população brasileira, a delação contra o pe· 
queno e às vezes, humilde dono do botequim, o gerente e 
o empregado do supermercado,<:> exibicionismo próprio 
e natural, induzido por essas câmaras de televisão que 
permitem tudo, e por esse autoritarísmõ tclrilbém, esse 
martdonismo, que é muito compreensível, de de repente, 
poder-se dar de dedo, mandar prender, mas nenhum ges
to de solidariedade educador e nenhum esclarecimento 
sobre as causas reais das distorções que eles estão que
rendo resolver lá embaixo, no terminal do processo eco
nômico. Agora investem contra os banqueiros. Por que 
não mandam os bancários prender os sustentadores des
sa Aliança Democrática? O Sr. Setúbal, o Sr. Herbert 
Levy, os donos de bancos que sustentam a Aliança De· 
mocrática? Ar apenas o choramingar para que o Sr. Josê 
Sarney ponha cobro a iSso. Estou apCnas demonstrando 
o fato real da mistificação. Que o PMDB e muitã. gente 
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do PDS, da Frente Liberal, nos ajudern a ir às causas 
centrais dessas distorções, em profundidade, sem dema· 
gogia e sem pensar no dia 15 de novembro, que me pare
ce a única coisa que está levando muita _gente a aprovar 
essas medidas, para que o Governo decida, e aí haverá de 
ser reconhecido como·um estadista. Se _o Sr. José Sarney 
fugir das suas bases de sustentação, as de hoje, e provo. 
caras mudanças reais_ no modelo econômfco, ai não um 
gesto de patriotismo nosso de aplaudir, porque a história 
se faz por linhas aparentemente contraditórias. 

Quanta gente - e não estou fazendo nenhuma acu· 
sação pessoal ao Presidente, quanta gente que não tinha 
o reconhecimen.to público da capacidade que teria de in· 
tervir e de mudar o processo e depois se revelou estadista 
e mudou as coisas! Por que não? Mas que não nos ve· 
nham mistificar e impingir nessa cegueira, -nessa coisa 

- que não tem sentido, em querer transformar o Governa
dor Brizola num grande inimigo da República, porque 
isso é artificial, isso não é verdadeiro. Esse ranço contra 
um homem que serviu a esta Nação, e cpntinua a servi
la, e que vai prestar maiores serviços, e o silêncio caute· 
loso ·s-obre figuras, figur?s tétricas que fizeram de tudo 
neste. País, que sangraram a nossa gente, que roubaram e 
dilapidaram e que _estão hoje encastelados nessa Aliança 
Democrática ... 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fazendo soar a 
campainha.) --0 tempo de V. Ex' está esgotado. 

O SR. JAISON BARRETO- ... V. Ex.' s-abe disso, e 
que de repente estão impunes, isentos de criticas. E ve-
mos o Governador Leonel Brizola, com um Partido qua
se cartorial, fazendo oposição com humlldade, mas com 
muita competência, a mostrar que na hora em que seco
meçar a aprofundar a discussão política do modelo eco
nômico, e da injustiça organiza-da no País, prestará ine
lhores serviços do que os que estão af, ·de alguma manei
ra, ajudando a enganar a opinião pUblica com meias ver· 
dades. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs Sen-adores, continuo a di
zer que o apelo feito pelo nobre Senador Fábio Lucena, 
a quem respeito, admiro, e quero sempre preservar como 
amigo pessoal, pode retornar num sentido mais aprofun
dado, e ao mesmo tempo elevado, para que nos ajude a 
detectar, e não só a denunciar as distorções que -são ain
da apenas aparentes, os graves defeitos desse pacote ain· 
da vão aflorar com mais violência do que neste primeiro 
mês, para que nós, antes que a direita se organize, Por
que jã estâ. quem leu os editoriais que indam em revistas 
por aí, e em alguns jornais, viu quejâ está denunciando o 
pacote, não pelo aspecto positivo que ele traz no interes
se da população, e sim pelos aspectos negativs contra o 
livre mercado, a livre iniciativa, contra a estatização, 
quer dizer, contra tudo aquilo que possa vir em benefício 
real da classe trabalhadora, a direita se organiza para 
eleger deputados e sendores à Constituinte, demonstran· 
do que valeu a pena aplaudir até certo ponto, mas que o 
Sr. José S;1_rney não vá mais adiante, porque ~i a~ coisas 
começam a complicar. 

Neste momento, vamos ver quem ê-quem neste proces
so. Estaremos aqui apoiando medidas verdadeiras em fa
vor da _classe trabalhadora, e esses senhores estarão ten
tan~o_golpear o Sr._ José Sai-ney e a su_a p9líti~§ económi
ca. 

Era só, Sr. Presidente, (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa-
lavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira. · 

O SR. JOSl!: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 
- Tão numerosas e significativas têm siao as conQuistãs

alcançadas pela sociedade brasileira, neste primeiro ano 
de realizações da Nova República, dentre as quais se 
sobressaem a convocação da Assembléia Nacional Cons
tituinte e o recentíssimo Plano de Estabilização Econó
mica, que_ quase não obteve repercussão um fato capaz 
de, até bem pouco tempo, ganhar os mais generosos es
paços da imprensa diária. 

Refiro·me ao anúncio feito no último dia 18 pelo Mi
nistro_ Raphael de Almeida Magalhães, da Previd_ência 
Social, de que nos próximos sessenta dias o Presidente 
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José Sarney deverá encaminhar à aprovação do Congres
so projeto de lei destinado a pôr fim -à contribuição pre· 
videnciária- dos aposentados e de que, dentro em breve, 
tanto estes quanto os trabalhadores da ativa estarão re-
presentados na administração colegiada do próprio siste-
ma previdenciário. 

Para uina avaliação correta da importância de que se 
reveste o anúncio do Ministro da Previdêricia Social, 
bastaria recuarmos ao passado para o_bservar que, neste 
País, as aposentadorias e pensões sempre forim delibera
damente achatadas em relação aos salários da população 
atlvã, COmo se o trabalhador, depois de uma vida inteira 
d~ atividade construtiva, merecesse o esquecimento do 
Governo e da sociedade. Era um tratamento profunda
mente injusto, que condenava um vasto contingente so

-cial da Nação à condição de marginais do processo eco-
nôriiico e dO bem-estar. 

Pior, muito pior do que isso, foi a imposição ditatorial 
do Governo que antecedeu à instalação da Nova Re· 
pública, obrigando aposentados e pensionistas ao pagã
menta de contribuição previdenciâria, sOb o pretexto ig
nóbil de cobrir um monumental déficit do _setor pr~vi
denciârio resultante da mâ administração e da corrupção 
desenfreada, que incólume se banqueteava com os recur-
sos públicos. ____ _ 

felizmente, graça ao trabalho sério e ao clima de aus
teridade da Nova República- e isso ê inquestionáVel
já em fins de outubro do ano passado o então MiOistro 
da,P.revidência Social, Waldir Pires, anunciaVa o com~ 
pleto saneamento das contas do sistema, com o desbara
!aménto de verdadeiras e poderosas quadrilhas de cor
ruptores e de corruptos, inclusive" demonstrando a possi· 
bilidade ---o ora anunciada por seu sucessor- de elimi
nação do esbulho n~s proventos dos previdenciârios, 

Além disso, os aposentados e pensionistas da PreVi
dência Social - segundo a manifestação do Ministro 
Raphael de Almeida Magalhães- obterão mã~s benefí
ci-os em face da Reforma Econômica posta em Prática 
pelo Presidente José _Sarney. Entre estes_, deverão ser 
mantidos os índices de correção dos benefícios anuncia
dos~ em percentuais que oscilarão em função da época de 
concessão e do vínculo ou não com o salário mínimo. 

Sr. Presidente, quando aqui tomei assento por expres
sa delegação do povo do Espírito Santo, trazia na mente 
a de.cisãQde me dedicar prioritariamente ao processo de 
organização social do País e trazia no coração a certeza 
de emoções que, por decorrência daquele objetivo políti
co, eu haveria de viver aqui, tendo a justiça social çamo 
conquis!a dos esforços que, juntamente com os demais 
pares desta Casa e com todos os políticos de boa vonta
de, aqui desenvolveria em favor do povo brasileiro. 

A histórica manifestação das urnas de 82, quando a 
maciça maioria dos brasileiros deixou bem evidente seu 
desejo de libertação das amarras do retrocesso polftico, 
social e e_conômico, apontou justamente na direç!O" dos 
desígnios ciLi-íilhosamente arrumados na bagagem instru· 
mental do meu mandato. 

Iniciava-Se,- então, o grande momento _brasileiro de 
mudanças _institucionais e_ estruturais que _se consolida
riam nesta Nova República, arquitetada pelo inesquecí
vel Tanc'redo Neves ejâ consolidada pelo talento e pela 
iricOnteStável-- dedicação do eminente Presidente José 

-Sarney. 
Hoje, me sinto orgulhoso de ter contribuido e conti

nuar contribuindo para essa notável obra de reencontro 
dQ Estado com a Nação, de resgate de esperanças, de res
gate das _alegrias, do sorriso dá povo brasileiro, mas, 
sobretudo, resgate de esperanças, resgate da confiança 
do povo nas autoridades que dirigem os seus destinos. 

O Sr. Fâbio LUcena - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSl!: IGNÁCIO FERREIRA - Pois não. 
nobre Senador. 

O Sr. Fa"bio Lucena- Nobre Senador, quero interpo
lar no seu discurso o meu regozijo, a minha satisfação 
extraordinária, incomensurável, em face da reunião _on
teni ocorrida em seu Estado, da qual emergiu um docu
mento_ que tive a honra de ler ante~ que fosse tornado 
público pelo Senador Gastão MUller aqui, neste Pie

- nárío, pelo qual tomamos -conhecimento daquilo que jâ 
adivinhávamos, isto é, V. Ext permaneceria no PMDB. 
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Senador José lgnãcio Ferreira, isto para nós, e para mim 
particularmente, é motivo de sentimento de graça. Hoje 
estou em estado de graça. Se hoje eu morresse, segura
mente iria para o Céu. 

O SR. JOSI': IGNÁCIO FERREIRA - Muito obri
gado a V. Ex' por eSsa inserção carinhosa no meu breve 
pronunciamento. Respondo a V. Ex~ dizendo que me re
compus por inteiro depois dos abalos que vivi na expec
tativa de que pudesse ocorrer aquele desenlace. Na ver
dade, se eu viesse· a sair_do meu Partido, isso se daria 
quase que por expelição, porque, por vontade pessoal, 
não haveria de ocorrer, eu sairi-ã c0nstrai:lg1dõ pelas cir
cunstâncias e seguiria o caminho mais à esquerda do 
meu Partido. Segurarrif::iite·n.ão me abalançaria, ao dei
xar os quadros d_o PMDB, que fundei pela via do MDB, 
a seguir pelos caminhos à direita do meu Partido; segura
mente eu seguiria- o caminho mais do sol e da chuva, o 
caminho de uma ação mais à esquerda, lutando, .soman
do esforços com o&_que ficassem nQS quadros do PMDB, 
para a construção de um Brasil mais justo, mais partici
pativo, m·aiS humano e mais solidário. Felizmente, fica
mos no PMDB e vamos continuar, ombro a ombro, a ca
minhar, eu, V. Ex• e os demais companheiros do PMDB 
no Senado e no Partido, em todo o Brasil. Muito obriga
do a V. Ex• 

Hoje sinto-me orgulhoSO-d~(ei-~Õ-~tri~!lido, e conti
nuar contribuindo com- e_Ssã-OotâVei obra_ de reencontro 
do Estado com a Nação, que só fa1ta ser devidamente 
formalizada em_ _nova Cana ConstitucionaJ;·com ã des
crição e o tracejamento dos caminhos que haverão dC le
var o povo brasileiro à construção do seu próprio futuro 
de trabalho, de paz e de juStiça social, de solidariedade, 
de fraternidade. 

Muito há por fazer-se ainda, sem dúvida. -Todavia a 
tarefa é estimulante, sobretudo a partir de agora, quando 
a cidadania do País adota o projeto de organização so
cial embutiçjo nos compromissos da Aliança Democráti
ca, legitiinando nas ruas, prodigamente, abundantemen
te, profusamente os atas do Governo Sar~. - ---

Para concluir, volto a abordagem inicial, para dizer, 
convicto, que a aproximação do grande segmento dos 
aposentados e pensionistas da Previdência Scieii:l.l com o 
atual Governo, mercê da reconquista de seus direitos, ê 
fato suficientemente indicativo de que, por sua organi
zação social e política, a: Nação não apenas aplaude as 
mudanças que se operam-no seu tecido social, econômi
co e político, mas igualmente se esforça por obtê-Ias. 

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

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro~ 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. 
cia o seguinte-discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: Ninguém, em sã consciência, negaria o êxito do Sis
tema Financeiro da Habitação e o desempenho excepcio
nal do Programa Habitacional do País. Mas não se pode 
negar sua deterioração, a partir da Lei n"' 6.649, de 16 de 
maio de 1979, que liinitoU atê 31 de dezembro de 1983 a 
destinação de quarenta por cento dos recursos daquele 
Banco, no setor habitacional, a empréstimos à inquili
nos, qualquer que fosse a data do_ .. habite-se". 

Depois disso, o dúplice sistema adotado para a apli
cação da correção monetária às prestações dos mu
tuários veio gerar a balbúrdia e incremento a ínadim
plência, até que, finalmente, o recente decreto-lei do Pre
sidente Sarney põe fim a esse dualismo. 

Já em agosto_do ano passado, a.. ''Associação de Mu
tuários em Luta Comunitária", criada em Salvador, na 
Bahia, encaminhava apelo ao Congres:so Nacional, apre
sentando postulações para a defesa do djreito de mora
dia, dentre as quais salientam-se: 

a) adoção, pelo BNH, de uma sistemática unificada, 
que tornasse suportável o reajuste anual das prestações, 
respeitados os direitos adquiridos dos mutuários, 
evitando-se tão numerosos recursos ao Poder Judiciárip; 

b) a revogação do Decreto-lei n'i' 70/66 e da Lei n9 
5.741/71, que se complementam, para que cesse todo e 
qualquer processo, judicial ou extra-judicia_l, de exe
cução dos mutuárioS; - --
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c) a aprovação do Projeto de Lei n"' 3.03If84,já em 
tramitação nesta Casa, instituindo, entre outras reivindi
cações, níveis máximos de comprometimento da renda 
do mutuário para o pagamento de prestações da casa 
própria; 

d) instalação de uma CPI para apurar, sob a vigilân
cia das entidades populares interessadas, todos os privi
légios e vantagens desfrutados pelas Sociedades de Cré

·dito Imobiliário e respectivos Conglomerados financei
ros, no Sistema Financeiro de Habitação_, 

Agora, quando o poder civil vive o fastígio da sua po
pularidade e o Presidente da República tem sido pratica
mente idolatrado pelos consumidores brasileiros, inteira
mente desarticulada toda e qualquer oposição ao seu de
sempenho, é preciso que o setor económico-financeiro 
da sua equipe, que tanta coragem e criatividade demons
trou e continua demonstrando, díríja sua atenção para o 
problema habitacional, principalmente quando os alu
guéis ameaçam disparar em todo o País, necessária a 
maior destinação de recursos aos_ inquilinos que tenham 
ín.il;ressãdo ou pretendam ingressar no Sistema Financei
ro de Habitação, para realizar o sonho da casa própria. 

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

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

O Presid~nte da PETROBRÁS, Hélio Beltrão, em de
poimento perante a Comissão do Interior, da Çâinara 
dos Deputados, em outubro do ano passado, afirmou 
que, _dentro de seis meses, estariam concluídos os estudos 
preliminares para a instalação de uma refinaria de pe
tróleo no Nordeste e determinada a área para sua locali
zação. Como se esgota o prazo desses estudos, queremos 
tecer algumas considerações sobre o assunto, que nos ill:
teressa de modo especial. 

É inegável a necessidade de construção dessa obra, 
porquanto a Região tem sido abastecida de derivados de 
petróleo pela Refinaria de Mataripe, do Estado da 
Bahia, a qual já foi ãmptiada cerca de quatro vezes, não 
havendo condições para expandi-la novamente. Por isso 
mesmo_ a PETROBRÃS pretende instalar nova refinaria 
de petróleo no Nordeste, com capacidade para refinar 
100 a 130 mil barrís diários, ou seja, todo o petróleo pro
duzido na Região, excluída a Bahia. Essa produção será 
.sunciente para abastecer todos os demais Estados nor
destinos. 

A construção de uma refinaria de petróleo exige infra
estrutura adequada, que compreende instalações por
tuárias apropriadas, rede rodoviária e ferroviátia para 
facilitar o escoamento do produto, assim como abasteci
mento de água e fornecimento de energia elêtrica. 

Defendemos a localização dessa refinaria em Pernam
buco, porque o Estado pode oferecer essa infra-estrutura 
através do Complexo Industrial Portuário de Suape, a 
_saber: 

"a) Modernas instalações portuárias envolven
do pier com capacidade para operar com dois na
vios de atê 35 mil tpb; em construção, cais com pla
taforma de 400m, com cota de 15}11, podendo rece
ber navios de atê 80 mil tpb a partir de março de 
1986; terminal roll on roll off, além de área abrigada 
por molhe de enrocamento (2.940rri), -com cOta de 
17m, etc. 

h) Sistema de abastecimento de água exclusivo 
do Complexo com capacidade atual de 3 mil m3fh, 
podendo duplicar em volume caso haja demanda, 
alimentado por duas barragens próprias com capa
cidade de acumulação de 13 mil4ões de m3 (fator de 
extrema importância para refinarias). 

c) Subestação de energia elétrica de 45 MVA, 
com níveis de tensão de 69/13,8 Kv, interligada ao 
sistema CHESF. 

d) Sistemas rodoviário e ferroviáriO interligados 
à rede nacional através da BR-IOl e EF-101, respec
tivamente; terminal ferroviário de carga/descarga 
de combustíveis com capacidade operacional de 360 
m 1/h. 
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e) Sistema de telecomunicações DDD, DDI (te
lefonia, telex, teleprocessamento, fac-simlle, etc,). 

f) Parque de tancagem da PETROBRÁS e ou
tras distribuidoras já em funcionamento e com ca· 
pacidade ampliada para servir como terminal regu· 
lador da Região." 

Estas são as principais razões que apontam Suape 
como o local ideal para construção da refinariá, sobretu
do porque significam grande economia de recursos, dada 
a infra-estrutura ali existente, conforme assinalamos. Há 
outro pormenor que convêm citar: Suape está distante 
dos centros urbanos, e ali foram tomadas providências 
especiais para pro"teção do meio ambiente. 

Outras raZões relevantes, ainda, devem ser considera
das. Pernambuco é o centro sócio-económico da Região, 
depois da Bahia. Dele se irradia intenso movimento co
mercial para os demais Estados, através de sua extensa 
malha rodoviáriã e ferroviária, que demanda os princi
pais centros consumidores e está interligada à rede na
cional, conforme já foi assinalado. A própria localização 
geográfica do Estado de Pernambuco apresenta con
dições estratégicas que não podem ser desprezadas, por
que favorecem o intercâmbio comercial com os demais 
Estados e com o exterior. Senão, vejamos: Pernambuco 
se limita, ao sul, com a Bahia e AlaSoas, ficando Sergipe 
bem Próximo, ao ~ui de Alagoas; ao Ilorti::, com o CCará 
e a Paraíba, encontrando-se o Rio Grande do Norte per
to, ao Norte da Paraíba; a Oeste, com o Piauí, que se li
mita, a Leste e Sul, com o Maranhão; e, a leste, corn o 
Oceano Atlântico, através do qual se abre a porta para o 
mercado internacional. Não nos esquecamos, ainda, de 
que o Cariri, ao Sul do Ceará, é mais integrado economi
camente a Pernambuco do que ao seu próprio Estado, 
por causa dessa proximidade, favorecida também pela 
malha rodoviária existente. 

Poder-se-ia argumentar que Pernambuco não tem pe
tróleo. Ora, é irrelevante esse argumento. Somente aRe
finaria de Mataripe foi instalada em área rica em pe
tróleo e, mesmo assim, a sua produção de derivados é re
duzida, porque está voltada, principalmente, para a pe
troquímica e óleos lubrificantes. Podemos lembrar, ain
da, que vários Estados não são produtores de petróleo e, 
no entanto, têm suas refinarias: São Paulo possui quatro; 
Paraná, uma; Minas Gerais, uma; Amazonas, uma. No 
próprio Estado do Rio de Janeiro foi construfda uma re
finaria antes de descoberto o óleo negro em seu solo e 
suas plataformas submarinas. 

Convêm assinalar, outrossim, que o Estado de Per
nambuco_ é o maior consumidor de derivados de p~tr6leo 
entre os Estados nordestinos mencionados e está estrate
gicamente situado em relação aos demais centros consu
midores, como registramos. Sabemos que, dos 55 mil 
barris de petróleo consumidos diariamente na Região-' 
excetuando Bahia e Sergipe -, apenas o meu Estado 
consome 21 mil barris/dia, ou seja, 37% do total conside
rado. Obviamente, a localização da refinaria em Per
nambuco significa considerável economia de gastos com 
transporte, a qual não pode ser menosprezada. E deve
mos enfatizar que o transporte dos derivados de petróleo 
é bem mais oneroso do que o transporte do óleo bruto. 

Sabemos que a PETROBRÁS não desconhece as ra
zões, por serem evidentes, que aconselham a localização 
da nova refinaria de petróleo em Suape, no Estado de 
Pernambuco. Entretanto, não ignoramos a importância 
que a influência política pode exercer na decisão a ser to~ 
mada. Por isso, dirigimos veemente apelo ao Presidente 
da PETROBRÁS, Sr. Hêlio Beltrão, para que-decida 
pela localização da refinaria no local indicado, por força 
de todas as razões expostas e de mais uma, que não pode 
ser olvidada: Pernambuco ê o Estado de_maior densida
de demográfica entre os Estados nordestinos em apreço, 
e, pót (ssõ mesmo, enfrenta sérios problemas sociais, en
tre os quais avulta o desemprego. Assim, por mais este 
motivo, uma obra que requer investimentos de cerca de 
USS 450 milhões e vai gerar 5 mil empregos diretos, não 
pode ser desviada para outro Estado por força apenas de 
uma decisão política, que, no caso, seria arbitrárí:i e in
conveniente. 

Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bêm!) -
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo) --Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso) -Sr~ Presidente, Srs. :S_ena
dores: 
Me~bro da União Interparlamentar_ e Deleg?do do 

Grupo Brasileiro, deveria estar embarcando para aCida
de do Mé.'Cico, onde se realizará, no período de 7 a 12 do 
corrente mês, a 75• Con-ferência I!iterp~i-lani.~ntá·r·._ 

Compromissos asSumidoS-niPa"ráíba·e êin.BraSOià:; no 
entanto, impediram, à última hora, que a viagerri}o_ssC 
feita. -

Registro, portanto, para conhecimento do Sena-dci Fe-
deral, a realização de mais essa conferência da União ln
terparlamentar e me pronuncio sobre um dos itellS da 
agenda oficial de tão relevante conclave internaciOnal. 

Sr. PresidentC,_Srs. Senadofe~ 
Inicialmente, eu gostaria de comentar a questão cen

tral do poder dos parlamentos. Parlamentar hâ mais de 
30 anos, tenho convivido ao longO de -todO este Perf0do 
com a "tese do declínio" do pode~ do~ ~islativos, in':" 
sistenteme~~~- veicula~~ no__ Ocidente, sobretu_d<? a parti~ 
do final da Segunda Guerra Mulldial. ESsa tese, infeliz
mente, chegou a convencer ilustres líderes da ineVitabili
dade do fortalecimento_ dos Executivos em detrimento 
do Legislativo substituído por burocracias- e cada vez 
mais impossibilitado, até mesmo por raiões téCnicas, de 
desempenhar com o mínimo _de eficiência e agílid-:ide o 
papel que dele se esperava. 

O que se verifica, no entanto, -é que a- famas~ "tesé dÕ 
declínio" - especialmente na América Latina - a·ntes 
de corresponder a uma tet~dancia histórica Conc.l'etamC:n
te ~~rificãvel, serviu nas últimas décadas para justificar, 
leg:tttmar e sustentar regimes autoritãriC?s de goyerno~ 
que, muitas vezes com o uso da força bruta, se imp!anta
ram em nossos países contra a vontade eXprCssa -da 
maioria de seus cidadãos. 

Prepara-se o Congresso NaCional para votar, ainda 
neste ano de 1986, uma ampla reforma constitucional 
que recupera para o parlamento as prerrogativas que lhe 
foram subtraídas ao ~ongo dos anos em que vivemos sob 
o regime autoritário de um Executivo <::ufemiSt1caineflte 
chamado d~ ... forte". 

EnfatiZcÇPOftantO, neste Pienârio, minha rellOvada 
convicção e, mais do quC istõ, -minha certeia da iinpor~
tância crescente dos parlamentares do mundo contempo
râneo. Além de legislar, fiscalizar o Executivo e selvir de 
foram de debates para as questões nacionais, compete ao 
Poder Legislativo papel fundamental na- formulação 
equilibrad~ das politicas externas de ca4~ país, zelando 
pelos princípiOS -maTofes da paz e da s-olidariedade entre 
os povos. Exemplo~ recentes desse papel estão aiitda bein 
vivos em nossa memória. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
Em segundo lugar, eu gostaria de mencionar a questão 

do desarmamento. - -

g de conhecimento geral que o Brasil assinou e ratifi
cou o Tratado de Tlatetolco, cujo objetívo principal foi 
transformar a América Latina na primeira zona desnu
cJearizada do Mundo. Coerente com essa posição, o Pre
sidente José Sarney, em seu discursa perante a 40f As
sembléia das Nações Unidas, em setembro passado, afir
ma'/a qu~ «a maratona armamentista é uma síndrome do 
mal que ameaça a lucidez, um hiato negro da consciência 
humana". 

O desarmamento efetivo que inculta todo e qualquer 
tipo de armas é um objetivo comum de toda a humanida
de. 

Hã uma consciência universal de que uma parcela so
mente do arsenal existente ern mãos de um grupo limita
do de países é capaz de provocar o aniquilamento de 
toda a vida humana da face da Terra. Daf porque a luta 
pelo desarmamento faz parte do compromisso funda
mental dos parlamentos de todo o mundo com aqueles 
cidadãos que eles têm a obrigação de representar. De
vem, portanto, promover a aprovação de leis espec(ficas 
a n{vel nacional e estimular a formulação de polítiCas 
coerentes no plano internacional. 

Não se pode, cont1.1do, ígnorar que a questão do desar
mamento - assim como aquela do terrorismo inteina-
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cional - tem suas raízes mais profundas em a_c_ontecí
mentos de natureza económica e s'ocial, que, por sua vez, 
decorrem da perpetuação de estruturas injustas de distri
buição de recursos e rendas resultantes da atividade pro
dutiva mundíaL 

Isto _quer dizer, em ldtíma instância, que não será 
possível uma solução isolada para esses gravíssimos 
problemas. 

Sr. Pr'esidente, Srs. Senadores: 
·Volto-me, finalmente, para a questão .d~ Amêrica 

·- --central, foco inegável de perigosa tensão no mundo 
atuaL 
- Todos sabem que o Brasil não só -devota todo _seu 

apoio à iniciatiV~ ao"-chamadq.••orUpó de cOntadora", 
· como, em julho passado, juntamente com i Argentina o 

Peru e o Uruguai, estabeleceu formalmente Q. "Grupo de 
Apoio à Contadora", com a finalidade de oferecer aos 
países de Contadora a colaboração que fOr julgada ótil 
para prosseguir nos seus esforços de paz. -
~ urgente que se obtenha uma solução negociada para 

os _conflhos na América Central. St)lução negociada que 
preserve os princípios de autodeterminação, de sobera
nia e, acima de tudo, corresponda ao desejO e à vontade 
dos povos da região; 

Entendo que, neste particular, cabe realmente um im
portantíssimo papel aos parlamentos; em especial àque-
les dos países irmãos da América Latina. Cabe aos parla
mentos píopiciar o clima de debate interno indispensâvel 
para que se amadureça, cada vez mais, a consciência dos 
diferentes países da região ode que está emjãgo n"a Améri
ca _Centr~l a própria sobe~ani'! da região como um todo e 
n'do ãj>enas de uma área isolada. 

-A solidariedade regional é fator fundamental para que 
floresça a possibilidade de uma solução negociada, justa 
e urgente. 

Eram estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as conside
rações que julguei oportuno fazer: reafirmar a convicção 
da importância dos parlamen_tos_, em particu.lar para a 
formulação de uma política internacional equilibrada:, 
dentro dos príncípios da paz e da Solidarie_dade entre os 
povos; insistir sobre a- necessidade de um desarMamento 
total, lembrando, contudo, as raízes profundas da ques
tão, -assentadas na desigualdade e na injuStiça; e, final
mente, reafirmar o imperatiVo da solidariedade regiOnal 
em-torno de uma solução negociada e urgente para a 
questão da América Central. 

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

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Co~cedo a pa
la~r_a a_? nobre Senador SJdacir ·soares. _ 

- O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
--Sr. Presidente, Srs. Senadores: -· -- -
~o dia.5 deju.nho do ano passado- já v~i fazer o pri

meiro amversáno - fiz pronunciamento neste Senado 
da República em defesa dos servidores da Superinten
dência da Campanha de Combate à Malária, SUCAM 
Orgão_ do Ministério da Saúde. Deferidia, naquela oca: 
sião, ~- eqíiidade no pagamento entre eles e os seus com
panheiros de m~mo nível~ mesma t_atefa e mesmos ho
rários de trabalho do Amazonas. Utilizava-me, para tan
to, dos. fundamentos do Requerimento n'il 109, de 1985 
do Ver~ador Antônio Barrozo da Cunha, da Câmar~ 
~unicípal de Guajarã-Mirim, no qual esse combativo 
parlamentar de Rondônia defende aquele pleito por ser 
de absoluta justiça. ' 

J?izia. eu que esse pleito deveria ser até desnecessário, 
p01s a sttuação atual fere a le_i e o própria Departamento 
de Pessoal não deveria permitir que tal acontecess~: ser
vidores da mesma categoria, desempenhando tarefas 
iguais, com remunerações diferentes. Mas, lamentavel
mente, era uma verdade. Era e é, Sr. -PreSidente Sr. Sena
do~es, porque a absurda situação persiste, sem que as au
tondades da SUCAM, do Ministério da Saóde, tomem 
qualquer providência para sanar essa irregularidade. 

Os servidores da SUCAM no Amazonas ganham uma 
"gratificação de periculosidade" equivalente a 40% de 
seus vencimentos. J â os de Rondônia nada receb~. mes
mo desempenhando as mesmas tarefas, de lidarem com 
os mesmos prod_utos tóxicos e de porem eni risco, igual
~ ente, as suas vidas, para evitar que outras sejam_ preju
dicadas. 
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A solução para essa dicotomia de tratamento ~ fácil, 
pois é de justiça que a gratificaçã-o seja estendida àqueles 
que efetivamente fazem jus a ela. E este é o cas_o dos ser
vidores da SUCAM de Rondônia. 

No meu pronunciamento de quase um ano atrás, de
fendia, também, o justo pagamento das diárias relativas 
aos sábados e domingos a todos _os servidores da SU
-CAM ~que estejam em yiagem a serviço pelo interior, 
cumprindo com a sua missão de combate ao mosquito 
transmissor da malâria, dormindo muitas vezes na mata, 
em barracas de lona ou em acomodações precarfssimas. 
Este ê um absurdo -que precisa ser i8ualni.Cnte corrigido. 
Como pode um servidor que viajá a seiviÇo 
embrenhando-se na mata, sem condições de voltar à su~ 
s:d: n~s fins de sem~a, justamente porque as enormes 
dtstanc1as não o permitem, ficam sem receber a diá.ria re
lativa a sábados e domíngos, se a perman!ncia dele fora 
de casa é obrigatória em face do que está executando e 
dessa distância e dos precârios meios de transportes? Ou 
será que os dirigentes da SUCAM engravatados em seus 
gabinetes com ar refrigerado, em Brasflia nãO têm con
dições de verificar que os seus companhei;os que travam 
o ~mbate ~ir~to com Q mosquito da malária prefeririam 
pod.er voltar para casa? Este ê um descaso com qúem, 
efettvamente,_trabalha para combate à malãria. Esse tra
balho é feito ·de segunda à sexta-feira, às vezes nas piores 
condições de_deslocamento e acomodação. Aos sábados 
e domingos eles efetivamente não trabalham. Estão des
cansando, como todos os demais servidores públicos. 
Mas não tem como voltar às suas sedes e af residem o 

· problema. Têm qu.e ficar, compulsoriamente. São obri
gados a permanecer onde }ã se encontram, porque, se
não, gastariam muito mais tempo voltando para suas ca
sas e retornando ao local onde estavam ao interromper o 
trabalho na sexta-feira. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o pagamento dessas diárias é absolutamente le
gal e de direito. Há viagens de 180 dias, nessas condições 

--que acabo de mencionar. Sim, senhores, 180 dias} -
O veemente apelo que ftz não mefeceu dos senhores 

d~ig~ntes da SUCA_~ em Brasília a maíS mínima provi
óenct~. Nem __ os servidores estão ganhando equiparada
mente aoS Seus com-panheiros do Amazonas, nem as• 
diárias dos fins de semana estão sendo pagas. Trata-se de 
um desrespeito desses engravatados funcionârios do ar 
condicionado, que têm ônibus para buscã-Ios em casa e 
Ie_v~-l~s de volta, que têm restaura~tes grátis ou com re
feiçõeS a preços subsidiado pelo Governo vale dizer 
pela sociedad~, que não se arriscam às doenç~s da mata~ 
n_ão _s.e __ expõem ao tóxico que elimina o mosquito, e que 
vivem na Capital da República, por si só já uma enorme 
vantagem, além do apartamento funcional. t;: um desres
peitO ã.os seus Colegas que estão trabalhando e justifican
do a existência deles aqui ern Brasflia. É um desrespeito à 
lei. E um desrespeito a este Senado, por não termos rece
bfdo sequer uma explicação, uma justificativa, falaciosa 
que_ fosse. 

Por esta razão, -sr. Presidente, Srs. Senadores, exijo 
dess~s engravatados do ar condicionado da SUCAM em 
Brasília que providenciem, o mais rãpido pOssfvel, uma 
solução para o problema de se.us companheiros que so
frem p~lo interior de Rondônia, combatendo o mosquito 
transmissor do terrível mal que é a malária. 

Tenho em mãos um novo telex do Vereador Antônio 
Barrozo da ~unha, procedente .de Guajará--Mirim, no 
qual aquele Ilustre defensor dos interesses legítimos da 
população mais sofrida manifesta a sua estranheza pelo 
fato de até agora nada ter sido feito para corrigir aquelas 
irregularidades. Diz o telex: 

... Reporto-me ao ilustre Senador nos termos do 
R~qu-erimento n9 f09, de 14de maio de 1985, e enca
ml.nhad? a V. Ex• na mesma data, cujo teor eviden
cia injustiças salariais praticadas pela SUCAM de 
Rond_ônia contra seus funcionários. Motivo de seu 
brilhante pronunciamento no Senado e_ providen
cias junto ao Ministério da Saúde e órgãos simila~' 
res. Todavia, saliento que, apesar de sua valiosa in
tervenção no_ assun~o, permanecem aqueles servido
res na mesma situação caótica. Assim sendo, apelo a 
V. Ex' reiterar a quem de direito os termos do men
cio.nado requerimento." 
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Associo-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à perma
nente preocupação do Vereador Antônio Bar~ozo da 
cu-nha com os problemas dos servidores da SUCAM em 
Rondônia. E condeno, com veemência, o descaso dos di
rigentes da SU_CAM e do Ministério da __ Saúde em 
Brasília, que nenhuma providência tomaram a respeito. 
Encaminharei cópía deste pronunciameti.{o -ao digno 
Ministro-Chefe da Casa Civil, Dr. Marco Maciel, para 
conhecimento do inteiro teor' dos documentos menciona
dos e dos termos com que condeno o desinteresSe dôs 
funcionários da· SUCAM em Brasí1ia na solução do 
problema de seus colegas em Rondônia. Estou certo de 
que, desta forma, teremOs do Presidente Sarney uma so
lução rápida e eficiente, cóm a punição dos omissos. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.' 
ODAC/R SOARES EM SEU DISCURSO: 

Oficio n• Í43-CMGM/85 _ Em, 16 de Maio de 1985. 
Excelentíssimo Senhor Senador, 
Apraz-nos encaminhar a V. Ex•, para conhecimento 

cópia do Requerimento nq_l09f85 de autoria do Nobre 
Vereador Antônio Barrozo da Cunha- PI)S, aprovado 
em Reunião Ordinária realizada dia 14 do corrente. 

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a 
oportunidade para reiterar a V. Ex•, nossos protestos de 
real estima e alto apreço. _ 

Atenciosamente, - Paulo Saldanha Sobrinho, Presi
dente - CMG_M RO. 

REQUERIMENTO No 109/85 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmaia Munici-
pal de Guajarâ-Mirim (RO). 

Nesta 
Senhor Presidente, 
Conside.::ando que os FuncionáriOS da SUCAM.__no_ 

,Estado do Amazonas, recebem. "Gratificação Periculosi
dade", isto é, 40% (quarenta por cento) sobre seus venci
mentos, coisa que no Estado de Rondôoi_a__n_enhum fun-
cionãriO- ~ contemplado com tal beneficio. __ _ 

Consíderando que a SUCAM paga uma, ... Ajuda de 
Custo" que dar-se o nome de. "Diária" no valor_Q~ ÇrS 
36.399(trinta e s_eis mil, trezentos e nOventa e nove cru
zeiros) aos funcíon_á_rios que se deslocam para trabalhar 
fora da cidade, servindo para alimentação e pousada. 
Decorre, entretanto, que no deslocamento de L8_0~di_~:;. 
como é o cru;o dO$_ que viajam ao longo do Vale do Gua
poré, a SUCAM não reembolsa os ... Sábados e Domin
gos", acarretando, assim, grande prejuízo ao"S servidores 
em causa, pois apesar de não trabalharem efetivamente 
nos mencionados dias da semana, se encontram. "Deslo
cados em Trânsito" ,longe de suas residências de origC:m. 

Considerando finahneme que deveria haver um DE
CRETO ou LEI que desse direito a aposentadoria aos 
Funcionários da SUCAM, ao menos com. "20 anos de 
atividades", pois os mesmos trabalham com. ''Substân
cias Tóxicas" D.D.T. (Dicloro-Difinii-Dicloretano) qu~ 
apôs pesquisas em animais (peixes e aves domésticas) 
observou-se intoxicação grave (fatal) por terem entrado 
em contato direto com o produto, em conseqüência da 
toxidade_ do D.D.T., aqui em Guajarâ-Mirim, alguns 
funcionários fora"in afãstados do trabalho por serem 
alérgicos a composição química em causa, muitos deles 
com sérios problemas de saúde. Observa-se, ainda, casos 
de intoxicação grave a pessoas que trabalham há mais de 
10 anos em contato parcial com o referido produto. 

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o doU_to Plenãrio 
da Casa, seja oficiado ao Exm'~. Dr. Carlos Correia 
Sant8 eana DO. Ministro de Estado da Sa_(J.qe, __ 9om có
pia aos Senadores; Odacir Soare$ e Gaivão M-odesto, 
ainda aos Deputados Federais: Francisco Erse, Rita 
Furtado, Francisco Sales, Leônidas Rachid e _Assis_ Ca
nuto, solicitando um estu_do minucioso- nas- cOnside
rações acima expostas para um possível atendimento as 
reivindicações, dentro das limitações daquele Ministério 
Público. 

Plenário, Clodoaldo Moura Palha •. 14 de maio de 
1985.- Antônio Barrozo da Cunha, Vereador do PDS. 
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Do: Vereador Antônio Barrozo da Cunha. 
Ao: Senador Odacir Soares 
Brasília- DF. 

TLX NR. 102-GAB/86 De, G. Mirim, 5/3/86 
Reporto-me ao ilustre Senador nos termo~ do requeri

mento Y...fR. _109/85 datado di 14-5-85 e encaminhado a 
V. Ex• na mesma data, cujo teor evidencia injustiças sa- -
Iariais praticadas pela SUCAM de Rondônia a seus run

-cionáríos. 
Moiívo de seu brilhante pronunciamento no Seriado 

providências junto ao Ministério da Saúde i órgãoS simi-
lares. ----

Todavia saliento ao nobre parlamentar que apesar de 
sua valiosa intervenção no assunto, permanecem aqueles 
servidores na mesma situação caótica. 

Assim sendo, apelo ao ínclito Senador, reiterar a quem 
de direito os terrilos do mencionado requerimento, 

Saudações: Antônio Barrozo da Cunha, Vereador
PDS. 

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa
la~ra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

-O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Toda _a Nação acompanho_~ e aplaudiu o excepcional 
desempenho do Ministro de Estado da Educação, Sena
dor Marco Maciel, num dos setores vitais da Adminis
tração Federal. 

Desde o início de sua fecunda gestão, estabeleçeu o 
Ministro as diretrizeS e prioridades norteadoras de sua 
atuação, tendo em vista, primordialmente, aumentar a 
oferta de educação fundamental de maneira a assegurar 
à- po'pulação de I a 14 anos acesso à escola, ampliando, 
para essa finalidade, os recursos destinados aos sistemas 
cfe ensino de todas as Unidades da Federação. 

A otimização do rendímento-·escolar das populações 
menos favorecidas no concernente ao suprimento de ca
rêíicias-alimentares, de material escolar didático, através 
de programas específicos, mereceu atendimento priori
tário, em-termos de aplicações maciças de substanciais 
recursos financeiros; os maiores de que se tem notícia 
desde o advento dQ Ministério da Educação. 

Do total dos recursos transferidos aos govern9s esta
dua(s, 55% couberam ao Nordeste. 

A melhoria da qualidade do ensino b-ãsico media.nte 
criterioso equaCionamento dos componentes educaciO
nais (professores, instilaÇões fisicas, material didãtico e 
assim por diante) foi objeto de múltiplas ações e provi
dências decisivas. 

Também para melhoria da qualidade do Ensirio Supe
rior; nos parâmetros do Programa específico,. "Nova 
UniVersidade", o Ministêriõ da Educa-ção destinou re
curs-os em termos nominãís cinco vezes superiores aos de 
1984. . 

A Comissão Nacional, instalada coni o objetivo de 
elaborar nova politica para a Educação Superior~ nos -
termos do Decreto n'~ 91.177, de 29 de março de 1985, 
funcionou satisfatoriamente, e elaborou relatório con
clusivo dos se.us trabalhos, encaminhado pelo seu Presi
dente, Professor Caio Tácito; ao Ministro Marco Ma-
ciel, a 21 de novembro de 1985. _ 

Nesse documento a Comissão formulou propostas 
realistas e recomendações objetivas conducentes ao aper
feiçoamento do sistema de Ensino Superior. 

Característica maior da gestão do Ministro Marco 
Maciel foi, certamente, o tratamento diferenciado que 
proporcionou aos Estados e municípios, num contexto 
de descentralização, de forma a possibilitar às Unidades 
Federativas, maior poder de decisão e participação na 
solução dos problemas do ensino, a pai' de substancial 
incremento na oferta de recursos financeiros adeqJJados. 

O Ministro Marco Maciel promoveu a divulgação do 
relatório da Comis_são Nacional, possibilitando, destar
te, o desencadeamentO de um processo de !lmpla discus
são e mobilização em torno dos grandes problemas do 
Ensino Superior, do qual resulte nova política que possa 
ser conduzida com_ amplo apoio da comunidade univer
sitária e de todo o País. 
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As conclusões desse documento demonstram que exis
tem alternativas viáveis ao atual quadro crítico do Ensi· 
no Superior. 

Afiãs, o Ministro Marco Maciel resumiu o sombrio 
paDOrama das criseS eX:istéiites nessa área, na Exposição 
de ]\.iotivos em que formulou a proPosta de criação da 
Comissão NaCi<?n,al, aprovada pelo Presidente José Sar-
ney._ .. .. . 

Bastaria mencionar apenas os problerilaS de m:iíor im
pacto para se avaliar stia amplitude e complexidade: pro
fessores mal remunerad,os; carência de equipamento, la
boratórios e bibliotecas; ~eficiências na rormação profis
siÕnal dõS alunos; deScontínUidade das pesquisas; discri
minação social no_ acesso às universidades; sistemas anti· 
demociáUcos de admirtístraç_ãC? e escolha de quadros di· 
rigenJes; crjse financeiià:~e pedagógica do ensino privado; 
excesso de contp~les burocráticos das universidades 
públicas; pouca clareza_na prevalência do sistema do 
mérito na s~leção e promoção de professores. 
..,-Asr~centoU,ainda, o Ministro_ Marco Maciel que _a 
tJ[liVersidade-nao se estã prep-arando apropriadamente 
para os desafios das próximas d~cadas;isto é-, o fortaleci
mento da pesquisa científica; a formação polivalente e de 

·alto nível; a superação do formalismo vazio dos currfcu· 
los e diplomas; a adoção de novos conceitos e con
cepções de en&tJo; o estabelecimento do pluralismo de 
estruturas organizacionais; conteúdQs curriçmlares e re
quisitos de cursos ... 

Verifica-se, pela avaliação dos conceitos, análises das 
prOpostas inovadoras e das sugestões de providências 
formuladas, "plena exeqUibilidade de uma nova polftica 
para a educação superior brasileira, - na hipótese em 
que nesse vasto e decisivo campo da administração fede· 
ral o Governo Federal proceda com a mesma coragem 
quando o Presidente José Sarney deflagou uma nova es
tratégia para estabilização econômica, consubstanciada 
no cõngelamento dos preços e salários, criação e fortale
cimento do cruzado como moeda forte e estável, elimi· 
n_ação da c_orreçã_o monetária, contenção dos juros e ins
tituição do segUro contra o d~emprego. 

Concepções arrojadas e corajosas, simultaneamente 
com providências drásticas -e urgentes, tornam-se indis
pelisáVeis nos domínios da educação em todos os níveis e 
graüs do ensino, da pesquisa, da ciência e da tecnologia, 
a fim de que o Brasil ultrapasse as barreiras do atraso, do 
subdesenvolvjmento e da dependência, para ser o prata· 
gonista maior dos seus altos destinos. 

Cabe_ a-o-llOvo Ministro da Educação, Senador Jorge 
BorrÍhausen, o des:afio de complelnen1ar, realizar e con
SOlidar as múltiplas iniciativas e realizações de um ilustre 
an~_ecessor. 

A Nação aguarda, confiante, a: atuação.do Ministro 
Jorge Bornhausen no roteiro das profundas mudanças 
preconizadas pela Comissão Nacional para a Rerormu· 
lação da Educação Superior, e dos de'mais níveis e seto
res do ensino no Brasil. 

Com a sua excepcional capacidade profissional, testa
da no Governo de Santa Catarina e no exercício dos al
tOS cargos e funções que jã desempenhou, até mesmo no 
âfubito do Poder Legislativo, o Senador Jorge Bornhau· 
sen econtra-se superiormente preparado para enfrentar 
esse desafio, inclusive pela sua imensa credibilidade 
comO político e administrador. 

Eram estas as considerações que entendi deveria for
mular, à marg~m dos debates que se travam a cerca de 
uma nova polítiCa educacional para o Brasil. (Mui to 
bem! Palmas.) 

Ó SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~ 136, de 
1986), do Projeto de Resolução nq 147, de 1985, que au
toriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 1.208.436,06 (um mi-
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!hão, duzentos e oito mil, quatrocentos e trinta e seis cru~ 
zados e seis centavos). 

2 

Discussão, em turno único,-da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'>' 137, de 
1986), do Projeto de Resolução n9 152, de 1985, q1:1e au
toriza a Prefeitura MuniCipal de São Sebastião, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crêdito no valor 
de Cz:S 4.590J91;00 (quatro milhões, quinhentos e no
venta mil, cento e noventa e um cruzados). 

3 

- Discussão, em turno único, da redação final ( ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 138, 
de 1986,) do Projeto de Resolução n<~ 153, de 1985, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Macaca, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 6.108.015,00 (seis milhões, cento e oito mil e quinze 
cruzados). 

4 

- Discussão, em turno úilico, da redação final ( ofere
cida pela Corii.iSSão d~ Redação em seu Parecer n" 139, 
de 1986,) do Projeto de Resolução n"' 155, de 1985, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de CaraSuatatUba, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de crédito no va
lor de CzS 9.180.382,00 (nove milhões, cento e oitenta 
mil, trezentos e oitenta e dois cruzados). 

5 

- Discussão, em tunio único, da redação final ( ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 140, 
de 1986,) do Projeto de Resolução n'~ 156, de 1985~ que 
autoriza a PrefeitUra Municipal de Campo Limpo- Pau
lista, Estado de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 7.329.618,00 (sete milhões, trezen
tos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito cruzados). 

6 

- Discussão, em turno único, da redação final ( ofere
cida pela Conlissão de Redação em seu Parecer n"' 141, 
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de 1986,) do Projeto de Resolução n"' 157, de 1985, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Agudos, Estado de 
São_ Paulo, a contratar operação de crêdito no valor de 
Cz$ 9.180.382,00 (nove milllões, cento e oitenta mil, tre
zentos e oitenta e dois cruzados). 

7 

--Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 142, 
de 1986,) do Projeto de Resolução n'~ 158, de 1985, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Saota Bârbara 
D'Oeste, Estado de São Paulo, a_ contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 9.772.824,00 (nove mi1hões, sete
centos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e cj_uatro 
cruzados). 

8 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n" 144, de 
1986J; do Projeto de Resolu_ção n'~_ 159. de J985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito nova
lor de Cz$ 4.395.142,07 (quatro milhões, trezentos e no
venta e cinco mil, cento e quarenta e dois cruzados e sete 
centavos). 

-Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~ 143, 
de 1986,) do Projeto de Resolução n"' 160, de 1985, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ), 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
14.659.236,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinqUenta e 
nove mil, duzentos e trinta e seis cruzados). 

10 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 145, de 
1986), do Projeto de Resolução n'~l71, de 1985, que au
toriza o governo do Estado do Rio Grande do Sul a ele
var em CzS 134.513.277,51 (cento e trinta e quatro mi-
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lhões, quinhentos e treze mil, duzentos e setenta e sete 
cruzados e cinqUenta e um centavos), o montante de sua 
díVida consolidada. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n"' 183, de 1985 (nQ 5.312/85, na casa de origem), 
que dispõe sobre a estruturação de categorias funcionais 
do grupo~ativídades de apoio judiciário do quadro das 
secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conse
lho da Justiça Federal e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nos 131 e 132,~ de 
1986, das Comissões: 

-de Serviço Público Civil; e 
-~de Finanças. 

12 

DiscUssão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'~ 297, de 
1985 (n9 598/85, na origem), de 21 de novembro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor 
Antonio Sabino Cantuária Guimarães, Ministro de Pri
meira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República So
dalista da Roménia. 

13 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 37, de 1986 
(n"' 2/86, na origem), de 6 de janeiro de 1986, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor André Guimarães, Mi
nistro de Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública da Indonésia. 

O SR.'PRESIDENTE (João Lobo)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 18 horas e 10 minutos). 

Ata da 27'! Sessão, em 2 de abril de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ÀCHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume --Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz- Gaivão Modesto -. Odacir Soares 
- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alexandre Costa 
- Américo de Souza- Alberto Silva - Helvídio Nu-
nes- João Lobo- Cesar Cais- José Lins- Virgílio 
Távora - Carlos Alberto ~ Humberto Lucena - Cid 
Sampaio - Nivaldo Machado - Guílh_e_rme Palmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavã.lcante- Albano Fran_co
Lourival Baptista - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- Luiz Viana-- João Calmon
José Ignácio Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral Peixo
to --Nelson Carneiro~ Jamil Haddad- Murilo Bada
ró - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernando 
Henrique Cãidoso- Severo Gomes- Benedito Ferrei
ra - Henrique Santillo - Gastão Müller - José Fra
gelli -Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo- Enéas Faria- Jaison B-arreto -,lyiln Bo
nato- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Si
mon - Octavici ·cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs trabalhos. 
- Não há expediente a ser lido. 

A Pr_esidência determina a retirada dos itens 12 e 13 da 
pauta da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageiiD - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item n"' 1: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
fereCida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~" 136, de 1986), do Projeto de Resolução n'~ 147,de 
1985, que autoriza o Governo do Estado da para(ba 
a contratar operação de crédito no_ valor de CzS 
1.208.436,06 (um rriilhão, duzentos e oito mil, qu~
trocentos e trinta e seis cruzados e seis centavos). 

- Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

sã:o:~-

Encerrada a discussão, a redação fiqal é conside_ra_da 
definitiyjmente aprovada, de acordo com o Regimento 
Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

Ê a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 147, de 
1985. 

FaçÓ saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiçãO, e 
eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N'~ DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paralba a con
-tratar operação de crédito no valor de CzS 
1.208.436,06 (um milhão, duzentos e oito mil, quatro
-centos e trinta cruzados e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 Ê o Governo do Estado da Parafba, nos ter

mos dO artigo 29 da Resolução n'~-93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope-
ração de crédito no valor de Cz$ 1.208.436,06 (um mi
lhão, duzentos e oito mil, quatro-centos e trinta e seis cru
zados e seis centavos) correspondente a 39.860,58 Obri-
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gações do Tesouro Nacional - OTNs, considerado o 
valor nominal da OTN de CzS 30316,57, vigente em 
março de 1985, junto à Caixa Econôrrllca Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS, destinada à aquisição de 
equipamentos e instalação de creches, obedecidãs as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na dãta de sua 
publicação. 

O SR- PRESIDENTE (José FrageHi) -Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação eril seu Parecer 
n~' 137, de 1986) do Projeto de Resolução n" 152, de 
1985, que autoriZa a PrefeitUra Municipal de São 
Sebastião, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crêdito no valor de CzS 4.590.191,00 (qua
tro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e no
venta e um cruzados), 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é conSiderada 

definítiVamenti aprovada, de acOrdo com o RegiiUento 
Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

b a seguinte a re~ação final aprovada: 

Redaçilo final do Projeto de Resolução n9 151, de 
1985. 

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 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Sebastlilo, 
Estado de São Paulo, a contratar operaçio de crédito 
no valor de CzS 4.590.191,00 (quatro milhões, qui
nhentos e noventa mil, cento e noventa e um cruza
dos). 

O Senado Federal ressalve: -

Art. 1~> E. a Prefeitura MuniciPal de--São Sebastião, 
Estado de São Paulo, no termos do artigo 2~> da Reso
lução n~' 93, de Il de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
e CzS 4.590.191,00 (quatro milhões, quinhentos e noven
ta mil, cento e noventa e um cruzados), correspondente a 
100.000 UPC,_considerado o valor nominal da UPC de 
CrS 45.901,91, vigente em julho de 1985;junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qua_li
dade de agente financeiro do Banco nacional da Hãbi
tação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto 
CURA, no MunicípiO, oOeOecidas as condiçÕes admitiR 
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi) - Item 3: 
Discussão, em turno único, da redação final (ofe

recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 

138, de 1986) do Projeto de Resolução n9 153, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Moca- _ 
ca, Estado de São Pal,llo, a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 6.108.015,00 (seis milhões, 
cento e oito mil e quinze cruzados). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, de acordo com o Regimento 
Interno. 
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A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resoluçio n~> 153, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstitUiçãO, e, 
éü, --- · . Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE •1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa, Esta~ 
-dõ de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 6.108.015,00 (seis milhões, cento e oito 
mil e quinze cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 11>- E a Prefeitura MuniciÇiãt de- MoOOC3:; Estado 
de São Paulo, nos termos do artigo 29 da Resolução n~> 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorik 
zada a contratar operação de crédito no valor de CzS 
6.108.015,00 (seis milhões, cento e oito mil e quinze cru
z_ado_s), correspondente_ a _25_0.000 UPC, consider~do o 
v:ãlOr-ilõminal da UPC de Cr$24.432,06, vigente em ja
neiro de 1985, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A.,--este na qualidade de agente finan_ceiro do Banco 

~~Nacional-da Habitação- BNH, destinãda à execução 
de obras do Projçto CURA, no município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entre em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) - Item 4: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu parecer n9 

139, de 1986), do Projeto de Resolução n9 155, de 
1985, que autoriza a Prefeitm;a_Municipal de Çara
guatatuba, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor deCzS 9.180.382,00 (nove 
milhões, cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e 
dois cruzados). 

Em disçussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definithamente aprov-ada, de acordo com o RegimentO 
Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação fmal do Projeto de Resolução n~' 155, de 
1985-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiçãO, e eu, Pre-
·sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• DE 1986 

Autoriza a prefeitura Municipal de Otraguatatu
ba, Estado de Sio Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 9.180.382,00 (nove milhões, 
cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois cruza
dos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. ~19 ~a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 

ES:t~do_de São Paulo, nos- termos do artigo 29 da Reso
lução_ n~> 93, de ll de outu,bro de 1976, do Senado Fede
ral, ãutorizada a contratar operação de crédito no valor 
de CzS 9.180.382,00 (nove milhões, cento e oitenta mil, 
trezentos e oitenta e dois cruzados), correspondente a 
200.000 UPC, considerado o valor nominal de UPC de 
Cr$ 45.901,91 vigente em julho de l985,junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, 
destinada à execução de obras do Projeto CURA, no 
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. 

O SR- PRESIDENTE (José Frage!li) - Item 5: 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu parecer nt 
140, de 1986), do Projeto de Resolução n' 156, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cam
po Limpo Paulista, Estado de São Paulo, a contra
tar operação de crédito no valor de CzS 
7.329.618,00 (sete milhões, trezentos e vinte e nove 
míl, seiscentos e dezoito cruzados). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. ·· ·' - - -

- Encerrada a discussão,. a redação final ê considerada 
definitivamente ã.provada, de acordo com o Regimento 
Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação aprovada: 

Redaçio final do Projeto de Resoloçio n9 156, de 
1985. 

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 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Limpo 
Paulista, Estado de São Paulo, a contratar operaçio 
de crédito no valor de Cz$ 7.319.618,00 (sete milhões, 
trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito cru~ 
,zados.) 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~> É a Prefeitura Municipal de Campo Limp·o 

Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 
da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 7.329.618,00 (sete milhões, trezentos e vinte 
e -nove mil, seiscentos e dezoito cruzados), corresponden
te a 300.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC 
de CrS 24.432,06, vigente em janeiro de 1985, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, 
no Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR- PRESIDENTE (José FrageHi) - Item 6: 
Discussão, em turno úníco, da redação final (ofe

recida pela comissão de redação em seu parecer n9 
141, de 1986), do Projeto de Resolução n9 157, de 
1985, que autoriza a Prefeitur-a Municipal de Agu~ 
~dos, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 9.180.382,00 (nove milhões, 
cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois cruza
dos). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é c-onsiderada 

defmitivaflietite aprovãda, nos termos do Regimento In
terno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do prOjeto de Resolução n~' 157,-de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do- arL 4-2, inciso VI, da Co_nstituíção, e eu, 
_____ ,Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO 
N9 , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Agudos, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 9.180.382,00 (nove milhões, cento e oi
tenta mil, trezentos e oitenta e dois cruzados). 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Agudos, Estado 

de São Paulo, nos termos do artigo 2' da Resolução n9 
93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de CzS 
9.180.382,00 (noVe milhões, cento e oitenta mil, trezentos 
e oitenta e dois cruzados), correspondente a 200.000 
UPC, considerado o valor nominal da UPC de CzJ 
45.901,91, vigente erii. julho de 1985, junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional de Habitação- BNH, des
tinada à execução de obras do Projeto CURA, no Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art, 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 7: 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofe
recida pelo ComissãO de Redação em seu parecer n9 
142, de 1986), do projeto de resolução n' 1:58, de 
1985, que autoriza a prefeitura municipal de Santa 
Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor de CzS 9.772.824,00 
(nove milhões, setecentos e setenta e dois mil, oito
centos e vinte e quatro cruzados). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do Regimento In
terno. 

A matéria vai à promugalção. 
E a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 158, de 
1985. . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciSo VI, da Constituição, e eu, -- -Pre-
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara 
D'Oeste, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor de CzS 9.772.824,00 (nove mi
lhões, setecentos e setenta e dois mll, oitocentos e vin
te e quatro cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. {9 É a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara 
D'Oeste, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29 
da Resolução n9 93, de 11 de_outubro de 1976,do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 9.772.824,00 (nove milhões, setecentos e se
tenta e dois mil, oitocentos e vinte e qúatro ciuzã.dos), 
correspondente a 400.000- UPC, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 
198:5, junto à Caixa Econômica ~o Estado de São Paulo 
S.A., esta na qualidade de agente financeiro -do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinada a financiar a 
execução de obras do Projeto CURA, no MunicípiO, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Item 8: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 144, de 1986), do Projeto de R~.olução n9 159, e 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vãrzea 
Grande, Estado de Mato Grosso, a contratar ope-

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II). 

ração de crédito no valor de Cz.S 4.395.142,07 (qua
tro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, cento e 
quarenta e dois cruzados e sete centavos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

defintivamente aprovada, nos termos do Regimento ln
terno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redaçào final ap~~vadR:: 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 1.598, de 
1985. 

_faço_sab_er que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pre-
sidente, promulgo a seguinte 

. RESOLUÇÃO 
N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municfpal de Várzea Grau.: 
de, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 4.395,142,07 (quatro milhões, 
trezentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e 
dois cruzados e sete centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. li' ~a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 
Estado-de Mato Grosso, nos termos do artigo 29 daRe
solução n9 93, de II de outubro de 19876, do Senado Fe-

- deral autorizada_ a contratar operação de crédito no va
lor de CzJ 4.39:5.142,07 (quatro milhões, trezentos e no
venta e cinco mil, cento e quarenta e dois cruzados e sete 
centavos), correspondente a 15.030,60 Obrigações Rea
justáveis-do Tesouro Nacional~ ORTN, considerado o 
valor nominal da ORTN de Cri 38.208,46 vigente em 
maio de 198:5,junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social-_fAS, destinada à implantação de gale
rias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 9: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n<? 

143, de 1986), do Projeto de Resolução n"' 160, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipãl de Angra 
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 14.6:59.236,00 
(quatorze milhões, seiscentos e cinqUenta e nove 
mil, duzentos e trinta e seis cruzados). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada 

definitivamente aprovada, nos termos dO RegimeritO In
terno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada. 

Redação firial do Projeto de Resolução n9 160, de 
1985. 

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 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos 
Reis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor de Cz$ 14.659.236,00 (quatorze 
milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e 
trinta e seis cruzados). 

O Sen"ádo Federal.resolve: 
Art. J9 ~a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 

Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 29 da Reso-
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lução _n"' 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de cré'dito no valor 
de Cz$ 14.659.236,00 (quatorze milhões, seiscentos ecin
qüenta e nove mil, duzentos e trinta e seis cruzados), cor
respondente a 600.000 UPC, considerado o valor nomi
nal da UPC de Cri 24.432,06, vigente Cm janeiro de 
\985, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinada à execução 
de obras de implantação e complementação de infra
estrutura urbana no município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do ~rasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 10: 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
14:5, de 1986), do Projeto de Resolução n'1 171, de 
1985, que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do_ Sul a elevar em CzS 134.513.277,:51 (cen
to e trinta e quatro milhões, quinhentos e treze mil, 
duzentos e setenta e sete cruzados e cinqUenta e um 
centavos) o montante de sua dívida co_nsQlidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do Regiinento In
terno. 

A matéria vai à promulgação. 

~ a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n9 171, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constitüição, e eu , Presiden-
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a elevar em CzS 134.513.277,51 (cento e trinta e 
quatro milhões, quinhentos e treze mil, duzentos e se
tenta e sete cruzados e cinqiienta e um centavos) o 
montante de sua divida consolidada. 

O Sen3.do Federal resolve: 

Art. 19 t o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros 
fixados pelos itens I, II, III e IV do artigo 21 da Reso
lução n9 62, Qe 28 de outubro de 1976, ambas do Senado 
Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão 
de 4.889.525 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul, tipo reajustável- O R TE-RS, equivalen~ 
te a CzJ 134.:513.277,51 (cento e trinta e quatro milhões, 
quinhentos e treze mil, duzentos e setenta e sete cruzados 
e cinqilenta e um centavos), considerado o valor nominal 
do título de Cri 27 .510,50, vigente em fevereiro de 1985, 
destinado ao financiamento do giro da dívida consolida~ 
da interna mobiliária do Estado, vencível no transcorrer 
deste exercício, observadas 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 (José Fragelli)- Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 183, de 1985 (n9 5.312/8_5, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a estruturação de catego
rias funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Judi
ciãt-io do quadro das Secretarias do Tribunal Fede
ral de Recursos e do Conselho da Justiça Federal e 
dã outras providências, tendo 
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PARECERES FAVORAVEIS, sob n•s 131 e 
132, de 1986, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 

- De Finanças. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados~ _(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Sanção. 

!': o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEl DA CÂMARA 
N• 183, de 1985 

(N~ 5.312/85, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a estruturação de Categorias Funcio
nais do Grupo·Atividades ·de Apoio Judiciário do 
Quadro das Secretarias do Tribunal Federal de Re-
cursos e do Conselho da Justiça Federal e dá outras 
providências. 

C Congtessó Nacional decreta: 
Art. J'i' As Categorias FunciOnals de Auxiliar Judi

ciãrio, Código TFR-AJ-022; A tendente Judiciário, Códi-

go TFR-AJ-024 e Agente de Segurança Judicjãria, Códi· 
.- g_o· TFR-~J-025, do Grupo-Ativídades de Apoio Judi
ciãrio~ Código TFR-AJ-020, do Quadro das Secretarias 
do Tribunal Féderal de Recursos e do Conselho da Jus
tiça Federal passam a ter a estrutura constante do Anexo 
desta lei. 

Art. 29 As referências acrescidas às ClaSseS Espe
çiais d,as Categorias a que se refere o artigo anterior se
rão alcançadas pelos ocupantes dos cargos da mesma 
Classe, sem aumento de seu número e através de movi
mentaçã_o regulamenta~. observados os _critérios OJ;"ça~ 
meniáriOs do Tribunal Federal de Recursos. ----

Art. 31' Aos servidores das Secretarias do_Tribunal 
federal de Recursos e do Cons~lho da Justiça Federal 
que tenham ex.ercido encargo retribuído por Gratifi
cação de Representação de Gabinete por 5 (cinCO) anoS 
ininterruptamente, ou por tempo superior, ãitida que in
terpolado, aplica-se o disposto nO art. 180 da Lei n\' 
1.711, de 28 de outubro de 1952, com a redação que lhe 
deu o art. }Q da Lei n~ 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e 
no art. 2~ desta mesma lei. 

P<~rágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos 
servidores já aposentados, que tenham satisfeitO- suas 
condições quando em atividade. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. :s~ Revogam-se a·s disposições em contrãrio. 

ANE~O 

(Art. 1.0 da. Lei n.0 ;de 

Cateprlalo CódJco 

a) Au:zlll.a.r Judlclár!O Tm-A.T -1122 

lol .l.liendente Jlldiclár!O Tl"R·A.T-o:K 

e) Agente de segurança. ~-AJ-()25 
Judlclárla 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão- ordinãria de amanhã a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n~ 131, de 1985-Complementar (n~ 252/85, na Cisa 
de origem), que inclui o Município de Maracanaú, 
recém-desmembrado do Município de-Marailguape, na 
região metropolitana de Fortaleza, alterando§ 8~ do art. 
19 da Lei Complementar nQ 14, de 8 de junho de 1973, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 3 e4, de 1986, 
das Comissõ~-

- de Constituição e Justiça e 

-de Municípios. 

Discussão, em turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos ternos do art. 296 do Regiriii:nto In
terno), do Projeto de Lei do Senado n~ 28, de 1970, de 

de de 

a_.., -erêa~ •v-• 
"llspêd&l Jl1o! Ma~ a& • NM·28 a.~n 

A .NllUaNM 27 

J!:speda1 NM·11·& tOl :13 • KM ·fl.a ll)l :fi 
A NMM-.NMto 

Bapeclal NM 28 a. NM S3 
B NM 21 a NM 27 
A NM 14 a. NM 20 

autoria do Senador Ruy Carneiro, que cria O Serviço 
Nacional Obriga1ório e dá -outi-as providêridas, tendo 

PARECER, sob nQ 819, de 1985, da Comissã.o 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

Discussão, em primeiro turno (apreciaÇãO preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art._ 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~ 913, de 
1980, do Senador Humberto Lucena, que introduz alte
ração na Lei da Anistia, objetivando tornar expresso o 
direito aos adicionais, por tempo de serviço dos servido
res civiS e m"ilit:ares que retornaram ou reverteram ao ser
viço ativo, tendo 

~ARECER, sob~~ 282:-da .C:omissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

4 

Discussão, em primeiro tuno (apreciação preliminar 
da Constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 229, de 1980, do Senador Henrique Santillo, que prof-

·-.-i:......~·-·- . -t ~..! 
··:;.;~~-·~.::. -,;; 
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be_ a propaganda de medicamentos nos meios de comuni
cação social, tendo 

PARECER, sob n~' 353, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de e inujuridicidade, com voto vçncido dos Senadores 
Franco Montara e Tancredo Neves. 

5 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do att. 290 do Regi
ni.({iitcnntei-no), do Projeto de Lei do Senado_ n'i' 18, de 
1981, de autoria do Senador Gastão Mtiller, que dispõe 

___ s_Qbre a_ obrigatoriedade de construção. reconstrução ou 
mOntagem -de--niuseu; nos casos de extinção ou demo
lição- dit uriidade existente, tendo 

PARECER, sob n9 500, d_e 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da Constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~ 60, de 
1981, de autoria do Senador Itamar Franco que suspen
de em relação aos desempregados a exigibilidade dos cré
ditos viriculados ao Sistema Financeiro da Habitação e 
dá outras providências, tendo 

PARECER, sob nt 820, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

7 

Discussão, em pririteiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 252, de 
1981, de autoria do Senador Itamar Franco, que exime 
do Imposto s_obre a Renda as quantias pagas a título de 

- indenização por férias não gozadas no curso do contrato 
de trabalho, tendo 

PARECER, sob n~ 572, de 1982, da Comissão 

---de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de, 

Discussão, em primeiro turno (apreciação_ preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~ 271, de 
1981, de autoria do Senador Gastão MUller, que consi
dera prestação de socorro a intervenção médica arbi
tr_ária indispensável à ~alvação da vida de terceiro, tendo 

.PARECER;- sob ri~ 728, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

9 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento interno), do Projeto de Lei do Senado n~--25, de 
1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que isenta 
do Imposto sobre a Renda as gratificações que enUmera, 
pa~as a servidores públicos, tendo 

PARECER, sob nQ 1.013, de 1985, da Comissã_o_ 

-de ·constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

10 

Discussão", em primeiro turno (apreciação preliminar 
da CoftsHtucionalidãde e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n~ 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
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que estabelece critério e limite para os reajustes dos 
preços de ingresso de jogos de fu_tebol, tendo 

PARECERES, sob n•s 738, de 1983, e 51, de 1985, da 
Comissão 

-de Constituiçio e Justiça -19 pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade; 

- 29 pronunciamento (reexame solicitado _em Ple
nário): ratificàndo seu parecer anterior, com voto venci
do do Senador Helvidio Nunes. 

11 

Discussão, em primeiro turno (ã.preciaçãO preliminar 
da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado n9 244, de 1983, de 
autoria do Senador Álvaro Dias, que dispõe sobre a pos
sibilidade de os sindicatos de trabalhadores poderem re
clamar em juizo, independentemente de mandato procu
ratório, adicionais de insalubridade e periculosidade, em 
beneficio de seus associados, tendo 

PARECER, sob n"' 50, de 1985, da Comissão 

-de Coll.!ltitulção e Justiça, pela injuridicidade. 

1Z 

Discussão, em primeiro tui'no (apreCiação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n"' 270, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
acrescentando dispositivo à Lei n9 5.889, que estatui nor
mas reguladoras do trabalhador rural, tendo 

PARECER, sob n9 486, de 1984, da Comissão 

-de Coll.!ltltuiçilo e Justiça, pela inconstitucionalida
de e injuridicida.de. 

13 

Discussão, em primeiro turno (àpreciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 273, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
acr"çscentando dispositivo à Lei n9 7 .O 16, de 23 de agosto 
de 1982, que dispõe sobre a reversão para cargos inte
grantes do plano de classificação, tendo 

PARECER, sob n"' 131, de 1985, da Comissão 

.:.... de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de e injuridicidade, com voto vencido dos Senadores Ju
tahy Magalhães, Lenoir Vargas e Luiz Cavalcante. 
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Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi

-melito Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 288, de 
1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dis
põe sobre o arrendamento compulsório de parcelas de 
latifúndios, para os efeitos que especifica, tendo 

PARECER, sob n"' 401, de 1984, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

15 

Distussão~_eJD_ primeiro turno (api'eciação preliminar 
da constitucionalidãõe, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 8, de 
1984, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que altera 
a redação do art. 10 da Lei n9 6.903, de 30 de abril de 
1981, para equiparar ao funcionário público civil da 
União, Juiz Temporário aposentado, tendo 

PARECER, sob n9 817, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

16 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar , 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi~ 
menta Jnterno), do Projeto de Lei do Senado n"' 28, de 
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrts-. 
centa dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, 
no capítulo concernente à Justiça do Trabalho, tendo 

PARECER, sob n"' 812, de 1985, da Comissão 

-de Constltuiçio e Justiça, pela inconstituciorialiâa
de. 

17 

Discussão, em primeiro tui-no (apreciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
tJ9 57, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que altera dispositivos da Lei n"' 4.266, que dispõe sobre 
o salário-famflia do trabalhador, e dá outras providên
cias, tendo 

---------
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PARECER, sob n9 880, de 1985, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
, de e injuridicidade. 

18 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 161, de 
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, determi
nando que seja incorporada ao vencimento, na condição 
que especifica, a gratíficação de cargo t~nico percebida 
por servidor público, tendo 

PARECER, sob n9 465, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

19 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalídade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 220, de 
1984, de autoria do Senador Henrique Santillo, que esta
belece critérios para reajustamento salarial do servidor 
público e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n"' 132, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

20 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 113, de 
1985, de autoria do Senador Carlos Alberto, que dispõe 
sobre a contagem recíproca do tempo de serviço entre 
atividades abrangidas pelo Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural e aquelas vinculadas à Previdência 
Social Urbana, tendo 

PARECER, sob n9 466, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~ 
de. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão ils 18 horas e 50 minutos.) 
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ANO XLI - N• 021 CAPITAL FEDERAL SEXTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 1986 

.--------SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal apr~vou, nos termos do art. 42, incisei IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 4, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo externo no valor deUS$ 
120,000,000.00 (cento e vinte milhões de dólares americanos) destinada ao programa de refinanciamento da dívida externa 
daquele Estado. 

Art. I• É o Governo do Estado do Minas Gerais autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor âe uss 120,000,000.00 (cento e vinte milhões de dólares americanos), ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, destinada ao programa de refinanciamento da dívida externa daquele Estado. 

Art. 2• A operação realizar-se-á nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditfcias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do artigo 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 dejunhcr de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as dispcrsições da Lei Estadual n' 3.433, de 27 de 
novembro de 1984, autorizadora da operação; 

Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 2 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• S, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em CzS 181.488.226,55 (cento e oitenta e um 
milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis cruzados e cinqüenta e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Go.verno do Estado do Rio Grande do Sul autorizaclo a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I, II, III e IV do artigo 2• da Resolução n' 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n' 93, de 11 de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 6.597.053 Obrigações do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul, tipo reajustável O R TE-RS; equivalente a·CzS 181.488.226,55 (cento" e óítenta e um milhões, quatrocen
tos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis cruzados e cinqUenta e cinco centavos), considerado o valor nominal do título de 
Cr$ 27.510,50, vigente eni fevereíro de 1985, destinado a fmanciar o programa de trabalho daquele Estado, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vig_or na data de sua publicação. 

Senado Federal, 2 de abril de 1986. - Senador Jos~ Fragelli, Presiâêiite. 

--------
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Abril de 1986 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 6, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 3.520.541,40 
(três milhões, quinhentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e um cruzados e quarenta centavos), 

Art. l• É o Governo do Estado da Paraíba, nos termo§ do artigo 2• da Resolução n' 93, de li de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 3.520.541,40 (três milhões, quinhentos e vinte mil, 
quinhentos e quarenta e um cruzados e quarenta centavos), correspondente a 116.125,98 Obrigações Reajustãveis do Tesouro 
Nacional- ORTN, considerado o valor n_ominal da ORTN de Cr$ 30,316,57,vigente em março de 1985,junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à ampliação"e me
lhoria do sistema penitenciârio estadual, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 2• Esta resolução _entra _em_vjgor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 3 de abril de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 7, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 1.492.599,76 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e noventa e nove cruzados e 
setenta e seis centavos). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito )10 valor de Cz$ 1.492.599,76 (um 
milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e_ n_o_venta e nove cruz~do~_e_se_tenta e seis centavos), correspondente a 
67.506,50 ObrigaçõeS Reajustavets do Tesouro Nacional, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 22.II0,46, vigente em 
dezembro de 1984, junto à Caixa Ecollômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - F AS, destinada à implantação de meios-fios e sarjetas nõ Município, obedecidas as condiçÕeS admitidas pelo Banco- Cen
tral do_ Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de abril de 1986 -Senador José Yragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, item 3<Y, do Regimeillo Interno, e eu, José Fragelli, 
Presidente, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N• 8, DE 1986 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito no valor de CzS 702.372.620,15 
(setecentos e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, seicentos e vinte cruzados e quinze centavos). 

Art. l• É o Governo do Distrito Federal autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 702.372.620,15 
(setecentos e dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, seicentos e vinte cruzados e quinze centavos), correspondente a 
15.301.599 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 53.437,40, vigente em julho de 1985,junto.ao Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinada à construção e urbanização de unidades residenciais nas cidades satélites de Brasília - DF. 

Art. 2• Esta Resolução. entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição; e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 9, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 13.770.573,00 (treze milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e setenta e três cruzados). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, nos termos d-o. artigo 2• da Resolução n• 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de. crédito no valor de Cz$ 13.770.573,00 (treze 
milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e setenta e três cruzados), correspondente a 300.0()0 UPC, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 45:901,91, vigente em julho de 1985,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A, este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à aplicação em estudos, programas e projetas que aten
dam às finalidades do Programa FINANSA/FIDREN, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de abril de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 10, DE 1986 

Autoriza o Governo. do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares norte-americanos), destinada ao refinanciamento dos compromis
sos externos existentes e vencíveis em 1985. 

Art. I• É o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de em
préstimo externo no valor deUS$ 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em ou
tras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Cen
tral do Brasil, destinada a financiar a liquidação dos compromissos externos existentes, vencidos e vencíveis em 1985. 

Art. 2• A operação realizarcse-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do artigo 1•, item II do Decreto n•74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as condições das Leis Estaduais n•s 4.096, de 12 de 
outubro de 1979 e 4.627, de 15 de maio de 1985, autorizadoras da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 3 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 11, DE 1986 -

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de CzS 14.688.611 ,20 (quatorze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e onze cruzados e vinte 
centavos). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Vãrzea Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 
93, de .li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 14.688.611,20 
(quatorze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e onze cruzados e vinte centavos):correspondente a 320.000 UPC, 
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considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de l985,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CU
RA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 3'de abril de 1986. '-Senador José Fragelli, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovini;n'às termos do art. 42, i~ci~d vi: ::~~-Constituição, e eu, José Frag~Úi·, Presi-. 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 12, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 3.043.254,33 (três milhões, quarenta e três mil, duzentos e cinqüenta e quatro cruzados e trin
ta e três centavos). 

Art. I • É a Prefeitura Municipal de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2• da Reso
lução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
3.043.254,33 (três milhões, quarenta e três mil, duzentos e cinqUenta e quatro.cruzados e trinta e três centavos), correspondente a 
72.404,03 Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, 
vigente em junho de 1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social-.FAS, destinada a financiar a implantação de unidade mista de saúde, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 3 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço sabefqiieó Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 13, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em CzS 85.665.500,00 (oitenta .e cinco milhões, 
seiscentos e sessenta e cinco mil e quinhentos cruzados) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros estabeleci
dos nos incisos Le lUdo artigo 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de II de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no valor de Cz$ 85.665.500,00 (oitenta e 
cinco milhões, seiscentos e·sessenta e cinéo inil e quinhentos cruzados), correspondente a US$ 18,422,682.94 (dezoito milhões, 
quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos __ e oitenta e dois dólares americanos e noventa e quatro centavos de dólares), à taxa 
cambial de Cr$ 4.650 (quatro mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros) junto a um conglomerado de bancos, destinados à renovação 
das parcelas vencidas e vincendas no presente exercício, relativas a empréstimos contratados sob a égide da Resolução n• 63, de 
1967, do Banco Central do Brasil, obedecidas as condições adimitidas por este Banco para operações de repasse, em moeda na
cional, de créditos_ obtidos no exterior. 

Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação .. 
Senado Federal, em 3 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 14, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor 
de CzS 9.627.841,80 (nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e um cruzados e oitenta centa
vos). 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Maringâ, Estado do Paraná, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 9.627.841,80 (nove milhões, 
seiscentos e vinte sete mil, oitocentos e quarenta e um cruzados e oitenta centavos), C<>rrespondente a 281.789,64 Obrigações 
Reajustâveis do Tesouro Nacional- QRTNJ considerado o valor nominal da ORTN de_CrS 34.166,77, vigente em abril de 
1985, junto ao Banco do Estado do Paranã, este na qualidade de agente fi-nanceiro do Banco Nacionaf da Habitação- BNH, 
destinada à execução de obras de infra,estrutura e de equipamentos comunitários públicos em conjuntos habitacionais, obedeci-
das 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, 3 de abril de 1986. ~ Senador José Fragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tetrnos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 15, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em CzS 134.513.277,51 (cento e trinta e qua
tro milhões, quinhentos e trCze mil, duzentos e setenta e sete cruzados e cinqüenta e um centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. I' É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I, II, III e IV do artigo 2• da Resolução no 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de no 93, de 11 de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 4.889.525 Obrigações do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul, tipo reajustável- ORTE-RS, equivalente a CzS 134.513.277,51 (cento e trinta e quatro milhões, qui
nhentos e treze mil, duzentos e setenta e sete cruzados e cinqilenta e um centavos), considerado o·valor nominal do título de Cr$ 
27 .510,50, vigente em fevereiro de 1985, destinado ao financiamento do giro da dívida consolidada interna mobiliária do Estado, 
vencível no transcorrer deste exercício, observadas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasif, no respectivo processo. 

Art. 2• . Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de abril de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

1- ATA DA 28' SESSÃO, EM 3 DE ABRIL DE 
1986 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 --Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.2- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n1> 44/86, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera dispositi
vo da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966.-

- Projeto de Lei do Senado n'~ 45/86, de autoria 
do Sr. Senador Hélio Gueiros, que -dispõe sobre apli
cação parcial de lucros em medidas de preservação 
do meio ambiente nas atividades que cauSam danOs a 
ecologia e dá outras proVidências. 

1.2.3 - Requerimento 
N"' 45/86, de autoria do Sr. Senador Alberto Silva, 

solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
da Câmara fi9S 142/84. e 141/85. 

1.2.4 - Comunicação da .Presidência 
Designação dos Srs. Senadores Ainaral Peixoto, 

Nelson Carneiro e Jamil Haddad, para representa
rem o Senado nas solenidades do Centenário do Co
légio Anchieta, a realizar-se no próximo dia 12, em 
Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR FÁBIO LUCENA - Decretação de 
intervenção federal na SUFRAMA. 

SENADOR OCTÁVIO CARDOSO, como UdOr 
-Desvio de verba do Programa de Alimentação Po
pular- PAP, pela SUNAB. Demissão de emprega
dos da rede bancária. 

SENADOR CARLOS CHIARELL!, como Líder 
-Defesa da administração do Sr. João Felício-Scâr
dua à frente da Presidência da COBAL. Recadastra
mento eleitoral. 

1.2.6- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 

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

1.2.7- Requerimento 
N"' 46/86,_de auta:riado Sr. Senador EnéasFaria,

solicitando a inclusão, em Ordem dÕ Dia. do Projeto 
de Lei da Cârhara n9 204/85. 

SUMÁRIO 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara p9 131/85-
Complementar (n9 252/85, na Casa de origem), -que 
inclui o Município de Maracanaú, recém
desmembrado do Município de Maranguape, na re
gião metropolitana de Fortaleza, alterando o § 8t do 
art. ·}9 da Lei Complementar n' 14, de 8 de junho de 
1973. Discussão encerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n' 28/70, que.cr~a O Ser
viço Nacional Obrigatório e dã outras providência's. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Dis-
cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta 
de quorum, após usar da palavra o Sr. Nelson Carnei
ro. 

Projeto de Lei do Senado n9 193/80, que introduz 
alteração na Lei da Anistia, objetivando tornar ex
presso o direito aos adicionais, por tempo de seCviço 
dos servidores civis e militares que retornaram ou re
ve:iteram· ao serviço 3tívo. (Apreciação pre1iminar da 
constitucionalidade). Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n9 229 J80, que proíbe a 
propaganda de medicamentos nos meios de comuni
cação social. (Apreciação preliminar da constitucio
nalidade e juridicidade). Discussão sobrestada em vir
tude da falta de quorum para votação do Requeri
mento n9 47/86, após usar da palavra o Sr. Benedito 
Ferreira. 

Projeto de Lei do Senado n' 18/81, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução 
ou montagem de museu, nos casos de extinção ou de
molição da unidade existente. (Apreciação prelimi
nar da_ constituciona·Iidade). Discussão encerrada, fi
c-an~õ a votação adiada por falta de quorum. 

PrOjetO de Lei do Senado n9 60/81, .·1.ue suspende 
em relação aos desempregados a exigibilidade dos 
créditos vinculados ao Sistema Financeiro de Habi
tação e dá outras providências.. (Apreciação preliini
nar da constitucionalidade). Discussão encerrada, fi
cando a votação adiada por falta de quorum. 

ProjetO de Lei do S"enado n' 252/81, que exime dO 
Imposto sobre a Renda as quantias pagas a título de 
indenização por férias não gozadas no curso do con
traio de trabal~~· (Apreciação 1=1reliminar da consti
tucionalic;lade). Discussão encerrada, fic_ando a vo
tação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n'~271/81, que considera 
prestação de socorro a intervenção médica arbitrária 
indispensável à salvação da vida de terceiro. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade). Discussio 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto de Lei do Senado n9 25/83, que isenta do 
Imposto sobre a Renda as gratificações que enumera, 
pagas a servido~ públicos. (Apreciação preliminar 
da constitucionãlidade). Discussão sobrestada em vir
tude da falta de quorum para votação do Requeri
mento n"' 48/86, após usar da palavra o Sr. Nelson 
Caineiro. 

Projeto de Lei do Senado n9 70/83, que estabelece 
critério e lif!1ite _para os reajustes dos preços de in
gresso de jogos de futebol. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade). Discussão encer
rada, ficando a votação adiada por falta de quorum, 
após usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro. 

Projeto de Lei do Senado n'i' 244/83, que dispõe 
sobre a possibilidade de os sindicatos de trabalhado
res poderem reclamar em juiza,· independentemente 
de mandado procuratório, adicionais de insalubrida
ae e periculosidade, em beneficio de seus associados. 
(Apreciação preliminar da juridicidade). Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei do Sen?-do n"' 270/83, acrescentando 
dispositivo à Lei n9 5.889-, que estatui normas regUla
doras do trabalhador rural. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade e: juridicidade). Discussão en
cerrada, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Lei do Senado n9 273/83, acrescentando 
dispositivo à Lei n~_7.016, de 23 de agosto de 1982, 
_que dispõ~ .~obre a reversão para cargos integrantes 

- do plano de classificação. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade). Discussão encer .. 
rada, ficando a votação adiada por falta de quorum, 
após usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro. 

Projeto de Lei do Senado n~ 288/83, que dispõe 
sobre o arrendament_o compulsório de parcelas de la
tifúndios, para oS efeitos que especifica. (APreciação 
preliminar da constitucionalidade). Discussão encfr .. 
rada, ficando a votação adiada por falta de quorum, 
tendo usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. 

P.I.ojetc?.l:"le Lei do -Senado n9 8/84, que altera a re
dação do art. 10 da Lei n~ 6.903, de 30 de abril de 
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1981, para equiparar ao funcionário Público civil da 
União, Juiz Temporário aposentado. (Apreciação 
preliminar da constitucionalida_de). _:Piscussão encer
rada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n" 28/84, que acrescenta 
dispositivo à Consolidação das Leis do .Tral;>alho, no 
capítulo concernente à Justiça c;l.o Trabalho. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade). Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quo
rum, após usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro. 

Projeto de Lei do Senado n" 57/84, que altera dis
positiVOs da Lei n" 4.266, que diSpõe sobre o salário
família do trabalhador, e dá outras providências. (A
preciaçãQ preliminar da constitucionalidade ejuridi
cidade). Discussão encerrada, ficando a votação adia
da por falta de quorum. 

Projeto de Lei_ do Senado n9 161(84_, determina~do 
que seja incorpOrada ao vencimento, na condição 
que especifica, a gratificação de cargo técnico perce
bida por servidor público. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n9 220/84, que estabelece 
critérios para reajustamento salarial dO servidor 
público e dã oul.!:_as_ providêncías. (Apreciação preli
minar da constitucionalid_ade). Discussão encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n9 113/85, que disPõe 
sobre a contagem recíproca do tempo de serviÇo en
tre atividades abrangidas pelo Programa de Assistên
cia ao Trabalhador Rural e aquelas vinculadas à Pre
vidência Sociã.l Urbana. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

1.3.1 -Discursos após- a: Ordem do Dia 

SENADOR ENEAS FARIA, como Líder- Colo
cações sobre a evolução da indústria de informãtica 
no Brasil. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Conside
rações sobre a política do couro bovino __ no Brasil. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Centec 
nário de" falecirrieitto do Padre Ovídio Alves _de -São 
Boavantura. 

SENADOR ODACIR SOARES- Documento_da 
Associação Médica de Rondônia, contrário a convê
nio de saúde celebrado entre a Previdência Social e o 
Governo daquele Estado. 

SENADOR GASTÃO MVLiER --Situação d~ 
atual Governo do Mato Grosso, no campo político e 
administrativo. 

SENADOR NELSON CA'RNEIRO -Apelo em 
favor de eqüidade no tratamento dado ã.os engenhei
ros e médicos ol'iuD:_d~?S ~e profissões civis que com
põem o quadro de oficiais da aeronáutica, com os da 
carreira ativa. 

-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA.- Nt::_croló
gio do jornalista Oyama Brandão Telles. 

SENADOR MARTINS FILHO- Impunidade de 
atas de violência quem têm choca_dQ a sociedade bra
sileira. 

SENADOR JOSE /GNAC/0 FERREIRA- I~di
cação do Engenheiro Raimundo P.ereira- Mascare
nhas para a Companhia Vale do Rio Doce. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxi.ma 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 -ATA DA 29• SESSÃO, EM 3 DE ABRIL DE 
1986 

2.! -ABERTURA 

2.2.- EXPEDIENTE 

2.2..~ _- Pareceres e~caminhado~ à Mesa 

2.2.2 - Requerimentos 

~ N~' 49/86, de urgênC?ia, para o Projeto de Lei d-a 
Câmara n9 l31f85 (n9 5.347 (85, na Casa de origem), 
que de_clara o cidadão Tancredo de Almeida Neves, 
Presidente Honorário da República. 

- N9 50/86, de urgência, para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 218/85 (n9 6.698/85, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da_República, que 
dispõe sobre o Plano Nacional de Informática e Au
tomação - PLANIN. 

2.3 -ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vó n~? 22(84 (nQ 57/84, na Câmara dos _Deputados), 
que aprova o texto do acordo de Cooperação Cientí
fica, Técnica e Tecnológica, entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
do Marrocos, em Fez, a 10 de abril de 1984. Aprova
da. À promulgação. 

-Projeto de Lei do Senado n_9 226/83, que conce
de anistia a dirigenteS SiOdicais punidos cOm base na 
legislação trabalhista. Aprovado, em segundo turno. 
À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei d~ Senado n9 81/85, que dá nova 
redação aos arts. 49, item II, 59 e 125, do Decreto-lei 
[1'1 200, de_ 25 _d~ fey~reiro de 1967~ ·ªlteraclq _pelo 
Decreto-lei n9 _9Ç)O,_de 29 de setembro de !969, dispõe 
sobre a obrigatoriedade de publicação de atas e con
tratos de interesse da Administração Pública Federal 
Direta e Indireta e dá outras provídêriclaS. Aprovado, 
em segunto turno. Ã Comissão de Redação. 

-Parecer da Comissão de Relações Extedores 
sobre a Mensagem n9 297/85 (n9 598/85, na origem), 
pela qual o S.enbor Presidente da República submete 
à detiberaçâo do Senado a escolha do Seiifior Arito
nio Sabino Cantuãria Guimarães, Ministro de Pri
meira ClaSS<?, da Carreira de DiPlomata, para exercer 
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~função de Embaixador do Brasil junto à República 
Sqcialista da _Rom_ênia. Apr~ciB:do e~ sess~o secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n9 37/86 (n9 2/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à delibe_raç_ão _ _d_o Senado a escolha do Senhor André 
Guimarães, Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Indonêsia. Apreciado 
em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de COnstituição e Justi_ç_a 
sobre a Mensagem n9 73/86 (n9 71/86, mi origem), 
pelâ-qüal o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha._d_o Professor Célia 
de Oliveira Botja, para exerCer o -cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da 
a-pOsentadoria do_ Minisúo João Baptista Cordeiro 
Guerra. Apreciado em sessão secreta. 

2.3.1 - Matêrias apreciadas após a Oi'dem do Dia 

-Projeto de Lei da Câmara n9 218/85, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento n9 50/86, 
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das co
missões competentes. Â sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 137/85, em regime 
de urgência, nos termos do Requerimento nQ 49/86, 
lido no Expediente. Aprovado, nos termos do substi
tutivo oferecido pelo Sr. Senador Arna.ral Peixoto, 
com subemenda da Comissão de Educação c Cultu
ra, após pareceres das comissões competentes. Ã Co
missão de Redação. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 137/85, em regime 
de urgência. Aprovado, em turno suplementar. Ã Câ
mara dos Deputados. 

23.2 - D1scursos após a Ordem do Dia 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA-~ 
Concessão, pela Fundação Joaquim Nabuco, da me
dalha Massangana ao escritor Eduardo Portella. 

SENADOR JOSE LGNÁC/0 FERREIRA
Posição do empresariado com relação ao Plano de 
Estabilização EcOnómica adotado pelo Governo. 

2.3.3-- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

2.4- ENCERRAMENTO 

4-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 
- N' 29, de 1986 

5-'SECRETARIA GERAL DA MESA 
~Resenhas das matérias apreciadas de lQ a 
31 de março de 1986 

6-ATAS DE COMISSÃO 
7- MESA DIRETORA 
8- LIDERES E VlCE-LIDERES DE PARTI

DOS 
~ 9 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER
MANENTES 

Ata da 28~ Sessão, em 3 de abril de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Passos Pôrto e Enéas Faria 

ÃS 14H0IIAS !>JO}.IINUTOS,,IICHAM-SE PRE
SENTES OS SRK SEN4DORES:~ ~~ 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fãbio Lucena -
Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes
Hélio GueiroS=--Alberto Silva - Helvídio Nunes -
Cesar -Cais- José Lins- Virgílio Távora- Carlos Al
berto - Marcondes Gadelha - Cíd SampaiO - Nival-

do Machado- Luiz Cavalcante =_Lourival Baptista-
_ Passos Pôrto -:- Jutahy_ Magalhães - Luiz Viana-

João Calmon- José.igrlãciõ~Tfi-= Nelson Cãrileí
ro - JamH Haddad- Murilo Badaró -Alfredo Cam
pos - Benedito Ferreira- Gastão MUller- José_ Fra
gelli- Marcelo Mirandã.- Affonso Camargo- Enéas 
Faria - Ivan Bonato - Carlos Chiarelli --Pedro Si
mOn - Octavio Cardosõ. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acrisa o comparecimento de 38 Srs. Seriadores. 
Havendo número regimental, declaro abert_a_a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 19-~ecretãrio irá proceder à leitura do Expedien
te_ 
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1:: lido o seguio.te 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER 
N'1 158, de 1986 

Da. C<>mlssão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Lei da Vãma..a 
n.~ 8, de 1985 (n.0 4.616-0, ~ 1984, na 
Ca.mara d~s Deputa4os), que "dispõe, 
sobre medidas de segurança aos ex
Presidentes da República. e dá outras 
providências." 

Relator: Senador Alberto Silva 

O Substitutivo da Càmara dos Deputados 
que -passamos a examinar - prevalecente 
sobre o P.rojeto original do Deputado Alci
des Francl.scato - foi proposto pela Oo
mlssão de Constituição e .Tustiça daquela 
Casa do Congresso. 

A proposição, erifiin, tem o meritório pro
pósito de oferecer aos ex-Pres.ldentes da 
República o dla'eito de utilizarem "os servi
ços de 4 {quatro) servldoree, destinadlls a 
sua segurança pessoal, bem como a 2 (doiS) 
velculos oficiais com motoristas custeada$ 
as despesas com dotàções orÇamentárias 
próprias da Preeidência da República". 

Pelo art. 2.? do projet<>, o "Ministério da 
.Tustiça responsablllzar-se-á pela segurança 
dos candidatos à Fresidência <la República, 
a partir da homologação em convenção par
tidária". 

Como se verifica, o proJeto vem atender 
notória nos tempos atuals. A NaÇão não po
s. uma reallcrade que, infelizmente, se faz 
de .abandonar seus Presidentes ao térm!llo 
de seus mandatos, sabendo-se, que stia se
gurança é consideravelmente mais vulnerá
vel que a de um cidadão comum. 

Não se trata, pois, de um privilégio des
cabido, mas de uma disposição de se asse
gurar1 ao cidadão inoom:um que chefiou a 
Nação, ·um mínimo de segurança peesoal à 
sua vida cre rotina. 

'Este, allâs, já é um direi to reconhecido 
pelas Nações mal.s cultas e desenvo[JI'ldas 
do mundo, numa demonstração clara do 
seu grau de civilização. 

A segurança pessoal Igualmente devida 
aOs· candidatos à Presidência da RePública 
é outra conquista da· maior relevância, da
dos os riscos que advêm para os candidatos 
no correr de ·campanhas geraim:ente emo
tivas e apalliOnadas . 

o projeto, na forma do SUbstitutivo apro
vado pela C8.mara, parece-me constitucio
nal, juridico e elaborado em· boa técnica 
legislativa, merecendo Integral apelamento 
quanto ao mérito. 

Isto posto, oplno favoravelmente ao 
IPLC n.0 8/85. 

Sala das CoJl1lssõe.s, 2 de abril de 1986. -
José Ignácto Ferreira, Plresidente - Alber
to Silva, Relator - Lubl Cavalcante (con
tra)·- Oetávio Cardoso- Lenoir Va.rg'IIB
Helvídlo Machado <com reetrições} -
J!éllo Gneiros - Fábio Lucena. 
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PARECER 
Nq 159, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação flllal do Projeto de Reso
lução n. 0 17:1, de 1985. 

Relator: Senador Vivaldo Machado 

A Comlssão apre.senta a redação final do 
Projeto de Resolução n.• 173, de 1985, que 
autoriza o Estado_ do Rio de Janeiro a 

elevar em Cz$ 152.682.159,14 (cento e cln-. 
(!üenta e dois milhões, seiscentos 1e oitenta 
e dois mil, cento e cinqüenta e nove cru
zados e quatorze centavos) o montante de 
sua divida corísolldada. 

Sala de Reuniões da Comlssão, 3 de abril 
de 1986. - Jorge Kalume, Presidente -
Nivaldo Machado, Relator - Martins Fllbo. 

ANEXO-AO PARECER 
N.0 159, DE 1986 

_Redação flllal do· Projeto de Resqlu
ção n. o 173, de 1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do art. 42, inciso VI, da Cons
tituição, e eu, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1986 
A'utorlza o Governo do Estado do !Rio 

de Janeiro a elevar em C?.$ 152.682.159,14 
(cento e cinqüenta e dois milhões, seis
centos e oitenta e dois mll, cento e cin
qüenta e nove crw;ados e quatorze_ cen
tavos) o montante de sua. divida con:-0 
solidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1. 0 É o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro autorizado a elevar, temporaria
mente, o parâmetro estabelecido no item III 
do att. 2.0 da Resolução n.o 62, de 28 de· Ou
tubro de 1975, modificada pela de n.O 93, de 
11 de outubro de 1976, ambas do Senado Fe
de_ral, de modo a permitir o registro de uma 
emlssão de 5.036.261 Obrigações do Tesou
ro do Estado do Rio de .Taneiro - Tipo 
Reajustável - ORTR.T ,equivalente a ..... 
Cz$152.682.1.59,14 (cento e cinqüenta e doiS 
milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento 
e cinqüenta e nove_cruzados e quatorze cen
tavos), considerado o valor nominal do títu
lo de Cr$ 30.316,57, vigente em março ·de 
1985, destinado à complementação do giro 
da dívida consolidada interna mobiliár!a, 
vencível no exercício de 1985, ob-edecidas as 
condições adniltidas pelo Ba!!CO Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta re.solução entra em vigor na 
data de sua publicação. _ 

PARECER 
Nq 160, de 1986 

IRedação final do Projeto de Resolu
ção n.O 176 de.1985. 

!Relator: Senador Martins Filho 

A Comissão apresenta a redação final do 
Proj~Aot.n. rl~ ·'R~l:t1,..J'in n,o 176 rl:e 1985. aue 
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auto.I<iza .a Pr:e-feitura Municipal de ~a 
do Garças, Estado do Ma/to GI"OO&:>, a ele
var em Cz$ 4. 886.412,00 (quatro milhões, 
oitocentos e oitenta e seiS mil, quatrocentos 
e doze cruzados) o =tan·te de sua dívida 
con.solldadla. 

sak de Reumões da ComJ&são 3 de abrll 
de 1986. - Jorg'e Kalume PreOI!dente -
Martllls Filho, ReJa;tor - Nivaldo Macha
do. 

ANEXO AO PARECER 

N.O 160, DE 1986 

_ Redação flllal do Projeto de Resolu
çao n.O 176, de 1985. 

Faço. saber que o Senado Fle<leral apro
vou, nos ternw.s do art. 42 inciso VI da 
Oonstltuição, e eu, · ' pi:e.sJ._ 
dent., promulgo a .seguinte 

RESOLUÇAO N.o , DE 1986 
Autoriza .a: Prefeitura Municipal de 

Barra do Garças, Estado do Mato Gros-
- s~, a--contratar operação de crédito no 

valor de Cz$ 4.886.412,00 (quarto mi
lhões, oitocentos e oitenta e seis mil, 
quatrocentos e. doze cruzados). 

O Senado Fedem! rerolve: 

Alot .. 1.0 É a Prefeitura Muaticlpal de Bar
"" do GaxÇrus, Estado do Mato Gros;so, nos 
tennos do rurt. 2.• da Re.solução ·n.0 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado F1edeml, 
autorizada a oontm-tar operação de_ erédito 
no valor de CZ$ 4.886.41~,00 (quatro ml
lh6es, oHooentos e oitenta e sela mil, qua
troormtos e doze cruzado<>) correspondente 
a 200.000 UPC, consldéTado o valor noml
nlal da UPC de Or$ 24.432,06 vlgente.no 1.0 
tr!mrestre de 19<15 junto ao Banco do ~tado 
do Mato Grosso S/ A, este na qualld>We' de 
a,gente f'nance;ro do Banco Nac:\onatda Ra
bi tação_ - BNH, dé<>tlnada à lmp!aDitaçâo 
do Projeto CURA em áoreas do Muntcipio, 
obedecidlas as condições admitld!IS'< pelo 
Banco Central do EiraS\!, no respeeti'Vo)>ro-
cesso.-· .. -

A;,t, 2.0 Esta Resolução entra em; vigOr 
na d•ata de sua publicação. 

PARECER 
NQ 161, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 178, d.e. 19S5. 

Relator: Senador Nivaldo MachadO~ 

A Comlssão apresenta a redação flnal do 
Projeto de Resolução n.0 ria~ de 1985, que 
autoriza ~ Prefeitura Muhicipal de Itapira, 
Estado de São Paulo, a contratar operaçãO 
de crédito no valor de Cz$ 8.541.692,50 (oito 
milhões, quinhentos e quarenta e um mil, 
seiscentos e noventa e dois cruzados e cin
qúenta centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril 
de 1986. -:- Senador Jorge Kalume; Pre
sidente - Senador Nivaldo Machado, Re
lator - Senador Martins Fllbo. 
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ANEXO AO PARECEa N.0 161, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n.o 175, de 1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos_ do _ _ai-t_._~2. inciso _VI, da Cons
ttiuição, e eu, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇAO N.O , de-1986 
Autoriza a Prefeitura 1\Ju:u.idpal de 

Itapira, Estado de São Paulo, a contra
tar operação de crédito no valor de 
Cz$ 8.541.692,50 (oito mHhões, quinhen
tos e quarenta e um mil, seiscentos e 
noventa e dois cruzados e cinqüenta 
centavos}. 

O Senado Federal, resolve: 
Art. 1.0 Ê a Prefeitura Muuicipal de 

Itapira, Estado de São _Paulo, nos termos do 
art. 2.o da Resolução n.o 93, de 11 "dê outu
bro de 1976, do !Oenado Federal, autoriZada 
a contratar operação de crédito no valo_r de 
Cz$ 8.541.692,50 (oito m!lhõ_es, quinllentos e 
quax:,enta e um mil, seiscentos e noventa e 
dois cruzados _e cinqüent_a centa_vo_s,),_corres
pondente __ a 250.QQO uPC, consider~o o 
valor nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, 
vigente __ em _abril de 1985, junto _ao BanCO 
do Estado_ de São Paulo S.A., este na quali
dade de-ª._~ente finll.nceiro do Banco. Nacio
nal da Habitação - BNH, destinada à exe
cução de obras do-Projeto CURA, no Muni
c!plo, obedecidas .as condições _adm)ttdas 
pelo Banc_o central do Brasil, no resp_ectivo_ 
processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER 
N9 162, de 1986 

(Da Comissão de Redaçáol 

Redação f_inal do Projeto de Resolução 
n. o 179, de 1!186. 

Relator: Senador Martins Filho 

A Comissão _aJpresenta a redaçáo !lnal do 
Projeto de Resolução n.0 17!1, de 1986, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Salto 
·do Pirapora, Estado de SãO Paulo, a con
tratar operação d.e cr'édlto no valor .de 
Cz$ 2 ."680. 050,00 (dois milhões, seiscento<! e 
oitenta mil e clnqüenta cruzados). 

Sala a"'e Reuniões da Comissão, 3 de abril 
de 1986 - Jorg-e Kalume Pre.sldente -
Martins Filho, Relator - Nivaldo Machado. 

ANEXO AO l'~ N.0 162, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução 
n.o 179, de 1985. 

Faço saber que o Sena® Federal apro
vou, nos termos dQ art. 42, inciso VI, da 
Cónstituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

__ RESQ_Lt[Çª-Ql!if.0 _ , DlU986 
Autoriza a Prefeitu.ra Muuicipal de 

Salto de Pirap&ra, Estado de São Pau
lo, a contratar OP€raçã.o de crédito no 
valor de Cz$ 2.680.050,00 (dois milhões, 
seiscentos e oitenta mil e _cinqüenta 
cruzadtos). 

O Senã:dõ Feaeihl re.s.olve: 
Art. 1.0 Ê a Prefeitura Munlc!palste "Sal

to de cr?Jrapora, Estado- de S""a6-Pãlilo. nós 
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termos do ·art. 2.0 . da ResolUção n.O _ 93, de 
11 de outubro de_19_76, (!o_Senado :Federal. 
autorizada a contratar operação de_ crédito 
no valor de Cz$ 2.680.050,00 (®Is milhões, 
seiscentos e oitenta mil e cinqüenta cruza
dos), correspondente a 150. 0()0 uPCs, 
con.siderado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 17 .667,00. vigente em_ outubro de 19~4, 
junto à Caixa Económica do Estado de Sao. 
Paulo S.A., esta na qualidade de agente f!
nance!:oo cl'o Banco Nacional da Habitação 
- BNH, ,destinada à execução ~,e Obras_ <lo 
Prõ}etO CURA, naquele Municipto, obedeci
das as condições admltidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo: 

Art. -2.0 Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER 
N9 163, de 1986 

(Da comi~ dé Redação) 

Redação final d<> Projeto de Resolu
ção n.O 181, de 1985. 

~elator: Sena.d()r: Nivaldo Machado 

A COmissão apresenta a redação final 
do· Projeto de_ Resolução n.0 !81, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de S<>mbrlo, Estado de santa Ca
tarina, ·a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 275.952,70 (duzentos e seten
ta e cinoo mil, novec_entos e cin,qüenta e 
dois -cruzados e setenta centavos). 

Sala de Reuniões da Coml.ssão, 3 a.bril de 
1986. - ,Jorge Kalurne, !Pre&tdente - Ni
vaido Machado, Relator - Martins Filho. 

..il.NEltO AO PAREOEit N:O l68, DE 1986 
Reda-ção final do Projeto de Resolu
ção n.0 181, de 1985. 

Faço sal>er que o Senado Federal .apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
Ooli.StitUição,. e eu~ ..••.... -.. _ ............ · 
Presidente, promulgo a seguinte _ 

:a.ESOLUÇAO N." , , nE 1986 
Autoriza a Prefeitura Municipal de 

Soiiibrio, Esia.do de Santa Catarina, e 
contrata.- operação de crédito no valor _ 
de Cz$ 275.952,70 (duzentos e setenta ~ 
cinco mil., novecentos e cinqüenta e dois 
cruzados e setenta centavos). 

O Senado Federal rooolve: 
Art. 1.0 Ê ·,. Prefrotura Municipal de 

S<>ml>rio, Estado de Santa Catarina, nos 
termos do art. 2.o da Resolução n. 0 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédlc 
to no valor de Cz$ 275.952,70 (duzentos E 
setenta e cinco mil, novecentos e cinqüe.n
ta e dois cruzados e setenta centav<?S), c-or
respcmdente a 5.586,44 Obrlgaç<ks Reajtis
távei.S do Tesouro Nacional - ORTN,. con
siderado o valor · nominal da ORTN de 
ÇT$ _49.396118, vigente_em ·ag<Jsto de .1985, 
junto à Caixa EC.oitôm.ica Federai. esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Ap<:Jio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, desti
nada a obras de infra-estrutura báSica nas 
vias urbanas, naquela cidade, obed.ecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. .. 

Art. 2.0 _ ·E.s.t.a. _Resolução entra em vigor 
na data â'e sua publicação. -

Abril de 1986 

.PARECER 
N9 164, de 1986 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Reso
lução n. o 182, de 1985. 

Relator: Senador Martins Filho 

·.a Oomissão apresenta a ·redação final do 
Projeto de Resolução n.0 182, de 1985, que 
autoriza -,.-·Prefeitura Municipal de Alta 
Floroota, Estado do Ml>to Grosso a elevar 
em Cz$ 3.140-422,05 Ctrês milhões, cento • 
quarerita mn, qua;trocentos e ·vinte e dois 
cruzados e cinco centavos) o montante do 
sua divida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril 
de 1986. - Jorge Kalunte, Proo!dente -
Martins Filho, Relator - Nivaldo Machado 

.cANEXO AO PA&ECER N.0 164, DE 1986 

Redação final do Projeto de Reso
'"'lução n.o 182, de lliSS. 

.Faço saber que o Senado Féderal apro
vou, nos termos do art. 42, Inciso VI, da 
Constituição, e eu, ...................... , 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAd N:o , DE 1986 
Autoriza. a Prefeitura Muuicipal de 

Alta Floresta, Estado de Mato Gross<>, 
a contratar operação d<l erédito no va
lor de Oz$ 3.140.422,05 (três milhões, 
cento e quarenta mil, quatrooentos ' 
vinte e dois crtm!dos e cinco centavos). 

o Senado Federal o:oooltve: 
.lll"t. 1;o :G: a Prefeitura Municipal de 

Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, nor 
termos do art. 2,0 da Resolução n.o 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contràtar operação de crédltc 
no valor de Cz$ 3.140.422,05 ('três milhõe.s, 
cento e quarenta mil, quatrocentos e vint 
e dois cruzados e cinco centavos), corres
pondente a 74.715,81 Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional - ORTN, con" 
Siderado o valor nominal da ORTN de 
Cr$ 42.031,56, vigente em junho de lll85, 
junto à Caixa Eeonõan!ca Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - :FAS, desti
nada à. implantação de galeria.. pluviais, 
meios-fios e sarjetas (operação I) e im
plantação de uma escola de 1.0 grau, no 
Munic!pio (operação JI), obed.ec!das a.. 
condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo proce.sso. 
_ Art. 2.0 E)sta Resolução entra em vigor 
na data de sua publlcaç.ã.o. 

PARECER 
.. ~ 16;;, de 198(; 

(Da COmissão de Redação) · 

Redação t'mal do Projeto de Reso
lução n.O 184, de 1985. 

B.>rator: Senador Nivaldo Machado 

-À éomlssão- apresenta a reda.ção :!lnal 
do Projeto de--Reooluçã<t n.0 164, de. 1985, 
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que autoriza a Prefeitura MunlcJrr>al· de 
Ibiporã, &.ta.do do Paraná:, a · el<>var em 
Cz$. 1.007.805,30 (lJ11ll< m111)ão, sete mil, 
oitocentos e cinco cruzados· e· trinta cen
tavos) o montante de sua divida coruio
lldada. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril 
de 198<1. - Jorge Kalume, Presidente -
Nivaldo Machado, Relator - Martins Filho, 

ANEXO AO PA&EOER N.0 165, DE 1986 

Itedação fin&l do· Projeto de Reso
lução n.0 184, de 1985. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI, da 
COnstituição, e eu, ..................... .. 
Presidente, promulgo a .seguinte. 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1986 
Autoriza a Prefeitura li:Iuuleipa' 

de lbiporã, Estado do Paraná, a con
tratar operação de erédito no valo' 
de Cz$ 1.007.805,30 (um milhão, ..,te 
m.ii, oitocentos e cinco cruzados e 
trinta centavos) • 

o Senado Federal· resolve: 
Art. 1. 0 É a Prefeitura Municipal de 

Ibiporã, &.tado do Paraná, nos termos do 
art. 2.0 da Resolução n_O 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do senado Federai, awtori
z:.da a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 1.007.805,30 (wn milhão, sete 
mil, oltocentoo e cinco cruzados e trinta 
centavos), correspondente a 29.496,65 UPC 
considerado o valor nominal da UPC de 
Or$ 34.166,77,,vigente em abril de 1985, Jimc 
to ao Banco do Estado do Paraná S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habl!tação - BNH. desti
nada à execução de Obras de terra.plena
gem, pavimentação, drenagem de águas 
pluvia.l!s e construção de equipamentos pú
blicos comurnltârlos no "COnjunto H:.blta
cional Henrique Alves Pereira", Qbedeclda" 
as condições admitlda.s pelo Banco Oentral 
do Bra.sll, no respectivo · proces.so. 

Art. 2. 0 Esta R-esolução entra em vigor 
na data de sua publicaçã-o. 

PARECER 
N\> 166, de 1986 

Redação íinarcfo Projeto de. Resolu~ 
ção n.o 186, de 1985. 

Relator: Senado_r Martins Filho 

A Comissão "'Íll'~senta a ~ed!ação final do 
Projeto de Resoll!ç·ão n.0 188, de 1985, que 
autoriza a.· Prefeitura. Municipal de Barra 
M"ll.9ll• Estado d<> R;l.o de Jan:eiro, a cÓin
tra,t:.r operação de crédito w valor de .... 
Cz$ 15.897.513,47 (quinze mllhõoo, oitocf>O
tos e n6-.enta e sete mil;.quinhentos e treze 
cruzados e quarenta e. sete ·c:ffil'bavos). 

Sala de Reun:iões da COm'OIS'ão, 3 de a.brdl 
de 1986. - Jorge Kabnne, PiesidJente -
Martins, Filho, Relator - Nivaldo Machãdo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL fSc:ção II) 

ANEXO AO PARECER N.o l6_8,DE 1986 

Redação ·final do Projeto de Reso
lução n. o 186, de 1985. 

Flaço salber que o Senado Flederal apro
V.ort, .nos tennos do ·art. 42, inciso VI, da 
constituição e eu, , Presi
dente, promulgo a ~te 

RESOLUÇAO N.o DE 1986 
Autoriza a Prefeitura Mmücipal de 

Barra Mansa., Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no va
lor de Cz$ 1.5.~97.513,47 (quinze milhões, 
oitocentos e noventa e sete mil, qui
nhentos e treZe cruzados e quarenta e 
se~, _centavos)._ 

O Se·nado Federai resolve: 
A.r<t. 1.0 É a Preieftura Municlp·al de Bar

ra Mansa, EstadO· do Rio de Janeiro, no.s 
·termos dó ;arl, 2.0 da Resolução. n.o 93, de 
11 de out11bro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada .a contrat..r operação de crédito 
no valor de Cz$ 15.897.513,47 (qui!Me m>
lhões, oitocentos e noventa e sete ·mil, qtú
nhentos e treze CI'1l2lados e quarenta e sete 
centavoo), correspondentes a 321.832,34 Obri
gações Reajustáveis do .Teoouro Nacional -
ORTN, con:sl®mdo o vMor nominal da 
ORTN de Cr$ 49. 396,88, vigente em •agosto 
dle. 1985 junto à o..ixà Econô!ulca Federal, 
esta na qualidade <li'! ges!l:>ra do Fundo de 
Apoio ao Desenvolv1mento Soclal - FAS, 
clestin.a.da à eooecução de infr,.-estruturla bá
sica e aquls!ção ãe eqtúpmnentos ·pM'a co
leta de lixo, obedecidas "" condições a.dmi
tlcli<í:5 pelo Banco oen tral do. Bms;!, no res
pectivo pr<>C€\SSO. 

Art. 2. o &.ta Resolução entro em vigoo
:nJa ;la.ta de sua publicação. 

PARECER 
Nl> 167, de 1986 

(Da COmissão de Redàção) 

Red<!.çáo f'mal do Projeto de Resolu
ção n.• 187, de 1985. 

Relator: Senador Nlvaldo Machado 

A Comissão aprE>senta a redação final do 
Projeto de ResOlução J;1.0 187, de 1985, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Est:.do de :Minas. Gera.l!s, a con
tratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 42.459.266,75 (quarenta e dois milhões, 
quatrocentos -e Cinqüeri'ta e nove mil, du
zentos e sessenta e se!.s cruza.doo e setenta 
e cinco centavos). 

Sala. de Reuniões da Conlissão, 3 de abril 
de !986. ....,.. Jorge Kalume, Presidente -
Nivaldo MachadO, Relator - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N' 167, DE 1986 

RedaA)ão final do Projeto de Resolu
ção n.• 187, de 1985. 

Faço saber que o Senado Feâeral apro
vou, nos termos do art. 42, Inciso VI. da 
COnstituição, e eu, ...................... , 
Presidente, promulgo a. seguinte 
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RESIOLUÇAO N.0 , DE 1986 
Anto'iZa a Prefeitura Municipal d• 

- Belo Horizonte, Ejltado de Mi'nas Gl>
ra.is~ a. contratar operação d'e crédito 
no val<>r de Cz$ 42.459.266,75 (quaren
ta e dois milhões, quatroeentos e cln
qüenta. e nove :mJl, duzentos e sessenta 
seis cruzados e setenta e cinco centa .. 
vos). 

O Senado -Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Mllllll<:Wal de 

Belo !_Iorlzonte, Estado de Minas Gera:ls, 
nos termos do art. 2.• da Resolução n.0 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autoriZada a. contratar aperação de cré
dito no valor de Cz$ 42.459.266,75 (quarenta 
e __ dois milhões, quatrocenitos e cinqüenta e 
nove ·mll, duzentos e sessen·ta e Seis cru.:. 
zados e setenta e cinco centavo.s), corres
pondente a 925.000 Obrigaçõoo Reajustáveis 
do Tesouro Nacional - ORTN, considerado 
o valor nominal da ORTN de Cr$ 45.901,91, 
vigente em julho de 1985, junto à caixa Eco
nómica Federal, esta na. qualidade de ges
tora do Fundo ·de Apolo ao DeSenvolvimen
to Social - FAS, destinada à implantação 
de tmidades escolares e de galeria.s pluviais 
no Mtmicl.plo, obedeclda.s as condições admi
tida.s pelo Banco OellJtral do Brasil, no res
pectivo proces-so. 

Art. 2.0 Esta Resoluç:ão entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER 
N9 168, de 1986 

Da Comissão de Redação 

_ Redação final do Projeto de Resolu
çÍÍ.O- n.o 188, de 1985. 

Relator: Senador Martins Filho 

A OoJ:ll!l&sáo llJI)resen1ll. a :rediação fln:hl do 
Projeto de Resolução n.o 188, de 1985, que 
autorl2!a a Prefel tum Muni e! pai de Luz. Es
tado de Minas Gerala, •a. contra.trur opemção 
dJe crédito no valor de Cz$ 872.887,60 (oiro
centos e setlenta e dois :nill, ottocentoo e 
trinta e •Sete Cl'lll'laKklis e """"""'ta centavos). 

siaia de 'Reumoo;. dia OonJ.J.ooão, 3 00 abril 
de 1986. - Jorge Kalume, PI'e<!ident'e -
Martins Filho, Relrubor - 'Niyaldo Machado. 

ANEXO AO PA:RECER 
N.O 168, DE 1986 

Retla.ção final dD Projeto de Resolu-
ção n.• 188, de 1985. · 

Faço Sl>ber qUJe o &mado Fedem! apro
vou, = termos do oo:t. 42, lnclm VI, d'a 
COnstituição· e eu, , Pres1dente, 
promulgo a segumte 

RESOLUÇAO 
N.• , de 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Luz, Estado de 1\lin.as Gerais, a. contra
tar operação de crédito no valor de 
Cz$ 872.837,00 (oitocentos e setenta e 
dois mil, oitocentos e trinta e sete cru

-zados e sessenta centavos): 
- O Senado Federal resolve: 
Arl. 1.0 É a PrefeltuJJa, Mumcipal de Luz, 

Estado de M''"'" aern;s, nos termos do art. 
2.0 da Resolução n.0 93, <l'é 11 de outubro 
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de 1976, do 13€nado _ Fe_de!"!rl, autorizadla a 
oontratar operação de crM.lbç> no VJ\lor de 
Cz$ 872.837,~0 (oitocenlx><> e setenta e d<>Js 
mil, <>itocenlx><> e ·~ta e sete cruza,d_os e 
sessenta oentavos), OONI'Spondente a ..... . 
39.476,23 Obrigações Reaju.stáveJs do ~u
ro Nacional - OR'r.N, considerado O--valor_ 
nominal de O;R.TN .cte Cr$ 22 .110,4~. ylgente 
em dezembro de 1984, junto à Caixa Eoonô
mica Federal, ésta na qualidade de gesto-ra 
do Fundo de Apoio""' nooenvolvimento So
mai - F AS, destinada à wnstrução do mer
cado munidpal, c<a.nallzação do cé>rrego e 
aquislção _ de equipa.nrentos para ooleta de 
lliro, no :Mmll.cíplo, ob<ldectdas ru; oou<!.)ç~s 
adm!tid~ pelo Banco Central do B"aG!l, no 
roopeetivo proce.sw. . _ .. _ _ _ 

Art. 2.0 Esta Riesoluçã.o entra em vigor 
:n.a data de sll!a .publicação. 

PARECERES 
N~'s 169 e 170, de 1986 

PARECER N.0 169, DE 1986 
Da Comissão de Finanças~ sobre o Ofí
cio ''S" n.• 49, de 1985 (n.• 167-CC/85, 
na origem), do Senhor GoVernador do 
Estado da Bahia, solicitando autoriza-
ção do ___ Sexlad.o _F_e_der.al, para contratar 
operação de crédito externo no valor 
de até US- 38,400,000.00 (trinta e oito 
milhões e qu:atrocentos mil dólares nor
te .. americanos) destinado ao Programa 
de Refinanciamento da Dívida Esterna 
daquele Estado. 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
O Senbor Governador do Estado_ da Babla, 

na forma do art. 42, item IV, da Consti
tuição, solicita ao Senado _Federal a neces
sária autorização para contratar operação 
de crédito externo no valor de ......... . 
US$ 38,400,00().00 (trinta e oito milhões e 
quatrocentos mil dólares norte-america
nos), destinado a financiar o Programa de 
Refinanciamento da Divida Externa da
quele Estado. 

Pára atender as disposições do 
to Interno, e da legislação pert! 
ram anexados ao processado os 
documentos: 

men:.. 
!o

sego ntoo 

a) foi promulgada a Lei Estadual n.0 

4 .494, de 24 de setembro de 198&, autorizan
do o Estado-a contratar empréstimo exter
no no valor d_e até US$ 38,400,000.00 (trin
ta e oito milhões e quatrocentos m!I dó
lares norte~am._e...rlcanos); 

b) foi reconbecido o caráter prioritário 
da operação e a capacidade de pagamento 
do Estado, pela Secretaria de Planej~mento 
da Presidência da Repúbllca, conforme Avi
so n.0 823/85, de 10-6-85; 

c) foi expedida credencial, pelo Banco 
Central do ;Bras!! ~- FIRCE, para atendi
mento do disposto _no artigo 2.0, inciso r, 
do Decreto n.0 65.071, de 27 de agosto de 
1969, combinado com o art. 7.0 , § 1.0 , do 
Decreto n.O 84.128, de 29 de outubro de 
1979, e do Decreto n.o 74 .157, de 7 de junho 
de 1974 (BACEN-FlRCE-OREDE-85/355, de 
30-9-85). -

o exame das condições creditlc1as d_a ope• 
ração será efetuado pelo Ministério da Fa
zenda, em articulação com ~o ;aanco _ Cen
tral do Brasil, nos termos do artigo 1.0 , in .. 
ciso II, do Decreto n.0 74.157, de 6-6-74. 

No mérito, o refinanciamento da divida 
estadual através de novas operações __ de 
crédito tem sido o mecan!Smo d!spop.lvel 
para essas unidades poderem continuar 

DIÁRIO DO 'CONGRESSO NACI_ONAL (Seção II) 

alocando recursos em programas priorltá-
rl()§ __ e ~ I()_Il_go _alca11ce so_claL ___ _ 

Por isso, e levando em conta a inexistên
cia de fontes alternativas de financiamento, 
em função do monopólio_ tlscal conçentrado 
nas mãos da União, esta Casa tem se ma
n!fe_staclo favoravelmente a tais _pleitos. 

Ante o eliJlostQ, o~namos pelo acolhi
mento do pedido, nos termos do seguinte 

PROJETO DE ~LU:Q.ã,Q 
N.~ 2, :JJIE: 1986 

Autoriza o Governo do Estado da 
Bahia- ·a realiza:r operação de emprésti
mo externo, no valor de US$ 38,400,000.00 

._ rtr:lnta e oito milhões e g__uªtr()centos 
mil _dólares norte-americanos) destina
da aO Programa de Reiinft.nci~ento da 
Dívida Externa, daquele EstadO. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 :J;: o Governo do Estado da Bahla 

autor1zado a reaJ1zar, com a garantia da 
União, uma operação de <m>p_l'éstim.o E!){ter
no no valor de :US$ 38,400,000 . .00 .{tnnta 
e oito milhões e. qu11.trocentos _ m!l dólares 
norte-ameri~anos), ou o equivalente-- em 
outras moedas, de principal, junto a grupo 
de financiador a ser Indicado sob a orien
tação do Mlnlstérlo !ill _Fa_z~qa e. ç!o Ban
co Central do Bras!!, destinada a refinan
~~á'o~rograma da Divida Externa naquele 

Art. 2.0 A operação real!zar-se-á nos ter
mos aprovados pelo Poder Executivo Fe
derai, inclusive o exame das condições cre
ditlcias a ser efetuado pelo Ministério da 
Fazenda em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 1.0, ltem 
II, dO Decreto n.0 74.157, de 6 de junho de 
197!- obedecidas as demais exigências dos 
6rgaos encarregados da execução da polí
tica eeonômico-financeira do GovernO Fe
deral, e, ainda, o disposto na Lei Estadual 
n.o , autorizadora da operação, 

Art. 3.• Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publ!cação. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1985. 
-- Senador Carlos L:yra, Presidente even
tual. ..:_ Sen~dor Lomanto Júnior, Relator .. 
-- Senador Marcelo Miranda ...;,..., Senador 
Relvídio Nunes, (contrário) -Senador Alci
des Saldanha - Senador Jaison Barreto -
Senador José Lins - Senador Alexandre 
Costa - Senador Martins Filho. 

PARECER N.~ 170, D.E 1986_ 
Da ·comiSsão de Constituição e ..Justi

ça, sobre o Projeto de Resolução n.o 2. 
de 198~, da Coln..issão de FinanÇas, que 
"autoriza o Governo do Estado da Bahia 
a realizar oPeração de emPréstimo ex
terno no valor de US$ 38,400,000.00 
(trinta e oito ntilhões, quatr9'centos mil 
dólares norte-americanos), destinà"da ao 
ProJ!:l'ama de Refinanciamento da Dívi
da Externa daquele Estado". 

Relator: Hélio Gueiros 
O prooente projeto de resolução, da Co

missi'io de Finanças-do Senado Federal, como 
conclusão de seu Parecer ·sobre o Ofício ''8" 
n.0 49, de 19S5, autoriza o Governo do !Es
tado da Bahla a contratar empréstimo ex
terno no valor de US$ 38,400,000.00 _(trinta 
e oito milllões, quatrocentos mll dólares 
norte-americanos) destinado ao refinan
ciamento do Programa da Dívida Externa 
daquele Estado. -

o :pedido foi formulado nos __ te).'n;los do 
preoeituado noltem IV, do artigo 42, da 
Constituição Federal, que reza: 

Abril de 1986 

-"Art. 42. Compete privativamente ao 
Senado Federal: 

_IV - autorizar empréstimos.. opera
çõ_oo ou acordos. externos, de qualquer 

----nattifeza, de- interesse dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Muuiciplos, ou
v.fdo o Poder Executivo Federai'." 

O procesao está instruido com todos os 
documentos que haj>llitaro conbew, perfei
tamente, a opera.ç:ao, os recursos para sa
tisfazer os compromissos, bem corno os ins
trumentos legais exigidos pelo Regimento 
Interno do Senado Federal e pela Lei n.0 

3 .97(), de 26 de novembro de 1984, autori
zadora do pleito. 

O mérito );la matéria foi apreciado pela 
Comissão de Finanças, que concluiu pela 
aprovação do pedido, tendo em vista. o seu 
caráter prioritário e a situação das finan
ças do sol!citante que o obriga a recorrer 
ao mecauismo do endividamento pa-ra po
der 1mpl'ementar os seus programas de go
verno _ _sem prejudicar as atlvidades básicas 
e Inadiáveis. 

Assim, verifica-se que a proposição foi 
elaborada consqante_ as prescrições legais e 
regimentais apllcáve!s à espécie, merecen
do, por isso, o nosso enc_am.inbamento fa~ 

-vOrável, no que tange aos aspectos _de cons
titucionaJtdade, jurldlcldade e técnica Ie
glslatlva. 

Sala das Comissões, 2 de abr!I de 1986. -
José Iguácio Ferreira, Presidente. - Hélio 
Gueiros, Relator. - Octávio Cardoso -
Lenolr Vargas - Fábio Lucena - Helvídio 
Nunes <contrário) - Nivaldo Machado -
Alberto SUva - Lulz Cavalcante. 

PARECERES 
N9s 171, e 172, de 1986 

PARECER N.O 171, DE 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a 
Mensagem n.O 321, de 1985 (n.O 628/85 
na origem) do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
S~nado Federal proposta para que S_eja 
autorizado o Estado da Babia a contra.
tar operação de crédito no valor _de Cr$ 
69.710.037.267 (sessenta e nove bilhões, 
setecentOs e dez milhões, trinta e sete 
mil. d~entos e sessenta e sete CJ."UZei
ros). 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
Com a Mensagem n.0 321/85, o Sénhor 

Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal piei to do Estado 
da Bahia que objetiva contratar junto à 
Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fun,do de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS, a seguinte ope
raçS.o de crédito: 

C~racterístic3s das operações: 
A- Valor global: Cr$ 69.710.037.267 (cor

reSpondente a 1.5!8.674 ORTN, de Cr$ 
45.901,91, em jul/85), sendo as operações nos 
valores a saber: 

I - Cr$ 8.522.702.187 (185.672,06 ORTN), 
II - Cr$ 9.426.423.122 (205.360,16 ORTN>, 

III- Cr$14.225.427.419 (309.909,27 ORTN), 

IV - Cr 6.444.4M.556 (140.396,00 ORTN), 
V- Cr$ 21.390.290.060 (<166.000,00 ORTN), 
VI--:- Cr$ 8.188.846.120 (178.398,81 ORTN), e 
VII- Cr$ 1.511.903.800 (32.937,71 ORTN). 
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B- Prazos: 
1 - de carêncla: 12 meses _(operação II) 

e 36 meses I demais operações); 

2 . - de amortização: 48 meses (operaÇão 
II) e 144 meses (demais operações); 

C- Encargos: 
1 - juros: 0~6% a.a., cobrados ~rim.estral ... 

mente; --
2 - correção monetária: 60% (operação 

III, 70% (operação VII) e 80% (demais ope
rações) do índice de variação da ORTN; 

D-- Garantias: vinculação- das parcelas 
do Imposto sobre Circulação de--Mercadorias 
- ICM (operações m, v, V1 e VII) e das 
quotas do Fundo de Partlcipaço dos. Esta
dos - FPE (demais operações); 

E -- Destinação dos recursos: 
1 - implantação de Penitenciária (ope-

ração I), · 
2 - aquisição de viaturas e aparelhos de 

radiocomunicação, (op-eração II), -

3 - implanação de Hospital Geral (ope
ração III), 

4 - construção de Centro .de Treinamen
to (operaçãa--rV). 

5- implantação de creches (oparação·v), 

6 - lmplantaçãu de Unidades Escolares 
(operação VI), e -

7 -·implantação de Casa-Lar para crian
ças portadoras _de doenças mentais (opera
ção VII). 

· O Co.nselho Monetário Nacional pronun
ciou-se pelo _encaminhamento do pedido, nos 
termos do pare_cer do Banco Central do 
Brasil que, analisando as finanças estaduais, 
constatou que a ma-rgem de poupança real 
do Estado, da ordem de Cr$ 968.000,1 mi
lhões mostra-se -bastante superior aos di~
pêndlos que a sua divida consolidada Interna 
apresentará. após a efetivação do emprés
timo pretendido e concluiu que a assunção 
do. compromisso não deverá trazer àquela 
entidade maiores_ pressões na execução or
çamentaria de seus futuros exercícios: 

A Secretaria de Planejamento da Presi
dência da Repúbllca <SEPLAN/Sll.REM) ln
formou nada ter a opor quanto à realiza
ção do empréstimo, que a Caixa Econômica 
Federal considera viável técnica, econômica 
e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimen
to da Mensagem nos termos do seguinte: 

PlWJEI'O DE-RESOLUÇÀO 
N.0 3, DE 1986 

A~totiza o Governo do EStado da 
Babia a éontratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 69.710.037,26 (sessenta 
e nove milhões~ setecentos e dez, mil, 
trinta e sete cruzados e vinte e seis cen
tavos)_ 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0: É o Governo do Estado da Bahla, 
nos termos·'do art. 2.0 da Resolução n.o 93, 
de onze de outubro de mil novecentos e se
tenta e seis, do Senado Federal, autorizado 
a elevar em Cz$ 69.710.037,26 (sessenta e 
nov-e milhões, setecentos e dez mil, trinta 
e sete cruzados e vinte e- seis centavos), cor
respondente a 1.518.674 ORTN de Cz$ 
45.901,91, vigente em julho/85 o montante 
de sua divida consol!dada interna, a fim de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

que possa .,contratar uma operação de cré
dito de igual_ valor junto à CaiXa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento So
cial - ·FAS, destinado à implantação de pe

. n!tenc!árla (operação I); aqnls!ção de ~!a-
turas e aparelhos de radioc-omunicação. (ope
ração !I); implantação de Hospital Geral 
(operação IU) ; construção de centro de 
treinamento (Operação IV); lm:rJ!antação· de 
creches (opera~o V); lmplantaço de Unida
des Escolares (operação VI) ; e implantação 
de Casa-Lar para crlanças portadoras de 
doenças .mentais (op.eração VII), obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do BrãSil, no respectivo processo. 

Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publ!cação. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986, 
::::- .João_ Castelo, Presidente - Lenoir Var
gas, Relator - Alexandre Costa - AlV'aro 
Dias - Severo Gomes - Gabriel Hermes -
José Lins. 

l'ARECER N. 0 172, DE 1986 
Da Comissão de Constit_uição e Jus

tiça, sobre o Projeto de Resolação n.o 3, 
de 1986, da Comissão de Economia, que 
"autoriza o Gov.erno do Estado da Bahia 
a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 69.710.037,26 (sessenta e nove 
milhões,. setecentos e dez _mil, trinta e 

-sete CrUzados e vinte. e seis centavos)''. 
Relator: Senador Luiz Cavalcante 

O presente projeto de resolução, da Co
miss·ão de Economia do Senado Federai. 
como conclusão de seu Parecer sobre a Men
sagem ri.0 321/85, do Senhor Presidente da 
Ropúbllca, autoriza o Governo .do Estado da 
Bahia a contratar em_préstimo no valor de 
Oz$ 69.710.037,26 (sessenta e nove milhões, 
setecentos_ e dez mil, trinta e sete crUzados 
e vinte e seis centavos) destinado à implan
tação de Penitenciária (operação J:); aqui
sição de- viaturas e aparelhos de radiocomu
nicação (operaÇão ll); implantação dê Hos
pital Geral (operação III) ; construção de 
centro de treinamento (operação IV); im
plantação de creches (operação V); Implan
tação de unidade escolar (operação V1); e 
implantação de casa-lar para crianças por
tadoras de doenças mentais (operação V1I). 

O pedido de autorização foi formulado nos 
termos do preceituado no art. 2.0 da Reso
lução n.o 93, de 1976, do Senado Federal, 
Implicando, por conseguinte, a p.ão obser
vância dos_ limites fixados_ no art. 2.0 (ia Re
soluÇão n.O 62, de 1975, também do Senado 
Fedet:al, haja vista que os recursos a serem 
repass3:dos serão provenientes do Ftindp de 
Apolo ao Desenvolvimento Social (FAS). 

Assim, verifica-se que- a PropbSlção foi 
elaborada consoante· as prescrições legais e 
regimentais aplicáveis à espécie merecendo, 
por isso, o nóSso encaminhamento· favorá
vel, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, jurldicldade e técnica legisla
tiva. 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1986. -
J'osé· Iguáclo Ferreira, Presidente - Luiz 
Cavalcante, Relator-- Hélio Gueiros- A} .. 
berto Silva - Nivaldo Machado - Helvidio 
Nunes - Octávio Cardoso - Lenoir Vargas 
- Fábio Lucena. 
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PARECERES 
N9s 173 e 174, de 1986 

PARECER N.0 173, DE 1986 
Da Comissão de Economia, sobre a 

-Mensagem n.o 320, de 1985 (n.0 627, na 
origem) do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja 
áutorizado o Governo do Estado da 
Bahia a contratar operação dC crédito 
no valor de Cr$ 73.889.277. 155 (seten
ta e três bilhões, oitocentos e oitenta 
e· nove milhões~ duzentos e setenta e 
s_ete mil, cento e cinqüCnta e cinco cru
zeiros). 

Reilitõr:--senador José Lins 

Com a Mensagem n.o 320/85, o Senhor 
Presidente da Repúbliia submete à delibe
ração do Senado Federal pleito do Gover
flo do Estado da Bahla qúe objet!va con
tratar, junto à Ca~xa Econômica Federal, a 
seguinte operação de crédito: 

~·características da operação: 
A- Valor: Cr$ 73.889.277.155 (éor

responden te a L 933: 845,99 ORTN de 
Cr$ 38. 208,46/maio;si;; 

B ~Prazos: 

1 - de carência: 3 anos; 
2 - de amortizaç2.o: 12 anos; 
C- Encargos: 

1 - juros: ô% a.a.; 
2 - correção monetáÍ"ia: 60% do ín

dice -de variação das ORTN; 
D -_Garantia: vinculação de cotas

partes do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (!CM) ; 

E - Destinação dos recursos_: implan
tação de cenj;ros educacionais para en
sino profissionalizante à. nível de 2.0 

gra~. incluindo capacitação de recursos 
_humanos." 

o Conselho Mone,ár!o Nacional pronun
ciou-se pelo encaminhamento do pedido, nos 
termos do parecer do Banco_ Central do 
Brasil que, analisando as finanças Esta
duais, constatou que a margem de poupan-
ça real do requerente, da ordem de ..... . 
Cr$ 968.000,1 mllbões, mostra-se bastante 
superior aos dispêndios que a sua dívida 
consoli<;lada Jriterna apresentará ,após_ a e!e
tivação do empréStimo pretendido e con\.. 
cluiu que_ a assunção do compromisso não 
deverá trazer àquela entidade maiores pres:
sões na execução orçamentária de seus fu
turos exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presi
dência da Repúbl!ca (SEPLAN/SAREM) ln
formou nada ter a opor quanto à realiza
ção do empréstimo, que a Caixa Económica 
Federal considera viável técnica, ecç,nômi
Cã e financeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhi
mento da mensagem nos termos do se
guinte: 

PROJETO DE RESbqi'AOO N.0 4, DE 1986 
Autoriza o Estado da Babia a elevar 

em Cz$ 73.889.277,15 (setenta e três 
milhões, oitocentos e oitenta e nove 
mil, duzentOs e setenta e sete cruzados 
e quinze ceú_tavos) o montante de sua 
dívida- cOnsolidada interna. 

O Sanado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Estado da Bahia autorizado 

a contratar uma operação de· crédito no va-
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lorde Cz$ 73cSS9.277,15 <setenta e trés mi
lhões, oitocentos e oitenta e nove ~mil, du
zentos e setenta e sete_ cruzados e quinze 
centavos) correspondente a 1.933.845,99 
ORTN de Cr$ 38.208,46, vigente em maio/80. 
junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Económico e Soclal -
FAS, destinado à implantação cíe centros 
educacionais para ensino profissionalizante 
a nível de 2.o grau. 

Art. 2.0 Esta ·reSolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986. 
- João Castelo, Presidente - José Lins, 
Relator - Lenoir Vargas - Alexandre Cos
ta - lÍ.lvaro Dias - Gabriel Hermes. 

PARECER N.0 174, DE 1986 
Da Comissão de Constituição e Jus

tiça, sobre _o Projeto de Resolução n.o 4, 
de 1986; da comissão de Economia, que 
autoriza o Estado da Bahia a elevar em 
Cz$ 73 . 889.277,15 (setenta e três mi
lnões, oitocentos e oitenta e nove miJ, 
duzentos e ___ seteri.ta e sete cruzados e 
quinze _centavos) o montante de sua di .. 
vida consolidada interna." 

Relator: Senador Luiz Cavalcante_ 
O presente projeto de resolução, da co

missão de Economia do Senado Federal, 
como cQilclusão d_e. seu Pa:t:ecer sQO.re a 
Mensagem n.0 320, do Senhor Presidente da 
República, autoriza o Governo do :Estado 
da Bahia a contratar empréstimo no valor 
4e Cz$ 73.889.277,15 (setenta e· três mi
lhões, oitocentos e oltenta e nove mil, du
Zentos e setenta e sete cru:z;aJdos e quinze 
centavos) destinado a financiar a Implan
tação de centros educacionais de ensino 
profissionalizante a nível de 2.o graU: -

O pedido de autorização foi formulado 
nos termàs do preceituado no-_artigo 2.o da 
Resolução n.0 93, de 1976, do Senado FeC 
deral, implicando, por conseguinte, a não 
observàncla dos l!mltes fixados no artigo 
2.0 da Resolução n.o 62, de 1915, também 
do Senado Federal, haja vista que os re
cursos a serem repassaçlos serão proveni
entes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Econôm!co e SOcial - FAS. 

Assim, ·verifica-se que a proposição foi 
elaborada consoante _as prescrições legais 
e regimentais aplicáveis à espécie mere
cendo, por isso, o nosso ·encaminhamento 
favorável, no que tange ao$ aspectos de 
constltuclonal!dade, jurldicidade e .técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de abrl! de 1986. -
Jqsé lgnácio Ferreira, Presidente - Lui_z 
Cavalcante, Relator - Hélio Gueiros - Al
berto Silva - Nivaldo Machado - Helvídio 
Nunes - Octávio Cardoso - Len~ir Vargas 
- Fábio. Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a ~esa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
1~>-Secretáno. -

SãQ lidos us seguintes 

PROJETO DE· LEI DO SE;NADO 
N9 44, de 1986 

Altera dispositivo da Lei n.0 5.107, de 
13 de setembro de 1966. 

O CongressO Nacioriaf decreta: 
Art. 1.0 O art. 7.0 da Lei n.o 5.107, de 13 

de .setembro de 1966, pas.sa a vigorar com a 
seguinte redaçii:o~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL (Seção II) 

!'Art. 7.0 ocorrendo rescisão contra
tual .por justa causa, o empregado não 
.poderá movimentar a conta vinculacra 
ma.s fará jús ao valor dos depósitos fel
tos em seu nome, com· o.s acré.scim.ãs de 
lei, qu~ serão transferidos para o: ·esta
belecim·ento bancário da e.scolha do no
vo empregador, obedecido o disposto no 
prurágrafo único do art. 2.o." 

Art. 2.0 Esta lei entrará em yigor na da
ta de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as dispos1çõe.s em 
rrontrárlo. 

Justificação 
O empregado despedido por_ justa causa 

perde, eni favor d'o F.undo de G?rantia do 
Tempo de serviço, a correção monetária e 
os· juros que seriam acrescidos _ao montan
te dos depósitos feitos _em seu nome. Fica 
apenas eom o direito a tais depósitos. llí o 
que vem estabelecido no ·ali. 7.o da. Lei 
n.o 5.107/66. 

'Drata-se, todavia, de punição grave_ e 
_descabida, eis que traz ao empregado detnf
tldo preJ uizo e dificuldades f!nanceJTas. 
Ressalte-s.e que o empregado àlet;lltido já 
perd.e, em decorrência do estabelecido na 
legislação trabalhista, aviso prévio, 13.0 sa

lário e férla.s proporcl~nais, 
·Por tudo isto, parec-e-nos de ip.teira jus

tiça que o empregado, embora demitido, não 
perca: os -acrésci,mOs q,ue a lei manda faz~r 
sobre os depósitos de . sua -conta vinculada 
(e aqui falamos. acréscirnps, geP:e-ricamente, 
em virtude de a .correção mone~ária haver 
sido extinta rece~temente), tudo conforme 
previsto no texto da presente proposição. 

Sala das Sessões, 3 o"e abril de 1S86. -
Nels()n Carneiro. 

. LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N.0 5.107, 

DE 13 DEr SETEMBRO DE 1966· 

Cria o Fim.do de Garantia. do Tempo 
de Serviço e dá oUtras providências. 

0 0 0 0 O •' 0 •• 0 O OA. ~R O O •. _.O o:.. • ~- • ·-·· O•O O O ~A __ .. _o.• ••.• 

_ Art. 7.o Ocorrendo- resc~ão do contra~o 
de trabalho, por justa. causa, nos termos do 
art. 482 da CL'II, o empregado fará llli! ao 
valor dos depósitos feitos em seu nome, 
mas perderá, a favor do Fundo aludido no 
art. 11 desta lei, a parcela de sua çonta 
vinculada correspondente à ool.'11'eção ntone
tárla e aos juros capitalizados durante o 
tempo de. serviço .prestado à empresa de que 
for despedido. -
............. ·.· ~ ........................... . 

(As Comfss/Jes de Constituição e Jus
tiça e de Legislação SocialJ 

PROJETO .DE LEI DO SENADO 
N9 45, de J986 

Dispóe sobre a.pHcação parcial de 
lucros em medidas de preservação do 

· · meio ambiente nas a.tividades que cau .. 
sam. danos a ecologia e dá outras· pro
vldênc.ias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 As em.presa.s que operam· em 

ativldades de extração .de rfC1llll()S minerais 
ou de combustíveis fósseis, no lleneficla
mento ()U ,transformação md\IStrlal destes 
produtos, na indústria quimica, na petro
quimJca, na produção de celulose, pasta ou 
polpa de madeira, na destilação de álcool 
e na .construção c!v!I, ficam obrigadas a 
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reter e aplicar 5% __ (clrico P<lr cento) do lu~ 
cro. liquido apurado após a dedução do im
posto de renda de cada exerc!c!o, para a 
realização de pesquisa, investimento e des
pesas de manutenção de Instalações desti
nadas a preservação do meio ambiente .. 

Ar.t. 2.0 O valor apurado na forma desta 
lei será con tablllzado em conta especial e 
apl!cado pela própria empresa, nas condi
ções de sua execução orçamentãrla regulwr, 
e s-erá objeto de apuração e demonstra1cáo 
de apl!cações anuais em cédula prôprla da 
sua Deelaração de Imposto de Renda. 

~ 1.0 A aplicação dos recuroo.s financei
ros consignados nessa conta especial será. 
preferentemente destinada à pesquisa e a 
solução tecnológica voltadas para o ibene
fie!amento de resíduos, regeneração de 
águas &ervlda.s, tratamento de gases e de 
outros efluentes industriais da própria em
P!'esa, inclusive na •redução de índices de 
poluição sono:ra. 

§ 2.0 O· disposto no parágrafo primeiro 
do art._ 2.0 , a critério da empresa, não exclui: 

a) a ·participação em pesquisa ou na so
lução de problema industrial que apresente 
intere.s&e pE!Ira a preserração do melo am
biente, em outra empresa, de forma partici
pativa; 

b) a participação em Companhia Munlc!
pal, sob forma soc!etárla, para tratamento 
de esgotos, com regeneração da.s águaS ser
vidas, .ou na cole,ta e industr!allzaJção do 
llx<> urbano. 

§ 3.0 Os produtos de utilidade econômlca 
resultantes de processos &e beneficiamento 
decorrentes desta Ie! poderão ser comercia
lizados. nas condições regulares do mercado. 

An. 3.0 o proprietário de terminal ·des
tinado ao embarque ou desembarque de 
.Petróleo fica obrigado a construir, Junto ao 
terminal, instalações apropriadas à coleta e 
_9.ecantação ou sepa_ração do óleo proVenien
te da lavagem dos tanques da embarcação 
ou do seu lastro. 

§ 1.0 A emb"'l'Cação destinada ao !Jrans-
- porte de petróleo fica obrigada a proceder 

a lavagem de seus tanques no próprio ter
minal onde desembarcar o óleo e a recolher 
·as águas servlda.s ou seu Ia.s!Jro às instala
ções destinadas a esta finalidade. 

-o. § 2.0 O procedimento de desearga de las
tro ou lavagem dos tanques a que se refere 
o parágrafo anterior será exigido pela au
toridade portuária para a llberação da em-
barcação e será gratuito, · 

Art. 4. o Compete ao Agente Fiscal ·de 
Tributos Federais a flscal.ização da reten
ção e _da destinação dos recursoo definidos 
nesta lei. 

§ 1.0 A !nfração do disposto nesta lei, 
quanto a retenção .e destinação do valor 
fixado no art. 1.o, obriga o infrator ao re
colhimento da importãncla correspondente 
em favor da Receita da União, ,acrescida de 
cor.reção monetária, sendo a. f.ah:!a declara
ção passivei das comihações pvevlstas na 
legislação. fiscal. 

Art. 5.0 Esta lei entrará. em vigor na 
data da sua publ!eação e fixa um prazo de 
dois anos ,para a Implantação dos proced!

.mentos estabelecldoo no artigo 3.o 

Justificação 
A contaminação das águas e a poluição 

do ar atmosférico, por efluentes industriais, 
estão atingindo !ndices alarmantes em mui-
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tas localidades brasileiras, com sérios pro
blemas de saúde pública que podem ser 
agravados. 

Os cursos d'âgua de- médio e de pequeno 
porte, nas áreas de maior desenvolvimento 
industrial, em sua maior parte, foram trans
formados em esgotos a céu aberto com ·ele
vadas taxas de collformes fecais e de me
tais pesados. Outros, regularmente canàlll 
zados com os modernos recursos de urbani
zação, correm para· a periferia das cidades, 
contaminando as reservas hídricas conti
nentais e, freqüentemente, contaminando 
até as lindas praias com que a natureza 
dotou este País. 

A imprensa,_ quase que diariamente, pu
blica denúncias sobre contaminação de adu
toras destinadas ao consumo urbano, sobre 
constatação de aumento na incidência de 
doenças respiratórias, principalmente nas 
crianças, e sobre deformações congêri.itas de 
nascituros, que seriam ocasionadas por 
efluentes Industriais danosos ao-- ·organis-
mo da·s pessoas. -- -

Recentemente, àlnda citando a Imprensa, 
um trabalho reàllzado pela Cadeira de Pa
tologia Cllnica da Univers!dax:le Federàl do 
Rio de Janeiro, informou que numa pesqui
sa abrangendo 330 pess_oas, foi constatado 
que 601 dentre elas, apresentaram traços 
de intoxicação por metais pesados como o 
chumbo, àluminio, mercúrio e cádmio. 
Acrescentou que uma das causas destfl. in
toxicação progressiva poderia estar na qua
lidade da água potável consumida e dos 
àllmentos Ingeridos. 

Citaremos ainda Q eJ>emplo da Bab<ada 
Santista, incluindo as reservas hldr!cas . e 
florestais adjacentes, como um caso critico 
de agressão ao meio ambiente que é um 
grande desafio para os poderes públicos, 
para não citar um elenco de _empresas, de 
grandes complexos industriais, que impul
-sionam a riqueza d-este PS:is e cvj os -d_il,"e
tores, apesar de sensibilizados para tais 
probletnas, não possuem reclll'Sos par~ · so
lucioná-los sem aumentar seus custos de 
fabricação. - -

A solução de questões ligwdas a Ecologia 
e a preservação do meio ambiente, em ge..;, 
ral, apresenta custos elevados ~ padece de 
deficiências em relação a -nossa legislação 
que .é multo centralizadora e mais voltada 
para as medidas repressivas. 

O ingresso maciço de recursos para a ex
tração e beneficiamento de minérios ua 
Serra de Carajás e noutros pontos do Pará, 
Estado que tenho a honra de representar, 
poderá, dentro de determinado prazo, pro
mover danos maiores às suas bacias hidro
gráficas, tal como ocorre com o Rio Tietê, 
o Plracicaba, o ·paraíba do Sul, o Rio Doce, 
o Caplberibe e o próprio São Francisco. 
Alguns · destes Importantes cursos d'água 
estão afetados notoriamente por àltos nf
vels de metais pes-ados, outros por vinhoto, 
outros ainda, além dos elementos de con
taminação, apresentam o curso Interrompi
do por barragens de usinas· hldroelétricas 
que impedem o acesso dos cardumes, no 
per! o do da desova, com agressões flagran c 
tes e generalizadas ao ecossistema e ao equl
llbrio das espécies. 

Os poderes públicos não possuem recur
sos para adotar soluções que envolvam tec
nologia nos procedimentos industriais e 
seus encargos precisam estar voltadoS noü
tra direção, para a administração do bem 
comum. _Os processos coercitivos, lJOr si só, 
não eliminam os resfduos e os rl>jeitos in
dustriais, nem -evitam os freqüentes desas-
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tres ecológicos provocados por situações 
acidentais e, não raro, por situações qu_e 
não são apuradas satisfatoriamente. 

O .beneficiamento e a recuperação de re
sfduos e efluentes industriais, muitas vezes 
não ll!spõe de tecnologia conhecida e, mes
mo quando existe solução tecnológica co
nhecida, esta implica em aumentos nos 
custos 4e fabricação do produto pri~cipa-1. 

O projeto de l"f tem a vantagem de mo
bilizar recursos financeiros, levantados com 
uma modesta parcela do lucro obtido pelo 
ac!onlsta, para a pesquisa e a solução de 
tais problemas em cada empresa, Isolada
mente ou de forma participativa, a crité
rio da sua Dlretoria, nos setores industriais 
ciue mais agridem_ a natureza, sem afetar 
os custos de fabricação. Ao contrário, em 
muitos casos, o beneficiamento de er;luentes 
pode gerar novos ingressos lucrativos. 

O projeto, se aprovado; proporcionará 
uma experiência nova que. reduz o enyol
vimento governamental e foge à clássica 
criação de fundos administrados pelo Po
der Público. contudo, a iniciativa privada 
será mobl:llzada na busca de soluções para 
a: 'preservação ambientàl, permanentemen
te, de maneira inédita. 

A infração à lei, quanto a retenção e 
aplicação dos recursos financeir~ previs
tos, obrigàrá ao infrator recolher a lmpor
tâne!a · equlvàlente, convertida em Receita 
da União, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis ·na forma da legislação fiscal. 

A questão <las águas de lastro em navios 
petroleiros e a la vagem clandestina dos res
pectivos tanques, a noite ou dentro dos ne
voeiroS,. para escapar a vigilância, também 
terão sua solução na forma estabelec14a. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1986. -
lléllo Guelros. 

_ (As comissões ãe Constituiçao e Jus
tiça e ãe Transportes, aomunicaç6es e 
Obras PúblicasJ 

O SR. PR~SIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas 
que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às CO· 

missões competentes. 
Sobre a mesa, re_querimento cuja leitura serâ feita pelo 

Sr. }"'-Secretário. 
I! lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 45, de 1986 

RequeirÕ, nos termos do artigo 282 do Regimento In-
terno, a anexação dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n9 142, de 1984; e 
- Projeto de Lei da Câmara n9 141, de 1985. 
Sala das Sessões, em 3 de abril de-i 986. - Alberto Sil

va, 'Presidente- da Comissão de Legislação SociaL 

O_ SR. PR~SIDij:NT~ (Passos Pôrto) - O requeri-_ 
menta lido será publicado e incluído, oportunamente, 
em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Devendo 
realizar-se, no próximo dia 12, em Nova Friburgo, Esta
do do Rio de Janeiro, as solenidades do "Centenãrio do 
Colégio- Anchieta", a Presidência -designa Comissão Es· 
pecial externa composta dos Senhores Senadores Amaral 
PeiXoto, Nelson Carneiro e Jimil Haddad para represen
tarem o Senado naquela solenidade. 

O SR. -PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores 
inscritos. . . --

Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

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

O Senhor Presidente da República, com base na Cons
tituição Federal e nas leis, decidiu, ontem, decretar inter-
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venção na Superintendência da Zona Franca de Manaus. 
A _in_tervenção foi motivada por circunstanciado memo
rial, dirigido ao Chefe da Nação pelos MinistrOs do Inte
rior e da Fazenda. A exposição de motivo ministerial 
calcou-se de sua vez em minuciosas informações resul
tantes de inquérito instaurado em Manaus pela Superin
tendência da Polícia Federal, sob a supervisão do emi
nente Delegado R,omeu Tuma para apurar o escaildalo
so desvio até agora calculado em 117 milhões de dólares. 
Desvio criminoso que se cometeu contra o Tesouro Na
cional, coi-ttra o Governo e contra o povo brasileiro. 

Desta tribuna, no dia 20 de março pretérito, conforme 
se constata na edição do dia 21 de março do Diário do 
Congresso Nacional, pãgina 358, pronunciei discurso a 
respeito da questão, do qual destaco os seguintes tre
chos: 

"Sr. Presidente, Srs. Senadores: V. Ex~s têm 
~-C?.mpanha~o farto n~~iciãrio, por meio de jornais, 
em1ssoras de râdio e televisão, a propósito do ruido
so escândalo de dólares na Zona Franca de Manaus, 
já batizado pelo Chefe da Polícia Federal, o eminen
te Delegado Romeu Tuma, de "Escândalo do Cola~ 
rinho Verde", n!,!ma alusão direta à cor da cédula 
monetária norte-americana. Devo realçar a Pronta'e 
enérgica atuação do Governo, destacando-se os Mi
nistros do Interior, Dr. Ronaldo Costa Couto, e da 
Fazenda, Doutor Dilson Funaro, que imediatamen
te mobilizaram a mãquina da Polfcia Federal para 
apurar a responsabilidade criminal dos autores de 
tão graves delitos ocorridos em Manaus, e com--o 
fim de entregá-los à Justiça Pública para processo e 
julgamen~o na forma da lei." 

Disse mais, Srs. Senadores, com esse discurso estou 
pedindo que o Governo puna os responsáveis, qÚe os 
processos na forma da lei sejam julgados pelo Judiciário, 
porque não tenho a menor dúvida de que estes marginais 
do ~larinho verde desviaram, Sr. Presi~ente, mais de 
100 -~ilhões de dólares de recursos do erário público 
para as suas algibeiras, e, não tenho dúvidas, esses me
liantes serão punidos pelo Governo e pela Justiça daRe
pública. 

No final deste pronunciamento, afirmei ao concluir 
apelo ao Minis-tro do Interior com quem hoje conversei, 
sobre a questão, que ele acelere a questão das responsa
bilidades a fun de que os criminosos - "vale salientar 
que os bancos suspeitos têm matriz no Estado de São 
Paulo":- seja~_imedi<7tamente punidos. Mas, no corpo 
do pronunciamento, fiz a seguinte advertência: 

Rechaçarei, venha de onde vier, a mais leve farpa 
_que for lançada contra o Goverflador Gilberto Mes
trinho, que governa o Amazonas com honra e digni
dade. 

Tenho acompanhado, Srs. Senadores, e disto é 
testemunha o Senado, ao longo dos meus três pri
meiros anos de mandato, que coincidem com igual 
período de Governo no Professor Gilberto Mestri

-iibo,-ôO Ãmazonas, as atividã.des daquele governan
te. Dele já discordei - e de forma enérgica - por 
três vezes desta tribuna, mas não admito, nem vou 
admitir qualquer assacadilha da parte dos inimigOs 
do Governador do meu Estado, inclusive de seus 
inimigos qUi existem na Câmara dos DeputadoS. 
Daqui vai a advertência: não vou admitir qualquer 
assacadilha ao Governador do meu Estado partida 
de seus inimigos quanto a este triste episódio do es
cândalo dos dólares em Manaus." 

Si-. Presidente e -Srs: Senadores, é testemunha o Sena
do, da luta que aqu1 tenho empreendido, desde os pri
meiros dias do meu mandato, em defesa desta, que é a 

- principal obra do Governo, e que se seguiu à Revolução 
de 1964. Destaquei em sucessivos pronunciamentos que 
o Marechal Humberto de Alencar Castello Branco nos 
últimos dias do seu Governo, íluminãdo pelo impoSter
gãvcl espírito da neçess!4aP,e_ de ocupação da Amazônia 
Ocidental,_ iluminado por esse espírito de patriotismo 
que sempre louvei, houve por bem instituir em Manaus, 
que ê o centro da Amazônia Ocidental, uma área de livre 
comérciQ de impoitação e exportações, para estender ao 
Ocidente amazónico as fronteiras económicas do nosso 
País. 

Numerosos discursos pronunciei sobre a questão da 
tribuna do Senado. Eles não estão só nos Anais, como 
também reunidos em livros amplamente divulgados em 
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todo o território amazonense. Nunca, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, pude imaginar que, à margem dos reais 
interesses dQ Governo ·antes e depois da Nova Repúbli
ca, interesse de desenvolver eficazmente, eficieriteme_nte, 
a Amazônia Ocidental, nunca pude imaginar a possibili
dade de meliantes em todo o gênero, de dentro e de fora 
do Brasil, se enquistarem nas estruturas da Zona Franca 
de Manaus, falsificarem conhecimentos de embarque, 
obterem cheques emitidos em dólar, principalmente pelo 
Banco ltaú, pelo Banco Francês e Brasileiro e pelo BA
MERINDUS e ao invês de mandarem esses dólares para 
o exportador no exterior, os entregavam diretamente às 
firmas corretoras na Cidade de Manaus que, a seguir, 
mandavam apanhar em suas famosas maletas pretas os 
dólares nos Estados Unidos da América, dólares hoje 
que atingem a importância de 117 milhões. Nunca pude 
imaginar que ísso pudesse acontecer nos su_bterrâneos d~ 
fraude e nos ergástulos do crime organizado. 

Foi, todavia, o que aconteceu. O Ministro do Interior 
alega, e o faz procedentemente, que a intervenção foi de
cretada para evitar constrangimentos possíveis e para fa
cilitar as inVestigações. Estã certo- o Sr. Ministro~ mas 
uma intervenção pelo prazo de 12 meses não é uma iilter· 
venção, é um prejulgamenfo, ê uma condenação. 

O Ministro do Interior designou uma coffiiSs_ãQ de au
ditagem do Ministério do Interior, que se instalOu- em 
Ma naus na segunda-feira próxima passada. Três dias de
pois de instalada essa comissãõ-, qUe nem bem dera início 
aos seus trabalhos inquisitoriais, veio a íri.te·rvenção 
como medida acautelató.ria. Agiu certo o Gqverrt(?. E 
não apenas eu, mas o Go"vernador Gilberto Mestrinho e 
o Deputado amazonense Arlindo_Porto, d_ª tribuna da 
Câmara dos deputados, pedimos essas providências ao 
Governo Federal. 

Sr. Presfdente_,_Srs. senadOres, a fraude em Manaus é 
feita em obediência a- um tripé: empresários- CACEX, 
Receita Federal e os bancos, todos com matrizes no Es
tado de São Paulo. Principalmente o Banco Itaú, que é _o 
principal responsável pela emissão de cheques em dólar 
na cidade de Manaus e responsável pela emissão de che
ques aos corretores, que eram os intermediários entre os 
empresários criminosos e a CACEX e que, junto ·à CAw 
CEX, falsificavam os documentos de embarque, a fim de 
poderem operar o fechamento de cânibio nos -fiaricos- ãu~ 
torizados pelo Governo Federal para esse tipo de ope
ração c, com esse_c_ollheciniento de. embarque falsíficado 
- repito - esses bancos, principalmente o Banco Itaú 
do Sr. O lavo Setubal, emitiam cheques em dólar, burlan
do a lei e os entregando a corretores dilapidadores do 
eráriõ- público. 

Ora, está certa a intervenção na SUFRAMA porque 
esta expede as guias de importação, mas não detêm o 
controle sobre_ as mercadorias que ingressam na Zona 
Franca de Manaus esse controle é exercido pela Receita 
Federal: não ~- a--~UFRAMA quem autoriza as impor
tações, ê a Carteira de Comércio Exterior - a CACEX 
-do, Banco do Brasil; não é a SUFRAMA qUem--opera 
o fechamento çlo câmbio, são os bancos autorizados, 
principalmente ó Banco Itaú do Sr. Olavo Setúbal. 

Então, eu pergunto: por que somente a intervenção na 
SUFRAMA? 

No meu entender, Srs. Senadores, o Governo Federal 
está na obrigação inadiável de intervir lgualment~? na 
CACEX, intervír na Receita Federal e, por meio do Ban
co Central, intervir ·nas agências do Banco Itaú, do Ban
co Francês -e Brasileiro e do Bamerindus, nas agências 
desses bancos que existem na Zona Franca de Manaus. 
Porque essa intervenção, que está certa e foi solicitada, 
inclusive, ontem, ao Presidente da República pelo Go-__ 
vernador Gilberto Mestrinho, essa i"ntervençãõ, Se o Pre
sidente da República e os Ministérios competentes nãO a 
estenderam aos outros órgãos pelos quais se _operou ã 
suspeita da fraude, ou a própria concretização da fraude, 
essa intervenção vai transparecer aos olhos da Nação 
como um- -ato dirigido contra a Superintendência da 
Z_ona Franca de Manaus que, pela primeira vez, teve um 
superintendente indicado pelo Governador do Estado do 
Amazonas. 

Por outro lado, Srs. Senadores, ano passado, o comér
cio de Manaus obteve apenas 98 milhões para impor
tações e as fraudes apuradas pela Polícia Federal até on
tem já atingiam 117 ni.ilhões de dólares. Por conseguinte, 
esse desvio de dólares não foi operado somente no ano 
passado; ele vem de administrações anteriores, porque 
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nii.o é possível se tirar mais terra de um mesmo buraco 
que contém aqUela exata quantidade de terra; não é 
possível arrancarem 117 milhões de dólares em apenas 
um ano de uma dotação limitada em 98 milhões de dóla
res. Logo, estamos diante de uni :iilãf de laina, de u!n 
mar, não; de um rio de l~ma, e no Amazonas não hª" 
águas-marinhas. Mas, quem está navegando sobre esse 
rio de lama? Empresas jã devidamente identificadas peta 
Polícia Federal; órgãos da CACEX, que ãiltorizam a im
portação; a Receita Federal, a quem compete fiscalizar 
se a mercadoria entrou ou não na Zona Franca de Ma
naus .::._ e no caso a mercadoria não entrou -:-• e os ban
cos, principalmente o Banco Itaú do Sr. Olavo Setubal, 
que emitiam-:repito ao' Senado Federal, e esses cheques 
estão em poder da Polícia Federal, que emitiam cheques 
em dólar e os entregavam aos corretores que, natural~ 
mente, estavam amancebados com todos esses órgãos, 
provavelmente, com funcionários sUbalternos da própria 
SUFRAMA que, só terá culpa no caso, se expediu guias 
de importação com o valor superior ao saldo das quotas 
existentes a cada uma das firmas proponentes. Isso era 
impossível de acontecer, porqUe quem controla o saldo é 
a CACEX. 

Por conseguirite, o GOvt!rpO agiu unilateralmente, 
porque a intervenção não cabe, não comporta apenas 
para a SUFRAMA. Deve o G_ov~roo, insisto, intervir na 
CA.CEX, na Receita Federal e_ nos bancos, princiPãl
mente no Bfl_Dco ltaú, do eminente Sr. Olavo Setúbal. 
Onde entra o Governador do meu Estado nes_se rio de-la~ 

_ma1 Não entra, Srs. Senadores. Empenho o meu manda
to pela inocência do Governador do Amazonas, de quem 
já divergi aqui em termos enérgicos- e o Senado é teste-
munha- empenho o meu mandato porque esse homem 
te._ve o seu mandato cassado em 1964 e os seus direitos 
políticos suspensos por 10 anos. E durante 15 anos esteve 
proibido de_ retornar a Manaus. Toda vez que um Presi
dente da República ia a Manaus, os amigos do Governa
dor Gilberto Mestrinho- e_ali está um-deles, o Deputa
do Arlindo Porto -.eram presos pela Polícia Federal, 
por medidas _de.. aca_utelamento. Durante todo esse tem
po, o GOverrló-vasculhóu como bem o entendeu e o quis, 
a vida e os negócios do Governador Gilberto Mestrinho, 
que é um empresário bem sucedido, que, impedido de 
permanecer em Manaus, teve que transferir todos os seus 
neg_óc_ios para o Estado do Rio de Janeiro, on_de prospe
rou a custa do trabalho, trabalho fiscalizado com olhos 
de águia pelo regime autoritário que media, inclusive, as 
passadas do Governador cassado, que não o deixava 
deslocar-se do Rio de Janeiro sem que um espia lhe se
guisse a sombra, e que o proibiu; durante 15 anos, de ir à 
cidade de Manaus e ao Estado do Amazonas. 

Foi tamanha a perseguição do regirrie autorítãrio, que 
nada apurou contra o Governador Gilberto Mestrinho 
que, no dia em que o Governador retornou ao seu Esta
do, depois de 15 anos de_ausência, e lá ele desembarcou 
dois dias depois da anistia, dia 30 de agosto de 1979, nes
te mesmo dia o povo amazonense o fez candidato ao Go_· 
vemo do Estado, numa eleição memorável em que pro
porcionalmente S. Ex• foi o Governador mais votado 
nas eleições de 1982. 

Por conseguinte, Srs. Senadores, quero prestar meu 
testemunho ao Senado Federal e quero dar por termos, 
Sr. Presidente, este testemunho. Políticos inescrupulosos 
ligados ao PMDB e macomunados com empresas paulis
tas interessadas em destroçar a Zona Franca de Manaus, 
macomunados com o Sr. Matias Machline, da Sharp, 
que lesou o Estado do Amazonas em 120 bilhões de cru
zeiros com fraudes contra o Imposto de Circulação de 
Mercadorias e que, em uma ação que S. Ex• moveu, o 
Governo do Governador Gilberto Mestrhi:ho, teve como 
advogado, na época, o atual Consultor-Geral da Re
pública, o eminente jurista Saulo Ramos de Queirós. 
Políticos inescrupulosos, deixando extravasar uma sede 
mórbida e doentia pelo poder, aliaram-se a esses grupos 
estranhos ao Amazonas, inconformados com o cresci
mento da nossa economia, inconformadõs Com a perda 
gradativa da nos_sa condição de exportadores de 
matérias~primas, inConformados -com o fato seguinte: 
antes da Zona Franca, dispúnhamos de apenas cinco in
dústrias em todo o Amazonas. Depois da Zona Franca, 
estamos com trezentos e quarenta pólos industriais rami
ficados na Zona Franca de Manaus e em todo o Estado, 
sem aí incluir os efeitos da SUFRAMA nos Estados do 
Acre, de Rondônia e no Território Federal de Roraima. 
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Políticos inescruputosos, c_omandados por um Deputado 
Federal do meu Estado, conseguiram, enfim, que isto 
acontecesse. E por que aconteceu? Aconteceu porque o 
vício medrou ao longo do regime autoritário. 

_T'o_ilos os Srs. Senadores sabem, isto que é um lugar 
comum, mas é um dito famoso de Lord Acton: "Todo o 
poder corrorÕpe e o poder absoluto tende a corromper 
absolutamente." 

Foi o que aconteceu na Zona Franca de Manaus. Es
sas fraudes datam de longa distância. Por elas são res
ponsáveis criminosos que, felizmente, agora têm sobre 
seus dorsos o látego do inquérito da PoHcia Federal e, a 
seguir, o azorrague da lei e a chibata da Justiça. Aconte· 
ceu. Por que aconteceu e por que não foi provocado pelo 
Estado do Amazonas? Porque a SUFRAMA é uma ins· 
tituição federal 1 é um órgão do Ministério do Interior .e, 
por conseguinte, estamos diante de um problema essen
cialmente federal, com o qual nada tem que ver o Estado 
do Amazonas. E porque aconteceu, agora, o Amazonas 
vai ter que pagar por isso. Com isso não posso concor
iar, com isso não concorda o Governo do meu Estado, 
.;omisso_ não concorda o povo amazonense. 

Se o Governo quer apurar as responsabilidades~ que o 
faça de modo global, que não dirija o seu raio de ação 
apenas para a SUFRAMA; direção que reconheço acer
tada, embora exagerada, porque uma intervenção de 
doze meses não é uma intervenção é uma sentença con
denatória. 

No meu entender, se _o Governo puniu a SUFRAMA, 
deve punir o Sr. Olavo Setúbal, cujo banco emitiu che
ques em dólar, o que é proibido por lei. O que é-fraude 
contra o Tesouro, o que é lesa-fisco, é lesa-pátria. Deve o 
Goyerno punir o Sr. O lavo Setúbal, dono do Banco Itaú, 
deve o Governo puriír o dono do Banco Bamerindus, 
deve o Governo punir o dono ou os donos do Banco 
Francês-Brasileiro, bancos que emitiam, ao arrepio da 
lei e ao estupro da Constituição Federal, cheques em 
dólar, para facilitar o trânsito da fraude e, com a fraude, 
facilitar o avolumamento das grandes suspeitas que jâ es
tavam pesando sobre a Zona Franca de Manaus. 

Concluo,_ Sr. Presidente, dizendo ao Senado Federal 
que nós, os amazonenses, já passamos por períodos bem 
piores _em nossas vidas e haveremos de romper, segura
mente, mais este redemoinho demoníaco que os facíno
ras, que os meliantes, com ramificações na CACEX, com
ramificações na Receita Federal, e com filiais no Banco 
ltaú, do Sr. Olavo Setúbal, no Bamerindus e no Banco 
Francês-Brasileiro, agindo ainda s_ob o pálio protetor do 
Sr. Machline, resolveu, por meio de sua conhecida ami
zade com o Presidente da República - e disto o Presi
dente da República terá que dar contas à Nação- que 
resolveu o Sr. Matias Machline, que teve, até recente
mente, um cunhado que_ era _Assessor para Assuntos 
Económicos do Presidente José Sarney, e porque o Sr. 
Machline resolveu apossar-se da_ Zona Franca de Ma
naus, eis a tragédia. E só não é comédia porque não pode 
ser considerado cómico um ato pelo qual deve esclareci
mentos à Nação, o Senhor Presidente da República. 

O Sephor Presidente José Sarney, a quem me dirijo, 
em nome do meu Estado, está no dever indeclinâvel de 
adotar a mesma medida, a intervenção que ontem, acer
tadainente, adotou em relação à SUFRAMA, que deve 
intervir, hoje e não amanhã, na CACEX, órgão federal, 
na Receita Federal, órgão federal, n_o B_anco Itaú, órgão 
es.Qúr:io, responsável maior pelo estelionato porque emi
tiu cheque em dólares, repito, reafirmo, reitero ao Sena
do. No Banco ltaú, do ~r. O lavo Setúbal, que, em vez de 
mandar os dólares para o exterior, -como manda a lei, 
emitia cheques em dólares e os entregava aos corretores 
facinorosos. Por conseguinte, eu acuso o Sr. Olavo Setú
bal de ser co-responsável pelas fraudes C!Ullbiais detecta
das_ peta Polícia Federal no Estado do Amazonas. O 
Amazonas não terá que repor um só centavo, porque o 
dólar não é nem moeda brasileira, e muito menos ama
zonense. Mas os bancos envolvidos, a CACEX e a Recei
ta Federal terão que responder na forma da lei, porque a 
lei foi feita para ser cumprida. Não se pode admitir que, 
em relação à Zona Franca de Manaus, se punam apenas 
os amazonenses, como se estão punindo apenas os geren
tes de supermercados, deixando na impunidade e até no 
Conselho Monetário Nacional o dono da rede de super
mercados Pão de Açúcar. Não, Sr. Presidente, o Amazo
nas_, por seus representantes, por minha palavra no Sena
do, não consentirá nisso. E o Amazonas crê nos prop6si-
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tos relevantes de ação saneadora do Presidente José Sar
ney, a quem apelo não apenas em nome do meu Estado, 
mas em nome do Deus que o Presidente da República in
vocou como o garantidor do seu destino no dia da sua 
posse, a 15 de março de 1985. 

Apelo ao Presidente da República que a devassa seja 
completa, não em detrimento do Amazonas, mas em be
nefício- do Amazonas e em benefício do Brasil (O Sr. 
Presidente faz soar a campainha.) 

Concluo, Sr. Presidente, repetindo que o Governo Gil
berto Mestrinho tem tanto que ver com isto quanto o 
tem o Presidente José Sarney. O Presidente da_R.J:públi
ca, por certo, atenderá ao apelo, à exortação, à súplica, 
ao clamor, ao pedido, ao apelo do Estado do Amazonas, 
fará cumprir a lei, não- contra pobres funcíoilários da 
SUFRAMA, contra pobres funcionários da Receita Fe
deral ou da CACEX, mas contra os cabeças, contra 
aqueles que usam o .. colarinho verde" do dólar cujo che
fe é o Presidente do Banco Itaú, o Sr. Otavo Setúbal. 

Por hoje, Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Mui
to bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -_Concedo a 
palavra ao nobre Senador Octavi_o Cardoso, como Líder 
do PDS. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: · 

O Senado 3Costumou-se a Õ-uvíi :i -palãVI-a hlffaõiãOa 
do nobre Senador Fábio Lucena e, miis do -que isto_, a 
sua coragem na denúncia que sempre fez a esta CaSa de 
fatos e pess-oas qoe, ·no-seu entender, haviam se desviado 
da conduta ética ou legai. 

O Senado, inclusive, já presenciou' o Senador Fâóió 
Lucena fazer acusações ao Governador d"o seu Estado, 
num ato de coragem e num ato de iildependência. 

Particularmente, sou admirador do t3.1ento do nobre 
Senaqor Fábio Lucena. O que não en_tendo, Sr. Presra-en-· 
te e Srs. Senadores, é que, tendo o nobre Senador um fi
fâo tão rico de fatos a denunciar, de pessoas que enume: 
rou que, no seu entender, são passíveis de punição, tives
se S. Ex~ a necessidade de afiim.ar que os fatos; entreiãn
to, não são de hoje, são de lo~ga data._ Não hav~a_ por 
que fazer, Sr. presidente, se existem fatos de hofe, OeOn
tem, da Nova RepúbliCa que ainda_ não merecerãm 3: 
apreciação de S. Ex• e certamente mei-ecerão". -

Veja-se, por exemplo, o que tem acontecido naCO
BAL, uma enwresa do Governo FC?deraf, encarrega:aa:_4o 
abastecimento: pois os fiscais do Presidente Sarney cons
tataram que a COBAL está fraudando a população em 
pesos e medidas e, certamente, também em qualidade e 
em especificação; uma erri.Presa- aa· Uriiâo, a·-iODga mimu 
do Presidente da Nova República, que diz que encontrou 
os caminhos da redenção naCional, e que pede a cada 
brasileiro e a cada brasileira qUe fhe" ajudem nesse seu de~ 
siderato. Pois i COBAL frãUdã i populãção em pesos e 
medida. Mas não só nisso: tendo celebrado um contrato 
co·m -o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social, e sacado vultosa quantia, apl~c::-ou-a no open e 
não na compra de suprimentos de primeifa necessidãde, 
para a realização dO PAP, o plano com o qual o Gover
no pretende fazer chegar gêneros de primeira necessida~ 
de à população. Não se trata de uma denúncia infundada 
do Jornal do Brasil de ontem, porque nos jornais de ltoje 
o Presidente da COBAL vem dizer que, efetivamente, 
aplicou no open e graças a isto--pôde equilibrai as--fi
nançar da sua empresa. Que o rápido déficit, que acu·sa
va aquela empresa no final do exercício passado - pas
sado não- de 84, transformou-se de uma hora para ou
tra, num maravilhoso superávit de 99 milhões de cruza
dos, 100 bilhões de cruzeiros! O milagre através do open, 
que ontem foi execrado pelo Ministro Funaro, quando 
compareceu à Câmúa Federal, dizendo: "Agora, sim, 
com moeda estável resgata-se o valor do trabalho". O 
homem valeria pelo seu trabalho, a riqueza seria amea
lhada pelo trabalho e não pela exploração do papel. Pois 
a empresa do Governo continUa aplícando--no papel, em 
vez de comprar gêneros de primeira necessidade para 
atender às populações carentes. E não só para atender às 
populações carentes, porque, na medida em que a CO
BAL, compra os produtos agrícolas alivia, também, -o 
bolso do agricultor, que ainda está à espera da definição 
de uma poHtica agrícola, mas isto é um outro capítulo de 
que nos ocuparemos depois. 

!:JIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç.ão.II) 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• concederia um apar
te? 

O Sr. OCTAVIO CARDOSO- Com muito prazer, 
no_bre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Octavio 
Cardoso, sou, talvez; daqueles que mais tem se queixado 
e talvez até me torilado monótono perante meus pares, 
pela constância com que venho à tribuna desta Casa re

-clamar da ação nefasta, que vem sendo exercida no Bra
sil, nos últimos 30 anos, da economia urbana sobre a 
economia rural. V. Ex•, enpassant, aborda também esse 
aspecto. Mas o meu aparte a V. Ex• se prende ao fato de 
que, na realidade, se o Presidente da COBAL aplicou 
esse dinheiro e contabilizou-o em favor da empresa -
não vi; soube da presença de S. Ex• em uma Corriissão de 
Inquérito da Câmara dos Deputados, ~as não ouvi o de= 
poimento, mas pela experiência que recolhi da ação do 
Sr. João_ Felício Scárdua à frente da CEME, Central de 
MedicamentOs, acompanhei de perto a gestão de S. S• 
naquele órgão e conhecendo, como conheço, o setor de 
medicamentos e o quanto ele é altamente corruptor, pas
sei a formar um juízo do Sr. João Felício Scárdua e 
colocá~Io entre os homens de bem deste País, um dos 
poucos ~ratos &estOres da coisa pública, com o zelo que 
ela reclama daqueles que têm essa iriicumbência. De sorw 
te que no caso da aplicação no open- eu repito- feliz 
da COBAL e feliz do contribuinte que suou para entre
gar esse dinheiro ao .erãriO, se esse· dinheiro efetivarriente 
foi contabilizado. E acredito que o foi, porque V. Ex• 
mesmo apo·nta que as aplicações resultaram em superá
v~! para uma contabilidade que era deficitâria. Hâ que se 
deplorar, e haverá de se condenar, sim, se na época havia 
o que··cõ-mprar, em"favor da população, que dependia 
desse dinheiro, e se esse dinheiro não- foi aplicado. Mas 
essa é uma questão que, por certo, V. Ex• deve ter anali
sado. 

O SR. OCf AVIO CARDOSO --Em seguida vou 
abordar isso. 

O Sr. Benedito Ferreira- Mas, de qualquer forma, 
agradeço a V. Ex• pela oportunidade para dar aqui esse 
testemunho, porque quero crer que este País tão pobre 
de homens públicos dificilmente terá homens da estirpe e 
da categoria moral de João Felício ScáJ'dua, que estâ à 
frente da COBAL, que sei, é um órgão difícil de adminis
trar. Muit~ obrigado a V. Ex• 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Agradeço a aparte 
de V. Ex• nobre Senador Benedito Ferreira, mas não 
acusei o Dr. João Felfcio Scárdua de ter desviado, mali
Ciosamente, dinheiro da COBAL. DisSe que á COBAL: 
tendo rec_ebido dinheiro_do BNDES, para o Programa de 
Alimentação Popular- PAP e, ao invés de fazer desde 
logo as compras que· deveriam ser feitas e pôr em exe
cução õ _Programa do Presidente José Sarney, aplicou no 
open e, com isto, tirou a sua empresa de um considerâvel 
déficit que, naturalmente, não era seu, mas de adminis
tração anterior. O que estou dizendo é que o Presidente 
não pode pedir ao povo, que não tem vinculação admi
nistrativa com Sua Excelência, que o ajude e deixar as 
s'uas empresas que são a longa manu da Presidência da 
República, da administração federal, sem executar o seu 
programa. É aí que estã o contra-senso a que me refiro e 
o jornal diz que a Companhia Bra~ileira de' Aliq1entos 
d~viou verba- parte-da Verbã de' 207 mithOes dC" cruza
dos - destinada ao PAP, fornecida pelo BNDES, na 
aplicação- do- open e que, com isto, criou, artificialmente 
um superávit na empresa. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e~1 me rec:ordo 
quando o BRASILINVEST sofreu a interi'enção, o Mi
nistro da Justiça -:- que aliãs não deixou nenhuma sau
dade, o Sr. Deputado Fernando Lyra - anunciou que 
pr~nderia o_ Sr. Mário Garnero, que era um "colarinho
branco", porque a República era outra. Pois bem. Ago
ra, existem mais pessoas que poderiam se prestar para a 
mesma ação saneadora nos termos da denúncia feita 
pelo nobre Senador Fábio Lucena, bancos também en
volvidos no chamado .. crime do colarinho verde". 

Agora,_ pergunto, Sr. P~eside~te, Srs. Sen~dores: por 
que cOnst(!tada uma irregulúidade ou uma possível irre
gularidade na SUFRAMA ela sofreu intervençã_o e por 
que não a CO:SAL, acusada em inúmeros fatos de irre
gularidades também não sofre interveD.çã.o para as devi-
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das investigaÇõeS? Não_ vale o argumento de que os fatos 
sãp anterici_r~s a esta República, venham de onde vierem, 
tenham a idade que tiv~rem, se realmente forem consta
tados; agora, me parece que as medidas devam ser as 
mesmas. 

Ocupo-me, ainda, Sr. Presidente de outro fato. Quan
do o Banco Sulbrasileiro entrou_ em regime de interw 
VeOção- dlscutiU-se nesta CaSa a abertura de um crédito 
especial, para que o Governo Federal pudesse socorrer o 
banco, -o que, efetivamente, aconteceu; e o banco 
transformou-se no· hoje, Banco Meridional. Um dos 
grandes fatos que se realçavam naquela oportunidade, 
além de ser um banco regional com diversificada rede de 
a~ncias, responsável pelo desenvolvimeJ].tO não só do_ 
Rio Grande do Sul, como da Região Sul, alegava-se, en
tão, _que_ não poderiam ser despedidos os seus funcio
nãríos.- iilclusive, me recordo da solidariedade do nobre 
Sena:do:r Hé_li_o Gtieiros, que d~sse ter o_ banco também 
agência em seu Estado, na sua capital. Tívemos a solida
riedade d9 _r;tobre Senador Fábi9 Lucena, que trouxe a 
palavra de-seu Estado, o empenho do Amazonas em que 
se encontrasse uma solução para os funcionários do 
Sulbrasileiro, h_oje Banco Meridional. Pois, o que se vê é 
que o banco, tendo obtido os recursos do Estado, da 
União, hoje, ameaça proceder demissões, já est3ildo na 
alça de mira da nova administração 1.870 funcionários 
relacionados para demissão. Sob que pretexto, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores? 

O Sr. Fábio Lucena - Permita-me só uma infor
mação, nobre Senador Octávio Cardoso (assentimento 
do orador.) Quero apenas _reçordar a V. Ex• que o pri
meiro- discurso pronunCiado no Senado Federal, em de~ 
fesa do Banco Sulbrasiteiro, foi deste seu modesto cole
ga. 

O SR. OCfAVIO"CARDOSO- Sou_ muito grato 
pela informação _de V. Ex• que é rigor~samênté verdadei
ra. 

O que se alega, Sr. Presidente, para essas despedidas, é 
que, em face do Programa de Estabilização Econômica 
do Governo, do Programa Inflação Zero, os bancos têm 
que se readaptar às novas realidades. Eles precisam redu
zir custos, precisam aumentar sua produtividade, então, 
a forma encontrada é demitir empregados. Mas, se o Go· 
verno fez uma opção para que não houvesse recessão 
nem desemprego, por que os ~ancas vão encontrar justa~ 
mente este caminho agora, em que os depósitos em conta 
corrente aumentam? Porque na época da inflação galo
pante ninguém deixava os seus cruzeiros de um dia para 
outro, em conta-corrente, porque o dinheiro se deterio
rava. Então se aplícavam por um dia, por dois dias e se 
aplicavam em fim-de-semana - era a corrida ao_ open e 
ao over. O dinheiro era caro para os bancos: tinham de 
captâ-lo caro e davam razoável remuneração aos aplica~ 
dores. E era caro para o tomador. 

Hoje, com a moeda estabilizada os bancos aumenta~ 
ram os seus depósitos em conta corrente, porque o open e 
o over, como as cadernetas de poupança já. não oferecem 
o mesmo atrativo - até se poderâ dizer - o mesmo 
atrativo aparente da época da iriflação. Por que, justa
mente, agora que os bancos estão arrecadando um di
nheiro que nada lhes custa, precisam demitir, para equi
librar os seus ganhos? 

Mas a imprensa inteira do PaíS tem noticiado que os 
melhores balanços deste_ País são os balanços bancârios · 
- e ninguém há de negar essa realidade. Por que o pri
meiro sacrifício que deve ser feito há de ser pelos empre
gados dos bancos? Por que não a racionalização dos seus 
próprios gastos, diminuindo a suntuosidade das suas ins
talações, o padrão dos detentores do capital, a redução 
dos __ _seus lucros co-mo uma primeira medida, para 
readaptar~se a uma economia de sacrifícios que o Gover
no Federal impõe? Ou a prestação remunerada de ser~ 
viços? 

Então, esse era o protesto, Sr. Presidente, que queria 
fazer em nome da Bancada do PDS; por esta medida qUe 
os bancos vêm anunciando, de demissão do seu pessoal, 
para reajustarem os seus ganhos à nova realidade econó
mica do País. 

MUitO obrigaOõ. a V. Ex' (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos Chiai-elli, càmo Líder 
do PFL. 
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O SR._ CARLOS CHIARELU PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À R_EVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR' 
MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADOJU:S; 
Altevir Leal - Eunice Michiles -- RairnundQ Parente 

- Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Alexandr~ 
Costa - J cão Castelo - Américo de Souza - Maftins 
Filho - Humberto Lucena - Guilherme Palmeira -
Carlos Lyra - Albano Franco - Lomanto JPnior -
Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Ama.ral f_urlªn -
Fernando Henrique Cardos_o -Severo Gomes- Mal,l
ro Borges......; Benedito Canelas~ Saldanha Derzi ~Jai
son Barreto - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O. Pr~idente 
José Fragelli atende J! se s..ens.i.biliza_com a s].!.gestão dt; V. 
Ex•. e vai tomar as providências a fim de que o Sr. Presi
dente do Tribunal Superior Eleitoral venha à Casa con
ceder as informações sOlicitadas em plenário e OutraS-, 
que estão aí no pensamento de- cada um. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se boje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

- Redação final do Projeto de Decreto LegislatiVo n' 
22, de 1984; 

- Projetas de Lei do Senado n's 226, de 1983, e 81, de 
1985;e : . _ 

-Mensagens n's 297, de 1985,37 e73~ de 1986, relati
vas à escolha de autoridades. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a Me
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.-

b lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 46, de 1986 

Nos termos do art. 195, iilCíso I do Regimen_tO Inter
no, requeiro a inclusão,_gn, Ordem do Dia_, 9o Projetod~ 
Lei da Câmara n\" 204, de 1985, cujó prazo, na Cõmissãô 
de Constituição e Justiça já .se ãch<u~sgotadoL 

Sala das Sessões, 3 de abril de 198"6. --;:- _En~~~- Faria. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requeri
mento lido será publicado e inclu[do em Ordem do Dia, -
nos termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
DiscusSão, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n,. 131 de 1985-Cólri:plementar (n' 252/85, 
na Casa de origem), que ínclui o MunicíPi? de Ma
racanaú, recém-desmembrado do Município de Ma
ranguape, na região metropolitana de Fortaleza, al
terando o§ 89 do art.l9 da Lei Complementar n914, 
de 8 de jUnho de 197J; tendo -----~ --~----

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 3 e 4, de 
1986, das Comissões -

-de Constituição e Justiça, e 
-de Municípios. 

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

são. _ _ . 
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéfl!l 

que, nos termos do inciso H~ da letra a, do art. 322, do 
Regimento Interno, depende para sua aprovação do 
voto favorável da maioria absoluta da composição da 
Casa, devendo sei feita pelo processo nominal. 

Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças, 
a matéria será sllbrile.tida ao Pler1.ário sim,bolicamente. 

Em votãÇão o .projeto~ ~~turno úniCo. __ , 
Os Sfs. Se1iaâ.ores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Helvídio Nunes - Sr. Presidente, peço verifi
cação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Será feitã a 
verificação solicitada pelo nobre Senador Helvídio Nu-
nes. __ 

A Presidência vai susPender a sessão por 10 mimit:os, 
acionã.ridO as carilpãinhãs para a chaffiada dos Srs. SC:na
dõres a -plenáiio: 
-- ~stá s_l!spensa a sessão. 

- (Suspensa às 16 horas e 20 minutos, a-sessão é rea-
~- heriã às 16 horas e 28 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está reaberta 
a sessão. 

Continua eviderite a falta de número para deliberação. 
Em conseql.lênciã, deixa-se de proceder à verifiéação so;. 
licitada. A votação do projeto fica adiada. 

- O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) Item 2: 

Discussão, em primeito turno (apreCiação preli
minar da cQnstitucionalidade, nos termos do a,rt. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n\" 28, de 1970, de autoria do senador Ruy 

__ Car_neí_ro, que crja o S<;rv~ço Nac~onal Obrigatóri<!_e 
_::_dá oufras providências, tendo 

PARECER, sob n\" 819, de 19_85, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inéonstitucio

nalidade. 

Em_ disc!lssão _o projeto quanto à constitucionalidade_. 

O Sr: Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra_ para discutir. 

O s~- PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a 
Palavra ao nobre senador Nelson Carneiro, para discutir 
o projeto. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -.,- RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Solicitei a palavra para recordar uma figura, um ho
mem_ público que por muito tempo viveu nas baricadas 
desta Casa, e cujo nome agora é lembrado como autor de 
um prOjeto - Ruy Carneiro. E lembrar que a Comissão 
de Constituição e Justiça, ao dar parecer pela inconstituM 
cionalidade, conclui com estas palavras que quero deixar 
registradas nos Anais. 

"Limitar-me-ei", dizia o Relator, o nobre Senador 
Martins Filho, com o apoio de toda a Comí5são, .. a ob
servar, etri horiu!flageni à-mefuória do eminente Senador 
paraibano, companheiro de bancada partidária, que a 
iniciativa data de 1970, e que nesses 15 anos o Brasil mu
dou. E só Deus sabe s_e para melhor". 

Aí está, Sr. Presidente, a razão por que a Comissão de 
Constituição e Justiça votou contra o projeto, que é de 
1970. A minha presença, nesta tribuna, é para evocar 
aquele companheiro de todos nós, de quem guardamos 
permanente saudade, o Senador Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) ---0 projeto 
continua em discussão quanto à CQnstitucionalidade. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-
SãO: -

-A votação -fica adiada por- falta de qu~rum. 

O SR. PRESIDENTE (PassosPôrto) - ltem3: 

~ disc_ussão, em primeiro turno (apreciação 
preliminar da constitucionalidade, nos termos do 
art. 296 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do 
Senado n9 193, de 1980, do Senador Humberto Lu
cena, que introduz alteração na Lei da Anistia, obje
tivando tornar expresso o direito aos adiciOnais, por 
tempo de serviço, dos servidores civis e militares que 
retornaram ou reverteram ao serviço ativo, tendQ 

- -PARECER, sob n' 282, de 1981, da Comissão 
__ de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
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NãO llaveitdo qUem peça a palavra, encerro a discus
são. 

A -votaÇão fiê:a <idiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) Item 4: 

Discussão, em priinciro turno (apreciaçãO -preli
minar da constitucionalidade ejurídicidade, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do SenadQ n~ 229, de 1980, do Senadru Hen
rique Santillo, que proíbe a propaganda de medica
mentos nos meios de comunicação social, tendo 

PARECER, sob n~ 353, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade e injuridicidade, com voto vencido dos Se
nadores Franro Montoro e Tancredo Neves. 

Em discussão o projeto quanto a constitucionalidade. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei-:. 
ra. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO. Sem re
visã-o do orador.) Para discutir. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Realmente, Sr. Presidente, é embaraçoso para um lei

go discutir matéria tida, na Comissão de Constituição e 
Justiça, como inconstitucional, mas vendo que Q relator, 
naturalmente_ inteligentemente escolhido, é o Senador, 
nosso colega hoje, voltado à condição de suplente, Almir 
Pfn-fo, eu lP-e -anímeí a p1e debruçar sobre o parecer de SL 
~•,__ yez que)~·. Ex• invoca os arts. 160 e 163, da_Consti
tUiçâõ-, para ver vitorioso o seu parecer contrário ào prO
jeto, naquela -Comissão, ·ande o ProfesSOr de Direito, 
Franco Montara, e um velho e experimentado advoga
do, hoje falecido, Tancredo Neves, foram vencidos na
quela Comissão. 

M~s, Sr. Presidente, essa matéria, na reãlidade, exami
riadã-por um inédiCo, aquele que ainda estudou terapêu
tica, que aprendeu a conhecer, de fato, na escola e depois 
no exercício prático da Medicina, da medicina do inte
rior, como é o caso do ilustre Senador Almir P_into, -nà_Q 
poderia, em desfavor da matéria, preocupar-se muíto 
com esse aspecto, embora aquela Comissão, especifica
mente devesse desse aspecto cuidar, tendo em vista que 
esse projeto, objetivando proibir a propaganda de_ medi
camentos pelos meios de comunicação social, imprensa, 
rádio, cinema e televisão, salvo quanto a public"ações es
pecializadas. Buscava, Sr. Presidente, entendo eu, mo
destamente, e me relevem os contrários, esse- pfojeto do 
ilustre médico, também experimentado médico do inte
rior, o Senador Henrique Santillo, a impedir um dos 
maiores abusos e senão um dos maiores atentados à se
gurança nacional, porque a segurança da gente brasilei· 
ia, não -vejo como dissociar a segurança do Pais com a 
segurança dos seus cidadãos, como um todo, que vem 
sendo manipulada pelos meios de comunicação e, rilitis 
do que isso1 vem sendo quase como que cominada a um 
consumo índiscriminado e criminoso de medicamentos, 
criando reSistência no Organismo,-- dificultando, como 
sustenta o autor, até mesmo o efeito dos específicos 
quando eles, efetivamente, necessitem. Tudo isso, Sr. 
Presidente, para o enriquecimento de setenta e poucos 
l_aboratórios qu~ dominam 95, _ 96% do faturamento de 
medicamentos do Brasil e que precisam Criar necessida_
âe; precisatri trarisformar cada brasileirO num maníaco 
~onsurriidor de medicalJlento. 

--O que, realmente, me causou maior estranheza, Sr. 
Preside_nte, é que o il_ustre Senador Almir Pinto alega que 
o Ministério da Saúde controla, disciplina essa matéria, 
mas, na realidade. o que assistimos nos-balcões das far
mácias é a total desobediência- aos preceitoS legais, em 
virtude du mais que ausência da fis~..-._ .zaçào e controle: 
por parte do Ministério da Saúde no que diz respeito à 
comercialização de -medicamentos. 

Daí por que, Sr. Presidente, gostaria que a Coffiissão_ 
de Constituição e Justiça reexaminasse essa questão, que 
esse projeto voltasse àquela comissão e fosse examinado 
em maior p~_ofundidade, porque não podemos nós, a esta 
altura, com os efeitos mais que lesivos e danosos exerci
dos pelo consumismo de medicamentos indiscriminado 
neste País, possa uma liligrana, uma sutitezajurídica, um 
detalhe menor prevalecer em detrimento das populações, 
Sr. Presidente, especialmente as mais carentes, as mais 
visitadas peiã doença, as mais assaltadas por esse tipo de 
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propaganda mas, às vezes, não po~endo comprar s~quer 
a alimentação, são _índuzidos pela_ propaganda maciça e 
diuturna, antes de Combater suas fraqueZas orgânicas 
com uma permanente e sadia alimentação, desviam esse 
dinheiro que poderiam comprar alimentos para comprai
medicamentos, para comprar remédios que, desgraçada 
e invariavelmente, vão agravar a situação" físiCa dQ debi-
litado organismo brasíleiro. = 

Sr. Presidente, com essas considerações, e'l.l pediria a 
V. Ex• me fosse dada a opo-rtunidade, na forma do Regi
mento, de pedir um reexame dessa Diãtéria, tendo em vis
ta o relevo de_ que dela depreendo. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
aguarda o requerimento de V. -Ex• (Pausa) 

Sóbre a mesa, requerimento que vai S(:f_ lido pelo Sr. 
}9-Secretário. -

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 47, de 1986 

Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Inter
no, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei 
do Senado n<1 229, de 1980, a fim de que seja encaminha_
do_ ao reexame _da Comissâo_ de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões,-3 _de_abril de 1986: --Benedito Fer
reira. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A discussão 
do projeto fica sobrestada em virtude di falta de quorum 
para votação do requerimento que acaba de ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 5:-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do -
Senado n<1 18, de 1981, de autoria do Senador Gas
tão MUller, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
construção, reconstrução ou montagem de museu, 
nos casos de extinção ou demolição da unidade exis
tente, tendo 

PARECER, sob n9 500, de 1985, da-Corii.issão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. (Pausa.) 
A votação li_c_a-adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 6: 

Discussão, em -primetro tu frio (apreciação preli
minar da consti,tucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projetá-de Lei-do 
Senado n9 60, de 1981, de autoria do Senador Ita
mar Franco, -que suspende em relação aos desem
pregados a exigibilidade dos créditos vinculados ao 
Sistema Finariceiró da Habitação e dá oütras provi
dênciãs, terido 

PARECER, sob n"' 820, da Comissão" 
-de Constituição e Justiça, pela inconstítucio

nalidade. 

Em discussão (PaUsa.) 
Não havendo qu~m peça a palavra, encerro a discus-

são. - -
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 7. 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
29"6 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n"' 252, de 1981, de autoria do Senador Ita
mar Franco, que exime do Imposto sobre a Renda 
as quantias pagas a- título de indenização por férias 
não gozadas no C!lrso do contrato de trabal~_o, ten-
~ . 

PARECER, sob n'l 572. de 1982, _da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 
Em discussão. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II). 

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

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtÕ) -~Item 8. 

Discussão, em primeiro turno (apreCiaç.ão preli
minar da constitucionalidade, nos termoS do art. 
~6- do_Jtegimento Interno), do Projeto Çje Lei do 
Senado n"' 271, de 1981, de autoria do Senador Gas
tão M_üller, que considera prestação de socorro a in
tervenção médiCã- arbitrária indispensáVel à sã.l
vação da vida de terceiro, tendo 

PARECER, sOb n9 728, de 1985, da Coriiissão 
-=de Çonsti.tuição e Justiça, pela injurícíáide. 

Em díscussão. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são~ _ 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

-O SR: PRESIDENTE (PassOs Pdfto) =.:. Item 9: 
DisCUssão, eri:t primeiro turno· (B.precíição prelí

minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n9 25, de f983, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que isenta do Imposto sobre a Renda 

- as gratificações que enumera, pagas a servidores 
públicos, tendo 

PARECER, sob n'l 1.013, de 1985, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 
Em discussão. 

O Sr. Nelson Carneiro- Peço _ _a palavra para discutir 
o projeto, Sr. Presiaeilte. --- -- - - -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavr~_~o nobre Sen_ad~r Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) -.Sr. PreSidente, a 
douta c_omissão de ConstittiíÇão e Justiça opinou pela 
inconstitucionalidade e Ci"f.Ou o_art. 57 da Constituição 
que diz o seguinte:,.._ 

"Art. 57. É da competência exclusiva dO Presi
-d_ente da República a iniciativa das leis que: 

IV- disponham sobre matéria tributária e orça
mentária ... " 

Mas o nobre Relator não transcreveu todo o dispositi~ 
vo, que diz o seguinte: 

"IV- dispOnham sobre organização adminis
trafiva e j\fdiciária-, matériã tribUtária e orçamen
tária, serviços p6blicos e pessoal da admirfí:StraÇão 
do Disfritõ Federal, bem como sobre a organização 
judiciária, administrãiiVa e matéria tributária dos 
Territórios." 

Portanto, não incluiu aí a referênCia senão à matéria 
tributária e orçamentária, serViÇos públicos e pessoal da 

Jldministr_ação do Distrito Federal e da organização ad
ministrativa e matéria tributária dos Territórios. 

-- Se tivesse sido transcritO todo o arUgo, logo se veria 
que() projeto não é inconstitucional e, não s~9o incops
titucional, no mérito a CoritíSsão àch"a- que é digno de 
todo o apoio. O projeto é justo, -oportUno e converiieflte, 
desmerece igualmente qualquer restrição do ponto de 
vista da técnica legislativa. Porém, trata-se de matéria 
cuja iniciativa é da competência exclusiva do Presidente 
da República. - -

Ora, comO acabo de ler, essa matéria não é da compe~ 
tência privativa do"-Presidente_da República, e o teXto ci
tado ,não .se refere à matéria tributária: da linião. De 
modo que, esse projeto certamente será revisto quando 
da votação, para que a Comissão reveja o ·seu ponto -de 
Vista oU o Plenário manifeste à sua sOlidariedade à pro
posição em curso_. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrtol- Y. EX• v3.i fa
zer algum requerimento? 

O_SR. NELSON CARNEIRO- Vou enviar o reque
rimento à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência 
fica aguardando o envio do requerimento à Mesa. (Pau
sa.) 

.Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
l9-Secretãi"í0. -
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E lid_o o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 48, de 1986 

Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Inter
no, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei 
do Senado n'125, de 1983, a fim de-qi.J.eseja encaminhado 
ao reexame da Comissão de COnStituição e Justiça. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1986.- Nelson Carnei
ro. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A discussão 
do projeto fica sobrestada em virtude da inexistência de 
quorum para votação do requerimento lido. 

OSR. P.RESIDENTE (Passos Pôrto)- IteD! 10: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade ejuridicid_ade,_nos ter
mos do art. -296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n9 70, de 1983, de autoria do Sena
doi NelSon Cã.rneiro, que estabelece critério e limite 
para os reajustes dos preços de ingressos de jogos de 
futebol, tendo 

PARECERES, sob n'~s 739, de 1983 e 51, de 
1985, da Comissão 
_ --: .. ~ Constituição e Justiça - 19 pronunciamen
to: pela inconstitucionalidade e injuridicidade; 

- 29 pronunciamento (reexame solicitado em 
PlenáriO): ratificando seu parecer anterior, com 
VOto- Vencido do seilãdor Hetvídio Nunes. 

Em discussão 
O Sr. Nelson Carneiro-- Sr. Presidente, peço a pala

vra para discutir. 
o· SR. PRESIDENTE (P~ssÕS Pôrto) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discu-
tir. - -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ- Para 
discutir. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Desta vez o projeto já perdeu o sentido, porque este 
projeto é de 19"83 e antes que o Presidente Jusé Sarney to
masse posse, antes que fosse feita a reforma, já eu imagi
nava que os reãjustes dos preços dos ingresSos para os jo
gos de campeonato de futebol, em todo o País, somente 
poderão ser feítos uma vez a cada ano, obedecido limite 
riiáX:íffiõ 'dO índice oficial-da inflação. f: exatamellte are
forma económica do Presidente, apenas aplicado aos jo
gos de futebol uma vez por ano e de acordo com o índice 
da inflação. 

Antecipei-me, Sr. Presidente, três anos antes à reforma 
econômica, de modo que tive a grata companhia do Se
nador Helvídio Nunes, profeta como eu, que imaginou 
que 3 anos depOis estaríamos na situação que o meu pro
jeto previa. 

De modo __ que espero que quando este projeto chegar 
_ao Plenário não seja rejeitado por inconstitucionalidade, 
mas apenas porque ele se tornOu prejudicado pelo 
decreto-lei do Presidente que o Congresso vai aprovar. 
Já não hà mais necessidade do projeto, mas inconstitui
cional ele nunca foi. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- encerrada a 
discussão, votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 11: 

Discussão, em primeiro turnO (apreciação preli
minar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Re
gimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
244, de 1983, de autoria do Senador Ãlvaro Dias, 
que dispõe sobre a possibilidade de os sindicatos de 
trabalhadores poderem- reclamar em jufzo, indepen
-dentemente de mandato procuratório; adicíi:mais de 
insalubridade e perículosidade, em benefício de seus 
ãSsociados,- tendo 

PARECER, sob n9 50, de 1985, da ComiSsão 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicídade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

-são. 
A votação fica adiada- por falta de quorUm. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 12: 

Discussão, -em -pi'imeiiõ turno (apreciação -preli
minar da constituc:io-nalidade e juridicidade, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n'i' 270, de 1983, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, acrescentando dispositivo à 
Lei n'i' 5.889, que estatui normas reguladoras do tra
balhador rural, tendo 

PARECER, sob n~> 486, de 1984, da -COffiíSsãO 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade e injuridicidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enêerro a discus-

são. -,--_ ~- 7----- ! 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 13: 

DiscUssão, em primeiro tiii'Oo (apreciação preli
minar da constituciottalidade ejuridic;idade. nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n9 273, de 1983, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, acrescentando dispositivo à 
Lei n'l 7 .O 16, de 23 de agosto de 1982, que dispõe 
sobre a reversão para cargos integrantes do plano de 
classificação, tendo 

PARECER, sob n9 131, de 1985, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade e injuridicidade, com voto vencido dos Se
nadores J utahy Magalhães, Lenoir Vargas e Luiz 
Cavalcante. 

Discussão -do projeto, quanto à constituciorialidade e 
juridicidade. - -- -

O Sr. ~elson C:arneiro- Sr. Presidente, peço a pala
vra para discutir. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Coneedo a 
palavra ao nobre Sefl:ador Nelson Carneiro, para discutir 
o projeto. -- - - -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB =:: RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O projeto ê simples: acrescenta o seguinte Pã.rãgrafo 
ao art. 19 da Lei n9 7.016, de 1982: 

"O tempo em que o funcionã"rio pérmaneCer apo
sentado por invalidez, antes da reverção de que tra
ta esta lei, será computado como de efetivo- exeiCTéio 
para fim de aposentadoria por tempo de serviço." 

Ora, sê alguém ê aposentado por invalidez e depois re
cupera a sua capacidade laborativa e retorna ao serviçd, 
evidentemente, esse tempo_deye ser c~~tad~ pana apo
sentadoria. Não hã motivo para Que não se conte esse 
prazo, não hã inconstitucionalidade, com a devida vénia, 
da outra ComissãO, qüe no -caso opinou por cinco-votos 
contra três e um outro que não votou, que era eu,_po~
fanto, cinco a quatro. Foi um escore muito apertãdó: 
mais apertado do que -aqueles que nós C"Onhecemos nos 
jogos da Seleção lkãsileira. 

Sr. Presidente, estou certo de que quando esSC projeto 
for à votação as Lideranças modificarão a Sua posição e 
acompanharão o projeto, porque ele atende a uma reali
dade flagrante e indiscutível. (Muito bem!) 

O SR. PRES_IDENTE (Passos Pôrto)- Encerrada a 
discussão. 

Fica adiada a votação por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --ltem 14: 

Discussão, em primeiro _turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Jntc;mo), d_o Projeto de Lei do 
Senado n'~ 288, de 1983_, de autoría do Senador Ju
tahy Magalhães,_ que __ dispõe sobre_ o an:e_n_dam~_ntQ_ 
compulsório de parcelas de latifúndios, pai"a os efei
tos que especifiCa, fendo 

PARECER, sob n9 401, de 1984, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela ínconstitucio

nalidade. 
Em discussão o prOjeto quanto à constitucionaJiâade. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço ·a pala

vra para discutir. 

. PIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para discu-
tir o projeto. -

O ·sR. JUTAHY MAGALHÃES PMDB-BA. Para 
discutir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr._ Presi
dente e Srs. Senadores. 

Agradeço a v. Ex• que foi o ·carrascO desse projeto, 
como Relator da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sr. Presidente, temos visto a cada dia que, por unani
midade, o Brasjl inteiro ê ª Tavor da _reforma agrâria. 
Mas essa unanimidade começa a aparecer com as diver

-gências naturais que têm protelado a discussão e apli
cação da -questão da reforma agrâria, sobre cada assunto 
específico que aparece para -e votação a apreciação em 
determinados momentos do Congresso Nacional. 
- Este, Sr. Presidente, é um projeto que se é um.a novida

de no Brasil não o é em outros paises. O Código Francês, 
por exemplo, determina a possibilidade de se fazer arren
damentos compulsórios sempre que houver interesse do 
governo, do executivo, para aproveitamento das áreas, 
inclusive, perto das âreas urbanas. E isso não é do tempo 
de François Mitterrand é do tempo de Gaulle. Na Co
lômbia, temos o quê? Os bens vagos. Significa que aque
las propriedades que não são exploradas economicamen
te retornam ao domínio do Estado, se durante um deter
miri.ado prazo não houver aproveitamento real daquela 
propriedade. -~----

Aqui tentamos, Sr. Presidente, fazer com que a-qUela 
propriedade agrícola não aproveitada, não explorada 
fosse realmente tornada útil, para ser distribuída entre 
aqueles que de fato trabalham a terra. ls!;!o d:urant~ um 
certo prazg e com um pagamento, com uma indenização 

_ de-1S%_do valor .declarado da terra, 
Mas, Sr. Presidente, a matêriiTOi dedarã.aa incoDSti

tucional na Comissão de Constituição e Justiça, quando 
nós poderíamos ter tentado salvar a idéia que foi elogia
da por várias vezes no parecer de V. Ext-, que fosse apre
sentada atê uma emenda para tornar, para acabar com o 
erro de inconstftucionã.lidade. Segundo V. Ex• mesmo 
declara no seu parecer, no caso em pauta a interveDçã'o 
estaria justifíCada pela imperiosa necessidade de se dar 
execução à preceituação coii.stitucionill da função social 
da Pnfpriedade. 

Vê V. Ex•, St. Presidente, que ~te ê um assunto que 
vem sendo tratado desde 1484, pelo Papa Xisto IV;jã na
quela época, há SOO anos, Sua Eminência dizia: 

"A fim de cumprir a lei nat1,1_ral de_ que os recur
sos do mundo foram criados por Deus para todos os 
seres humanos trabalharem e desfrutarem, fica deci
dido que 1/3 da tçrra não _cultivada poderâ ser ocu
pada por lavradores sem terra para fins de cultivo 
sem permissão de sue donos legais." 

O projeto que propusemos não adota uma atitude tão 
_ç,trástica, ~ra uma proposição para o aproveitamento de 
terras não cultivadas, terras abandonadas que, infelizM 
mente_,_ existem muitas por aí, num país que precisa plan-

- _tar para alimentar o seu povo, um país que precisa plan
tar para não ter, como estâ hoje, Que irnportaf-7 milhões 
de toneladas de grãos para dar alimeitto ao seu poVO. 

Por isso, Sr. Presidente, é que me proponho a tentar 
urria riova forma para esse PI-oje'to, para ver Se todos nós 
que desejamos que a Reforma Agrái"ia seja implaritada 
não tenhamos que, a cada instante, votar contra quando 
as proposições são apresentadas. Vamos buscar, vamos 
encontrar as luzes de companheiros e de assessores para 

-ver se conseguimos passar pela Comissão de Consti
tuiçãQ e Justiça, onde todos foram unânünes em declarar 
que era uma boa idéia, uma boa sugestão. Então, vamo-s 
_esperar que, tirada a eiva da inconstituCiOnalidade, seja 
aprovada no mérito essa matéria. (_Mu_ito_bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Encerrada a 
discussão. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 15: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos te_rmos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n9 8,_de 1984, de autoria do Senador Carlos 
Chiarelli, que altera a redação do art.IO da Lei n'l _ 
6.903~ de 30 de abril de 1981, para equiparar ao fun-
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cionário público civil da União, Juiz Temporário 
aposentado, tendo 

PARECER, sob n<~ 817. de 1985, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstituCiona

lidade. 

Em disCussão _o proJeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discus

são .. 
A -votãç~ fica adiada_ p~~r falta de ~uorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 16: 

Discussão. em primeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos -tem19s .4o art. 
296 do Regimento Interno), do Projc;to ide- Lei do 

!Senado n9 28, de 1984, de autoria do Senador Nel
son Carrieiro, que acrescenta dispositivo à Consoli

.- dação das Leis do Trabalho, no capitulo concernen-
te à Justiça do Trabalho, tendo 

PARECER, sob n'l 812, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade .. 

Em discussão o projeto, quanto à constituCionalidade. 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a pala· 
vra para discutir o projeto. 

O SR._ PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a 
pa1ãvra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discutir 
o projeto. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A Constituição Federal, no seu art. 142. diz: 

"Compete à Justiça do Trabalho conciliar e jul~ 
gar os dissídios individuais e coletivos entre empre
gados e empregadores e, mediante lei, outras con
trovêrsias oriundas de relação de trabalho." 

O qUe diz o projeto'? 

"Os dissídios.entre sindicatos profissionais e em
pregadores decorrentes -da aplicação de normas de 
convenção, acordo ou contrato coletiv_o celebrado 
nos termos do art. 4"' ou da aplicação de norma de 
sentença normativa de dissídio coletivo, serão igual
mente dirimidos pela Justiça do Trabalho." 

Ora, aqui está, Sr. Presidente, apenas uma explicitação 
do texto constitucional. Não hâ nenhuma infração ao 
texto constitucional. Assim, porêm, não entendeu a dou
ta Comissão de Constituição e Justiça·que opinou pela 

inconstitucionalidade, acompanhando o Parecer do 
nobre Senador Moacyr Duarte. 

Sr. Presídente, acredito que, quando da votação, as Li
deranças reverão o ponto de vista e darão prosseguimen
to ao projeto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Encerrada a 
discussão. 

A vo_tação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 17: 

DiScussão, em primeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade ejuridicidade, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n"' 57, de 1984, de autoria do Sena
~or Nelson Carneiro, que altera dispositivos -da Lei 
n9 4.266, que dispõe sobre o salárioMfamília do tra
balhador, e dâ outras providências, tendo 

PARECER, sob n\" 880, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade e i~juridicidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a çliscus

São. 
A votação fica adiada por falta de quorupt. 

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

:Oiscussão, em primeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de_ Lei do 
Senado n9 161, de 1984, de autoria do Senador Ne1-



Abril de 1986 

son Carneiro, determinando que seja incOrpoY.ãàa 
ao vencimento, na condição que espicifica, a gratifi
cação de cargo técnico percebida por servidor públi
co, tendo 

PARECER, sob n"' 465, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, Pela inconstitucio

nalidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 19: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado nY 220, de 1984, de autoria do Senador Hen
rique Santillo, que estabelece crit~rios para reajusta
mento salarial do servidor público e dâ outras pro
vidências, tendo 

PARECER, sob n9 132, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A votação_ fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESii>ENTE-(Passos Pôrto) -Item to: 
Discussão em primeiro turno (apreciação preli

minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do ProjetO de Lei do 
Senado nt> 113, de 1985, de autoria do Senador Car
los Alberto, que dispõe sobre a contagem recíproca 
do tempo de serviço entre atividades abrangidas 
pelo Programa de Assistência ao TrabalhadOr RUfai 
e aquelas vinculadas à Previdência Social Urbana, 
tendo 

PARECER, sob nt> 466, de 1985, da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela inconstitucionali

dade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MüLLER - Sr. Presidente, -como 
~íder, delego a palavra ao eminente Senador Enéas Fa-
na. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Na forrrla do 
R,egimento, concedo a palavra ao nobre Senador Enéas 
Faria, por delegação do Líder do PMDB. 

O Sr. Benedito Ferreira - Isso é um absurdo_! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estou cum· 
prindo o Regimento, nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira-- Eu também deveria ter pe
dido a palavra como Líder, porque na condição de Vice
Líder ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- E a Presidên
cia teria atendido a V. Ex~ na mesma hora. 

O Sr. Benedito Ferreira - Mas até por uma questão 
de respeito aoa colegas, não faço -isso. 

O SR. PRESIDENT-E (Passos Pôrto)- Em que pese 
que o Líder do PDS já havia falado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Enéas Faria, por delegação do 
seu Partido. 

O SR. ENÉAS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadorefi: 

Utilizo uma forma usual de ocupar a tribu-na nesta ·ca
sa, embora o faça, hoje, pela primeira vez. Apesar do ies
peito que dedico ao eminente Senador B"en"edito Ferreira, 
devo não concordar com S. Ex• para dizer que, assober-
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baCfõ pelos afazeres da Mesa, que esta semana inclusive, 
emeninente Senador, reteve-me nos trabalhos de Secreta
ria e de Presidência durante todos os dias, -obrigaram
me, hoje, a vir tratar do assunto_ a que venho, da forma 

_ como estou fazendo. 
Agradeço à Liderança do meu Partido a compreensão. 

-~-o-Sr. Benedito Ferreira- Devo a V. Ex-' todas as ho
menagens, como este Plenário também o deve, pelo tra
balho que V. Ex• desempenha à frente da 1~-Secretaria, 
bem como no árduo trabalho de presidir esta Casa. LO
go, V. Ex• merece, sem dúvida alguma, esta deferência 
da Liderança do seu Partido, como de resto de todos 
nós, em razão do seu trabalho. Em verdade, inadvertida
mente, fiz essa observaçã, primeirO porque V. Exf agiu 
regimentalmente, e o Presidente assim se comportou; e, 
em segundo lugar, até anti-regimentalmente- e V. Ex• é 
um regimentalista -, em razão daquilo que o Plenário 
....:..... pelo menos assim o entendo- deve tributar a V. Ex•, 
mesmo que fosse anti-regimental, eu aplaudiria a pre
sença de V. Ex•_ nesta oportunidade, na tribuna. 

O SR._ EN tAS FARIA- Agradeço a compreensão de 
V. Ex• 

Um dia Brecht escreveu: "Infeliz da Nação que precisa 
de heróis". E nós sabemos, e esta Casa sabe, Sr. Presi
dente, que se isto for parâmetro de felicidade, a América 
Latina, desde os descobrimentos, tem sido muito infeliz. 
As veias abertas da América Latina, -para-USarmos uma 
expressão literária de Eduardo Galeano, há muitos sêcu
los servem de alimento para o vampirismo da espoliação 
econômica, do colonialismo e dos oligopólios, em cujo 
drama, seja por incompetência de governos, seja pelo co
laboracionismo criminoso de muitos brasileiros, ou prin
cipalmente pelo guante das ambições maquiavélícas e es
tratégias imperialistas, o Brasil tem sido vítima e protra· 

- gonista, desde que, Sr. Presidente, como no dizer de 
Glauber Rocha: "o Brasil já conheceu a sua primeira 
multinacional com a chegada da Companhia das Indias 
Ocidentais". 

No Brasil tem sido assim, Sr. Presidente, desde então e 
desde sempre, passando pelos mais diversos momentos 
dC? nossa história, indo desde os ciclos dQ pau-brasil, do 
ouro, da borracha, e do café, passando inclusive pelas 
negociações comerciais anglo-lusitanas em torno da pro
clamação de nossa independência, até 9s dias em que vi
vemos, quando vivemos os novos tempos da Informática 
e da Cibernética. Tudo isso, em que pese a luta paralela 
de muito poucos que heróica e corajosamente lutam, 
pensam e sonham, para que um dia se ~rie_,se incorp-ore e 
se coloque na consciênciã e no comportamento de brasi
leiros e governos que se sucedem, uma verdadeira e na
cionalista ideologia de soberania nacional: 

A propósíto, Sr. Presidente, vale lembrat aqui o ensi
namento de_ Dante: ..... se volveres a lembrança ao Gêne
sis, entenderás que o Homem r-etira da natureza o seu 
sustento e a sua felicidade. O usuário, no entanto, nega a 
ambas, desprezando a natureza e o modo de vida de que 
ela ensina, pois outros são, no mundo, seus ideaís." 

Mas JeQ! sido _sempre assim e foí assim, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, no início deste século, quando, por 
força da política monetarísta de Joaquim Murtinho e 
Campos Salles, empenhada em estabelecer o .equilíbrio 
orçamentário a qualquer preço e sem outras medidas de 
policiamento ao abuso do poder económicO, que acaba
mos por não estabelecer o monopólio estatal do comér
cio exterior do café, permitindo que compradores estran
geiros se instalassem no País. Entregamos nossos fazen
deiros nas mãos de especuladores internacionais, provo
cando a baixa constante de_ nosso principal produto de 
exportação, transferindo por completo às n~~ltinacíonais 
o controle da comercialização do café, as quais, enquan
to quebravam os produtores e se empobrecia o nosso 
País, dobravam seu capital em um ano, como a própria 
E'offec- Roasting Trnst de- então; quc:-segurtdiYpesqu-isa.-dó 
jornal New York Herald, no primeiro ano de-existência 
já distribuía dividendos de 100%. 

NaqUela oportunidade, por tef ousado esboçar a defe
sa de sua economia, atravês do famoso convêniO de Tau
batê, os delegados br~sileiros dos órgãa:s de defesa fçram 
humilhantemente chamados aos Estados U nidÕs à barra 
dos tribunais, sob a invocação da legislação antitruste, 
consubstanciada na Lei Sherman. (Vide Reagan- Tra
de Act - Artigo 301 - Indústria da Informática}. 
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Tem sído assim e foi assím, Sr. Presidente e Srs. Sena
d_ores, que "depois entregamos ao imperialismo e ao colo
nialismo a exploração da borracha, da madeira, da pe-
cuária e da mineração no Acre e no Amazonas à multi
nacional Bolivian Syndicate de capital Anglo
Americano. Foi assim que entregamos a exploração de 
n_osso _m.inério_e o seU processo de comercialização pela 
concessão de _exploração de nossos principais portos à 
Bethlehem Steel e à Hanna Company. 

Tem sído assim e foi assim, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que pelos acordos de Washington, decorrentes da 
segunda guerra mundial, enquanto nossos sacrifícios em 
favor dos aliados consistia em manter congelados os 
preços de nossos artigos de exportação, e com isso 
vendíamos nossas matérias primas a preços de 1939, éra
mos obrigados a comprar os equipamentos para a cons
trução da Usina de Volta Redonda a preços correntes de 
1946.. 

Tem sido assim e foi assim, Sr. Presidente e Srs. Sena
- dores, que antes mesmo da elaboração da Constituição 
de. 1946, mas jâ em função dela e pelas pressões alieníge-
nas para assegurar garantias constitucionais às suas 
ações monopolistas, que o governo provisófio do MinisM 
tro José Unhares se via na contingência de baixar o 
Decreto-lei n'>' 8.167 de 9 de novembro de 1945, revogan
do o Decreto-lei n'>' 7.666 de 22 de junho do mesmo ano, 
que disCiplinava a remessa de lucros para o exterior. E só 
depois disto, foi eleita uma Assembléia Nacional ConstiM 
tuinte. 

Tem sido assím e foi assim, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que as nossas reservas de setecentos e oito milhões 
de dólares encontradas em janeiro de 1946,-quando assu
miu o Presidente Outra, dinheiro que então nos permiti
ria reequipar nosso incipiente parque industrial, adquirir 
siderúrgicas, montar refinarias e outros bens de capital 
que pUdessem reduzir nossa dependência econômica, em 
janeirO de 1947, um ano depois, estavam reduzidas a 92 
milhões de dólares, sem que em nada se tivesse investido. 
Isto porque, - pasmem Srs. Senadores- entre outras 
"traquitanas", o então PrimeiroMMinistro Britânico Cle
ment Atlee e seu Chanceler do Erário retive"ram mais de 
Cinqüerita milhões de libras esterlinas das reservas brasi
leiras, a título de indenização aos acionistas das multina
cionais britânicas Brasil Railway Co. Ltd, Great Wes
tern, State of Bahia South Western Railway e Leopoldi
na Railway, que no começo deste século construíram as 
ferrovias para o escoamento de matérias primas, as 
quais, cessado o controle inglês sobre nosso comércio ex
terior, abandonaram a conservação das mesmas, 
reduzindo-as a ferros velhos, cujos contratos, inclusive, 
por descumprimento de encargos, foram rescindidos. 

E tudo isso, sob os olhares pacíficos do Governo como 
um todo, que aceitou o assalto e, especificamente, do 

- Ministro das Relações Exteriores de então, Raul Fernan~ 
des, consultor jurídico da Rond & Share e outras multi~ 
nacionais, e do nosso MinistrO da Fazenda de 1946, Cor
reia e Castro, Presidente da Companhia de Petróleo Gulf 
no Brasil. 

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

O SR. ENÉAS FARIA - Ouço V. Ex• 

O Sr:Bencdito Ferreira- Nobre Senador Enêas Fa
ria, V. Ex• me faz lembrar- não sei se mais na frente V. 
Ex• aborda este aspecto da questão - que hoje estamos 
enfrentando tamanhas dificuldades com a dívida externa 
jâ, agora, de certa forma amenizada, em virtude da re

-dução das taxas de juros, voltando assim essas taxas -
vamos dizer - a um patamar mais racional, a verdade é 
que a Inglaterra, àquela época, antes de nos vender os 
ferros velhos, fez pior, porque unilateralmente desvalori· 
zara a libra, tornou-a inconversível e só realmente nos 
pagou após essas medidas, que foram altamente lesivas 
aos nossos interesses} e; afinal recebendo. aqueles ~m
preendimentos que aqui estavam - como bem já colo
cou V. Ex•- que não deveriam ser resgatados pelo Bra
sil na forma em que foi feito. Era esta a observação que 
considerei oportuno colocar no pronunciamento de V. 
Ex• _ 

O SR. EN-tAS FARIA - Agradeço o aparte de V. Ex• 
Enfim, tem sido assim e foi assim, Si. PreSídente e Srs. 

Senadores, em centenas e centenas de outros episódios 
que nossa História registra, registrando sempre, para in-
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felicidade __ do_Brasil~_doli brasileiros, uma: luta com mui
tas derrotas e poucas vitódàS contra o saque impiedosO -e 
farriigerado de g~;:upos capitalistas e monopolistas que, 
pela supremacia do capital sobre o trabalho, e em nome 
dos sagrados princípios-da sociedade democr_átiça;da li
vre iniciativã e da economia de mercado, perambulam 
pelo mundo, caminham paises e pessoas, corrompendo 
consciências, impondo regras de conduta, pressionando 
instituiÇões, VIolando soberanias, escrevendo consti
tuições-e derrubando governos. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, este não 6 um 
discurso de_reminiscências, nem tem a pretensão de falar 
da história para tão douto plenârio. Os registras aqui 
contidos, eu os faço, apenas como sugestão de pontos de 
referência para que, à luz da história e nUm geStõ-de re
flexão, com oS olhos no passado, a consciência _nO pre
sente e a perspectiva do futuro, a partir -deste instante 
avancemos juntos no pensamento e na atitude, para a 
avaliação de um problema da maior seriedade que esta~ 
mos vivendo e que diz respeito à nossa nascente indústda 
nacional de informática, cujo Plano Nacional, oriundo 
do Poder Executivo, esta Casa de incumbe agora de 
apreciar e votar em regime de urgência. 

Antes, porém, Sr. Presidente, é preciso cjue ratifique
mos nossa identidade: De minha parte, se estou aqui nes
te momento não _é para produzir uma peça demagógica 
de falso nacionalismo, nem um palavrório xeilõfobista. 
Mas, ao contrário, se me ponho aqui nesta tribuna neste 
momento, é porque entendo, por um imperativo de cons
ciência de brasileiro e de cidadão que este, pela impor
tância de que se reveste, é também um bom assunto para 
que esta Casa retome a dlscussão em torno da soberania 
nacional e, por isso mesmo, ê disso que preciso falar agO
ra. 

A Indústria Nacional de _Informática cistá, hoje, inti
mamente ligada_aos setores de comunicação,-Q~_a!iminis
tração do comércio, da indústria e, enfim, vinculada ne
cessariamente aos costumes hUmanos, "i1.ascida que foi, 
paradoxalmente, num primeiro momento de nenhuma 
ajuda ou incentivo, mas exclusivamente da capacidade 
de observação, da criatividade, da inteligêcia e_do sacrifí
cio do homem brasileiro. -------

E tão logo se fiz_eram presentes as primeiras iniciativas 
de ordem governamental, no sentido de preenchimento 
daquele vazio, com a decisão a nível de Estado de- se criar 
uma tecnologia própria em eletrônica digital, através das 
Universidades _do Río de Jélneiro e de S~o_ Paulo gue_~9-
meçaram com o projeto do minicomputador balizado de 
Patinho Feio, em quatro anos, de 1976 a 1980, a nossa 
indústria da informática alcançou sólida posição partici
pativa no contexto mundial. Dos 8.800 computadores 
instalados no País, 17%já eram nacionais. Em 81, as má
quinas _existentes sUbiram para 14 mil 249 e a partici
pação da indústria brasileira chegou a 42%, para em 82 
a[ingir o patamar de 50%. ~~-

Na evolução do mercado mundial de: c_omputadores, 
os pequenos -sístemas, em 1976, representavam 17%. 
Como se vê, em 80 esta participação aumentou para 40% 
e, até final de 85, jâ andava pela casa dos 65%. 

Nestes últimos cinco anos, o mercado brasileiro, nesta 
área de informática e de automação, evoluiu de um mer
cado nacional de 850 milhões de dólares em_j980~ çlos 
quais apenas 30% eram fornecidos por empresaS nacio
nais, para 2,2 bilhões de dólares em volume de vendas 
em 1985 com mais de 52% vinculados a empresas locais, 
com export3ções previstas em 250 milhões de dólares e 
empregando_ 4_00.000 brasileiros;- dados que juntam o 
Brasil ao Japão- e aos Estados Unidos, como únicos paí
ses do mundo ocidental a deter uma maior fatia do seu 
próprio -mercado de computadores. -

Ora, isto Oos mOstra, sobejamente, um mercado com 
extraordinário crescimento global e demonstra que aso
ciedade inforrilatizáda já é, colno dissemos ã.Cinia~-uma 
realidade no Brasil. Hoje, vivemos plenamente a Era da 
Informática que, segundo Servain Chereiber, ._.~um. pas
so maior do que aquele que o homem deu ao abanrl_onar 
as cavernas". 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, independente 
de maiores digressões técnicas sobre a matéria, com a 
mesma evidência que tal realidade tecnológica e merca
dológica, pelas suas implicações políticas, econômicas e 
sociais não poUeria passar desapercebida pelO governo, 
sob Pena de ser flagrado em um ato e como um governo 
a comprometer a so.berania nacional, não poderia p-assar 

também desapercebida, alé porque a recfproca-é sempre 
-verdadeira, pelos interesses dos trustes internacionais. 

Logo, a partir do momento em que o Brasil se decidiu 
Pela elaboração da Lei de Informática, passando pela to
mada de posição do Congresso Nacional que, sob as 
mais descabidas pressões a aprovou e com ela o conceito 
de reserva de mercado que protege e incentiva nossas in
dústrias, garantindo-lhes capacidade de inovar e oferecer 
desafios à altura de nossos mçlhores talentos, além de 
impulsionar a economia nacional, imediatamente a his
tória começou a se repetir. 

Isto porque, de novo ... , outra vez ... , novamente. .. , as 
pressões das multinacionais se fi~ram sentir e, tambêm 
de novo, outra vez e novamente com o apoio de seus go
vernos de origem, que ao arrepio dos mais elementares 
conceitos de respeito à soberania das nações e inclusive 
negando princípios que eles próprios subscreveram na 
ONU. substituindo-os por critérios e estratêgias internas 
de comércio, fazem coro _à voz_ de .suas multis, ameaçan
do represálias econômicas, anunciando medidas políti
cas restritivas, sob alegações improcedentes e cínicas rei
vindicações de solidariedade internacional, sempre presi
didas pelo claro ditame do .. faça o que eu mando mas 
não faça o que eu faço". E os fatos dizem mais do que a 
retórica e não permitem que se defenda o indefensãvel: 

O Sr. Jamil Haddad- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EN~AS FARIA- Conc_edo o aparte ao nobre 
Senador J amil Haddad. 

O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Enéas Faria, 
V. Ex• disseca o assunto mostrando ser profundo conhe
cedor da exploração imperialista no Ter-ceiro Mundo. 
Quero, aqui, neste momento, como Líder do Partido So
cialista Brasileiro, alêm de me congratular, fazer minhas 
as palavras de V. Ex•, pois, há poucos dias, vimos o Pre
sidente da Câmara dos Estados Unidos vir ao encontro 
do Presidente José Sarney, visitar o Congresso Nacioõ.al 
e colocar a sua preocupação em relação ao problema da 
reserva de mercado e da evolução do problema da infor-

~ rhática no Brasil. É a hora, como diz V, Ex•, até em ter
mos de soberania nacional, já que sabemos que atrás da 
infOrmática dada a empresas multinacionais, muitos Se
tores, muitos fatos que devem ser mantidos em sigilo 
transpa-recem como verdadeiro auxilio à CIA e a outros 
instrumentos de investigação. "Congratulo-me c-om V. 

_ Ex•_ e faço minhas as suas pah1.vras, com ~uita satis-
_(ªç:ãO. -

O-SR. EN tAS FARIA- Agradeço a generosidade do 
aparte, nobre Senador Jamil Haddad. E retorno, Sr. Pre
sidente: 

a) No contexto das pressões contra a adoção de uma 
"Lei da Informática" com uma reserva de mercado para 

------=--a:slifdúStriaS-nacionais, Jâ em gestões.-enlrf! a recém
criada Secretaria Especiãl de Informática e o Congresso 
Nacional, em setembro de 1983, por ocasião da terc_eira 
Feira- da Informática, realizada em São Paulo, o então 
Secretário Executivo da SEI, Coronel Jou_bert Bríiida, 
segundo publicação da revista Bolsa, de 24 de outubro de 
19_83, recebeu em companhia de empresários brasileiros, 

_!!!_ll--ª----poderosa delegação de autoridades ligadas ao De
partamento de Comércio Extei-ior dos EStadoS_ü_nidÕs, 
liderada pelo Sr. Simon Blumenth_al, ex-presidç_JJte çlo 
Banco Central dos_ Estados Unidos, que vieram ao Brasil 

. para exercer pressões contra a nossa então pretendida rew 
serva de mercado. 

E nessa oportunidade, em determinado momento, se
- gundo a mesma publicação, houve o 5:eguinte diálogo 

corn o Secretário da SEI, relatado pelo próprio Coronel 
Brízida: 
-El~ _ _me perguntaram se a reserva é permanente. ºis-

"-se que nãó. Quiseram saber se é_ flexjvel. Disse que sim. 
Por fim, perguntaram até quando ela duraria e eu res
pondi que o prazo se esgotaria qU-ando as empresas na
cionais fossem suficientemenfe _ _fQr_tes para Compefír COm 
as. multi". Vale repetir que esse jogo de pressões aconte
ceu exatamente ás vésperas -cta realização da Feira de In-
formática de 1983. ~ 

b) -Depois daquilo e no curso do mesmo jogo de pres
Sões, onde sempre se identificou fundamentalmente a 
IBM, porque detentora de mais da metade do mercado 
mundial do setor, e porque responsável pela encomenda 
de um estudo à Universidade de Harvard, no sentido de 
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detectar uma alternativa para o ingresso da filial brasilei
ra:nas faixas de mercado protegidas pela SEI, cuja escola 
lhe apontou o caminho da formação de joint~ventures 
como o mais indicado para aquele fim, essa-mesma em
presa passou a buscar a forma de associação, desenvol
vendo o que a imprensa já chamou de guerrilha burocrá
tica e que funciona na seguinte base: apresentam um pro
jeto volumoso e tecnicamente complicado para pro
dução de um determinado produto ou equipamento, mas 
que, na verdade, identifica o esbOço de uma"- joint
venture. 

c) Em agosto do corrente ano, sob a alegação de que 
nossa reserva de mercado para micro e minicompritado
res é uma prática injusta de comércio internacional, o 
governo americano determinou que a ITC, Comissão de 
Comércio Internaaional e órgão do próprio governo 
americano investigasse essa prática no BrasiL E já em 
pleno exercício e ampliação de represálias a ITC passou 
a investigar os custos de produção do novo avião 
"Brasília'' fabricado pela EMBRAER em São José dos 
Campos, que acabava de entrar no mercado americano. 

Tudo isso, segundo declarações das próprias autorida
des americanas, visando abrir processo contra o Brasil 
na reunião do GATI que se seguiria. E aqui, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, vale atentar para um detalhe 
muito importante: Usualmente essas ações movidas pela 
ITC são contra firmas individuais que exportam para o 
mercado americano e são acusadas de dumping e outras 
Hpráticas injustas". Raramente, o governo americano 
aciona um governo estrangeiro por práticas dentro do 
seu próprio país. 

d) No intcio do corrente ano, empresários norte
americanos se ilrtícularam para entregar ao Presidente 
Tancredo Neves, caso tivesse tomado posse, um docu
mento pedindo - atentem para isso Srs. Senadores -
"um melhor tratamento para as empresas multinacionais 
instaladas no Brasil", que segundo o Presidente da Câ
mara Americana de Comércio, Enrique Sosa. incluía 
mais liberdade para remessa de lucros, o fim da reserva 
de mercado na área de informática e o firil do controle de 
preços. 

e) Recentemente - e vejam só quantas coincidências 
- de novo com antecedência de algumas semanas da 
realização da Feira Nacional de Informática; um Pouco 
antes da presença do Presidente José Sarney na ONU; 
em_ meio_ à_~ _d_í~_cussões e às gestões brasileiras para o esta
belecimento de novos parâmetros quanto à renegociação 
da_ nossa dívida externa~ a partir de uma nova política 
económica; alguns dias antes da reunião do CONIN que 
então acontecia; com semanas de antecedência de uma 
reunião do GATT; no mesmo mês da planejada reunião 
do_ Clube _de Cá li em Bogotá, reunindo Brasil, Argentina, 
Uruguai, México, Colômbia e Venezuela, Clube este, 
cuja criação em maio de 1984 tinha como idêia básica fa
zer com que cada país elaborasse sua própria política de 
ioíonná:t,ica e, juntos, resistissem às pressões dos pafses 
monopolistas- o que hoje embora já não aconteça com 
relação a todos eles, de qualquer forma continua sob a 
idéia e a posição de resistência brasileira, que em ne
nhum momento interessa aos monopólios; paralelamen
te aos esforços que já vinham sendo desenvolvidos nos 
Emirados_Árabes_Unidos, onde os Países do Oriente Mé
dio estavam formando o Clube de Abu-Dhabi e na Costa 
do Marfim, onde os países africanos estavam também 
críando o Clube de Abidjan, amóos com o mesmo objeti
vo de, como o Brasil, desenvolver uma política de resis
tência às investidas das multinacionais. De nQVO - eu 
dizia -e com todas essas- entre aspas- "coincidên
cias" de fatos e datas, as multinacionais, através das já 
chamadas "Cassandras de Plantão" e de seus defensores 
nacionais e internacionais voltaram à carga, com vastods 
e inúmeros_~rtigos e matérias publicados na imprensa, de 
certa fcirrria com as mesmas argumentações, objetivando 
destruir a nossa lei de reserva de mercado para a indús
tria nacional de informática. 

Só que, desta feita, representados pelo próprio Presi
dente Ronald Reagan, cujas palavras foram__já muito 
bem definidas por um ilustre membro desta Casa, o Se
nador Severo Gomes, qualificando~as de impretinentes e 
c:omo palavras de alguém que estava falando para seus 
lacaios. 

f) A IBM, em meio a realização da última Feira Na
cional de Informática e no momento em que 
recrudesciam-se as discussões_sobre a reserva de merca-
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do, como este País acordando para os brios nacionalistas 
e para sua consciência de soberania, começava a apre.. 
sentar um sutil diferencial em suas campimllas Publici
tárias institucionais, passando a utilizar a assinatura de 
"IBM do Brasil" em suas peças promocionais, como que 
tentapdo se travestir de empresa brasileira, parecer que é 
coisa nossa e com isso confundir e mobilizar estímulos 
do indivíduo coletivo, para que ele, como fenômeno de 
opinião pública, veja-a com menos restrições e atê com 
simpatia, esquecendo-se naturalmente de que até no pla
no moral, a gente brasileira se nega a uma postura anti
nacional, cujas atítUdes possam ser vistas como fllhas pa
ridas de um ventre monopolista. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: é aceitável que abra~ 
mos mão de métodos e de critérios, mas _não de princí
pios, atê porque, se defendemos e somos a favor do bem 
absoluto, temos necessariamente que ser contra o mal 
absoluto. E este é sem dúvida, antes de tudo um ponto de 
princípios, além de uma questão de lógica que a própria 
evolução dos acontecimentos e do debate nacional sobre 
a matéria vêm demonstrando e que a históffa-vem nos 
ensinando, com o registro das lutas políticas e sociais 
pela independência e soberania de mUitos países em mui
tas partes do mundo. 

Daí por que, conSideremos: Hã duzentos anos, os Es
tados Unidos, no que se referia à sua independência e 
prospecções de desenvolvimento e soberariht., 
encontrava-se em situaçà<? semelhante, frente à metróPo
le de então, a lnglate_rra. E para não entrar na mes!lJ.a po
sição de dependência frente à ·revolução indust~ial_ ingle
sa- dominante na época- os americanos burlaram as 
barreiras inglesas, implantaram as suas indústriaS O:ã~--
centes e as protegeram devidamente por um-a legiSlação 
equivalente à nossa reserva de mercado. 

Mais do que isS.a, nào tiveram sequer o pejo de copiar 
os desenhas de fábricas de fiaçãO e de tecelagem britâni
cas para instalar as suas indústrias ao lorigo dos Rios da 
Nova Inglaterra, o gue n~s _permite concluir inclJ.!-sive, 
que esses industriaís ameriCanos do século 18 tiveram 
mais sorte do que o nosso Delmiro Gouveia. -

A IBM, hoje a maior multi11:_acional do ramo e 3: prin
cipal responsável é articuladora pelas pressões que se 
exercem sobre o Brasil, face à reserva de mercado, não 
me parece ter um passado étíco que lhe autorize ser cre-
dora de confiança quanto à sua COnduta, porque em seu -
próprio País de origem, onde raramente a legislação an
titruste é aplicada, aquela Empresa foi condenada a pa
gar duzentos e cinqaenta milhões de dól~res a uma pe
quena empresa por perdas e danos, em decorrência de 
suas manobras monopolistas, fato que foi do conheci
mento de toda a opinião pública mundial, e inclusive_ in
formada aos brasileiros também através do nosso con
ceituado Jornal do Brasil em sua edição de 20 de se
tembro de 1973, em cuja notícia, se acrescentãVa ainda 
que, desde 1911, quando a_ Standard Oil sofreu uma pe
nalidade igualmente elevada, o _caso da IBM era o mais 
importante. 

O México, companheiro do Brasil no Clube de Câli, 
na verdade, foi forçado a abrir seu mercadO para u[n 
projeto de "caixa preta" da IBM, em face de pressões atê 
sobre a sua dívida externa. O mesmo, aconteceu com a 
lndia~ 

O_J_ap~o _q~_e!_ c_C?_J_UO C?)l_ra~il, -~~~_o~-~~--l a_~ a~Os_pa!'~ 
COlocar seU primeiro COmpu tido r no mercado, extrema
mente bem sucedido nesse setor, onde hoje já desafia a 
própria IBM, na COrddã p:ira desenvolver a próxima ge
ração de computadores "inteligentes", só chegou à exce
lente posição mercadológica de que ora desfruta, ta-m
bém porque em 1958 adoto_u. as_ famosas "Medidas Tem
porárias para a Promoção da Indústria Ele(rôníca'', na 
verdade uma reserva de mercado_ muito forte, que só foi 
abrandada 18 anos depois, em 1970, quando as suã.s in
dústrias do setor já eram al1ariieD.te corD.petitivB.S e bem 
implanta-das. 

Só que neste caso,- como fazia parte da estratégia 
norte-americana o rápído desenvolvimento do Japão e a 
sua reintegração como potência no sistema eConôii-iíéo 
mundial, para fazer frente às ameaças soviéticas e chine
sas na Ásia, este pequeno "pecadilho" japonês foi conve
nientemente esquecido pelo Tio Sam 'que, já agora, toda
via, com os objetivos estratégicos atingidos, também vol~ 
ta suas garras para o Japão, porque descobriu que aque

_la sua postura dos anos 50 e 60 se transformou numa 

grande dor de cabeça nos anos 80,já que mãis-da metãde 
do déficit comercial america!lo, atualmente, reside no 
seu comércio com o Japão. 

Atualmente, alguns países europeus qomo_a França e a 
Alemanha Federal estão reorganizando as suas políticas 
para o setor da informática, com vistas a proporcionar 
maior proteção e promoção às suas indústrias. 

Na mesma entrevista, a que me referi anteriormente, 
do ilustre Senador Severo Gomes, S. Ex• lembra com 
muita oportunidade de que quando era Ministro da In
dústria e do Comércio em 1974 e o governo americano fi
xou direitos compensatórios à importação de calçados 
brasileiros, foi conversar com o Embaixador Americano 
e este lhe respondeu que se tratava de uma decisão do 
Congresso Americano, contra a qual nada poderia ser 
feito a não ser obedecer e cumprir. 

O mesmo fato aconteceu comigo junto com a dele
gação de Senadores brasileiros, em julho do ano passa
do, quando estive em Washington, na oportunidade em 
que expressei nossas preocupações quanto ao protecio
nismo americano que pod~ria prejudicar nossas expor
tações, nosso saldo comercial e portanto ameaçar a nos
sa capacidade de inanter em dia pelo menos o sefviço de 
nossa dívida externa. 

Logo, considerando que a nossa Lei de-Infofinática ~ 
também uma decisão soberana do Congresso Brasileiro, 
não vejo porque o governo tiVesse qu-e aceitar as presSões 
que se articulavam para negociar com o GATT nem com 
representantes da ITC AmeriCana, até porciue as pró
prias normas do GATT legislam a reserva de_ mercado 
do Brasil, por se referir a uma indústria nascente, como 
no nossó caso é a indústrià da informãtka. 

Ainda há alguns meses, o cientista e empresário Ma
ni._ªan<J., em entrevista à revista Senhor, reiterava, ratifiCa
va e erlsínava, entre outras coisa"s, "qUe ils einpresas na
cionais de informática estão toni"ando espaço das multi
nacionais nõ- mefCS.9-0 inte-rn-o;--e- jâ reúi-Ieiri coildições 
para exportar produtos cOm soluções originais, como 
por exemplo na área de automação bancária, assim 
como estão aptas a contribuir para a modernização de 
boa parte do parque fabril nacional, por meio da auto
mação industrial, o que pode reduzir significativamente 
o_ sucateamento do nosso parque industrial". 

Que uma das razões da investida dos Estados UD.idos 
COl}tra a Lei da Informática brasileira, entre outras, resi
de "no receio de que o êxito dessa política possa alastrar
se parã OiltrõS Setores õü outros países" 

" ... Que é a tecnologia o próprio motor da econo
mia e de que é ela que garante o poder aquisitivo e o 
poder de barganha de uma Nação" 

" ... Que nada adiantarâ continuarmos amplian
do as exportações de produtos cujos preços são cada 
vez mais aviltados ... " 

"Que se não alcançarmos alguma capacitação 
tecnõlógica, nosso destino será trabalhar-Cã.da vez 
I'[lais para ganharmos cada vez menos ... " 

"Que a tecnologia é o único- caffiinho Para al
cançarmos competitividade internacional, sem- esK 
cravizar nosso povo ou alienar nossas riquezas ... " 

~'Que nenhum País vai poder promover a infor
matização de seus meios produtivos a partir de uJ_Ua 
tecnologia estrangeira, sob pena de alienar de fornia 
irreparável su-s. riqueza e sua soberania-... " 

E ainda_ mais, Sr. Preside-nte, quando a proPó"Sil"o das 
estratégias dejoint-ventures, o mesmo cientista questiona 
e responde, dizendo: "Eu pergunto o seguinte: em um se
to r em que predomina o capital intelectual,p_ g_ue se pqde 
entender por investimento cOnjunto? Tratã~se de um in
vestimento em que se compõe parteS COiii o·Cãpital? Mas 
como é que se po"de medir isso quando a tecnologia é de-
terminante? -

Em qualquer dessas associações, o que se negocia é O 
controle da empresa. 

Na informática, porém, o principal instrumento de 
~ntrole é a tecnologia e não o capital: Pode~se, deter a 
ijlaioria do capital e não se ter, absolUtamente, controle 
SQbre os destinos da empresa, quagdo nà.o se detém a 
tecnologia". E mais ainda, "de que nas joint-ventures, 
quem controla a tecnologia tem poder para concentrar 
as atividades de projetas em suas matrizes tecnológicas, 
dificultar a transferência de tecnologia e criar uni merca
do cativo de componentes utilizados em seus produtos. 
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Sem falar em eventuais superfaturamentos desses 
componentes e de práticas pouco ortodoxas de controle 
de merc~do. ~.o controle do capital nada pode contra es
sas práticas ... 

-P<iis- bem, Sr. PreSidente e Srs. SenadoreS, por tudo 
isso e por todas essas razõ_es é hora de o Senado da Re
pública. ratificar a aprovação do PLANIN sem alte
rações que o desfigurem e que venham a abrir espaços 
para manobras de grupos econàmicos que pretendem 
por processos outros vulnerar nossa reserva de mercado. 
E a prOpósito de pressões, ameaças, articulações mono
polistas, reverberações de governos, cobranças de dele
gações· Parlamentares que nos visitam, discursos de Pre
sidentes, sanções e outros capítulos mais, é tempo de 
darmos um basta, é hora de abandonarmos as meias me
didas e de dizermos o que precisa ser dito. f: o instante de 
o Congresso Nacional se impor e como força viva da na
cionalidade dizer pela palavra de seus membros a todos 
quantos possam ouvir, que este País tem governo e que 
este povo tem vergonha. 

:t: hora, Sr. Presidente, de dizermos ao Presidente dos 
Estados Unidos que sobre a nossa decisão soberana de 
pi-esesvar nossa reserva de mercado para a Indústria Na
cional de Informática, ao fmal do ano passado, nos reta
liou com colocações no mínimo desrespeitosas e pouco 
compatíveis com a postura de um Chefe de Estado, de 
dizermos também às multinacionais e a todos quan-tos 
apostam em nossa suposta burrice. ou na repetição de 
episódios de entreguismo que os tempos sà.o outros, os 
homens são outros e o governo também. E que este povo 
não atravessará mais esta encruzilhada da história com a 
espinha vergada, porque mais de quatro séculos de colo
nialismo e exploração jã nos ensinaram o significado e os 
efeitos da espol~ação e da opressãoL 

É hora, Sr. Presidente e Srs. senadores, de dizermos 
ao Presidente do mais forte, mais poderoso e mais rico 
país do mundo, e ao mesmo tempo feitor dos países do 
Terceiro Mundo e responsâvel pelo bloqueio· naval da 
pobre Nicarágua, enquanto também mentor da tolerân· 
cia coexistencial e pacífiCa coni O ai)arlheid da Ãfrica do 
Sul, que talvez o melhor caminho para que ele elimine 
seu dé"fiCii cOmercial da ordem de cento e cinqíienta bi
lhões de dólares, provavelmente pode estar mais em seu 
governo não gastar tanto com a íitdústria de armamen
tos e cOm apoios a truculentas ditaduras, inclusive na 
América L3.iiii:a; e menos em articular sanções comer
ciais e econômicãs a: países do Terceiro Mundo que enga
tinham movimentoS de independência. 

Ê hora, Sr. Presidente, de dizermos a eles que este 
País, como de resto todos os outros do Terceiro Mundo, 
jã entenderam que não é mais possível continuar como 
meros--pro-dutores de matérias primas, com regras e nor
mas impostas de cima para baixo nas desigua"ís relações 
comerciais com os Países desenvolvidos, e qUe já não é 
mais possível continuar aviltando o produto do traba
lho, do sacrifício e até da fome de um povo, para manter 
o famoso american way of life, como se de repente, por 
_u~-- absurdo da CriaÇão ou por um discricionarismo de 
Deus, lã só nascessem e fossem todos gênios e aqui fôsse
mos todos um bando de patetas. 

É hora de lembrarmos a eles, Sr. Presidente e Srs. Se
~ adores, que este País Sabe que no conteúdo do Trade 
Act, com o qual nos ameaçou o Presidente americano 
p-eta ap-licaçã-o do artigo3\H, ·existetambém.-o-rato·de-que 
o governo americano poderá. aplicá-lo ou não, conside
rando interesses estratégicos, colaboração internacioD.al 
etc,, e de que, nesse contexto, nós também temos plena 
consciência de nossa importância geográfica, política, 
s-ocial e e.conômica no hemisfério, bem como de nossa 
posição de liderança do Terceiro Mundo. 

É hora de dizermos, que o tempo em que essas coi~_as 
erãm ditas e que a luta pela soberania nacion·B.I servia de 
pretexto para se aplicar rótulos ideológicos antidemocrá~ 
ticos também já passou, e que hoje, mais do que nunca, 
da mesma forma que o Brasil sempre defendeu e respei
tou os princíPios de auto-determinação dos povos e de 
sober_anta_ das nações, vai agora sustentar a sua e fazer _p 
se-u direito de deddir sobre seus próprios destinos. 

E hora de d_izermos, sr. -PresideÕ.te,.ao gov~rno am~~i~ 
cano, ao FMI, aos banqueiros internacionaiS e às mui tis, 
e a tudo ou tanto_s guantos se propuserem a servir com-o 
objeto ou sujeito, artífice ou instrumento de pressões 
contra a nossa soberania, à partir da indústria da infor
mática ou se valendo de restrições diversificadas que ve-
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nham impor sanções a outros produtos que exportamos 
para os Estados Unidos como o aço, produtos têxteis, ál
cool, sapatos etc., ou mesmo levando em conta que pre
cisamos levar a bom termo a nossa dívida externa - ê 
predso que digamos a eles, eu repíto - que ·este 'País 
sabe e que o Congresso NaciOOal, principalmente, tam
bém sabe que se se tentar inviabilizar o Brasil economi
camente, o Brasil poderá fazer do próprio veneno que 
lhe impingiram· o antíaoro Cõntra-asvrnaras. 

Já disse o Presidente Sarney que não poderemos pagar 
a nossa dívida às custas da miséria-e da fome de nosso 
povo. Mas, além dissO, dívida não se paga com sanções 
económicas; dêficits comerciais, ampliação de contra
dições sociais, aumento do fosso tecnológico e desenvol
vimentista, mergulho no subdesenvolvimento e nada dis
so se consegue superar com o comprometimento da so-
berania, - -__ _ _ 

Logo, ê bom que não apenas se pense mais que tam
bém se diga, à propósito da posição corajosa d?_ governo 
brasileiro sobre a nossa i_ndústria da informática e su;is 
conseqUências com VíStáS a possíveis presSões que pds
saro ocorrer sobre a renegociação de nossa dívida, como 
instrumentos de sanção e revide a um pretenso ataque 
que em verdade nunca existiu, que a eventual e impfovâ
vel quebra brasileira~- Como decorrência de tudo isso e 
portanto da intolerância e assalto dos poderosos, não se
rá um fato isolado como o têm sido tantos outros, nem 
em nível político, nem em nível do sistema econômiCo e 
financeiro iriternaciOriãi:- - - -

É bom que ninguênl Se esqueça, com oS olhos rfQTer~
ceiro Mundo, no hemisféiíO e na conjuntura muiidia1 
sem perder a perspectiva de implicações de toda ordem, 
que este País se chama Brasil. E para as multinacionais e 
seus assedas que são cegos e surdos a tudo isso, é bom 
que não esqueçam de que a colocação figurativa do antí
doto é tão verdadeira quanto o é a do dito popular que 
nos fala do .. feitiçO qUe vira contra o feiticeiro", porque 
mais de 80% de nossa economia já se encontram aliena~ 
dos ao capital estrangeiro. 

E é, portanto e por conseguinte, também hora de di
zermos a todos quantos pretendem nos vender a falsa 
imagem de preocupados com o fato de que a nossa rever
va de mercado para a informática poderá nos condenar 
ao atraso e obscurantismo tecnológico e industrial, que 
não abriremos mão _de pensar com nossa cabeça e andar 
com nossas pernas e que estamos perfeitamente atentos 
às artimanhas da velha raposa que procura o galo para 
ensiná-lo a como proteger os pintinhos de seus ataques 
na calada da noite. _ _ _ _ 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero deixar 
aqui, com a humildade e as limitações deste modesto Se
nador pelo Paraná, mas em nome de minhas mais pr"o
fundas convicções democráticas e do dever que me cum
pre honrar com esta Pátria, a minha profissão de fé: A 
reserva de mercado para a indústria da Informática iio 
Brasil e a nossa soberania nacional hoje se integram e se 
interdependem por conceito e por definição, e pai isso 
mesmo, não hesitarei um só momento em usar de_rneu 
mandato e desta tribuna para defendê-las, como não he-
sitarei um só momento, se necessário for, em ir às ruas, 
às praças, às escolas e aos campos de meu País, para aler
tar o povo e para conscientizar os brasileiros. 

Para finalizar, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, e a 
propósito das lições que o tempo e a história já nos fize
ram aprendere da necessidade imperiosa deste-País íntei
ro se unir em defesa desses postulados e sobretudo o go. 
verno, para que reúna força política suficiente parã iesíS
tir ao jogo de pressões, eu gostaria de lembrar aqui, um 
gesto reflexivo, o ensinamento de ThomãS Jefferson, 
quando dizia que "tão importante quanto a lei é o poder 
político que a execute", e enfim, de lembrar aqui, como 
já disse alguêm, que"~ mau exemplo não observar uma 
lei, sobretudo da parte daqueles-que a fizeram, ·e nada é 
mais perigõsõ para os que governaram do que reaviVar, a 
cada dia, as feridas feitas ao povo". 

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

O SR. PRESIDENTE (Pass_os Pôrto) - Coili;edo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, 

O SR.. BENEDITO FER.R.EIR.A (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores: ' 

Em março de 1967, no caso há 19-anos, ocupa vã a tri
buna da Câmara dos Deputados para mostrar aos meuS 
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pares_ naquela Casa e especialmente ao Poder Executivo 
a maneira célere e galopante com que estávamos trans· 
formando o Brasil no país dos mascates, do comprar e 
vender sem nada produzir; e, ante a crueza dos números, 
vaticinei que chegarfamos ao absurdo de comprar fome e 
vender miséria. 

E, Sr. Presidente, razões não me faltavam. Aí estão as 
importações de leite, leite que nós permitimos chegasse 

_ ao--aOSui--do _de pagilr.se, num litro, valor inferior àquele 
que se paga pOr uma garrafinha de 1/4 de litro de coca
cola. Daí, termos que importar leite, Aí estão as impor
tações de arroz, na sua maioria estragado, imprestável 
para o consumomas estamos importante arroz. 

As famosas, as tristemente famosas importações de 
feijão, da carne, do óleo de cozinha e de outros alimen
tos. 

MQstrávamos as estatísticas do IBGE que apontavam 
a agropecuâria que, em 1960, participava em 27,85% na 
Renda Interna Nacional; em 1961 caía para 26,68, e, em 
1965, só particípou em 15,91%, para em 1966 ter essa 
participação reduzida a 13,28%. Eilquanto ísso, o setor 
de intermediação financeira, que, em 1960, participava 
da mesma Renda Interna em 3,58%,já em 1966 ab_ocanh
va 4,98%. Significando, àquela época, incremento de 
50% para os banqueiros e redução pela metade na parti
cipação da agropecuária. 

Na oportunidade a que me reporto, procurei mostrar 
Urila série de abusos, cometidos pela economia urbana, 
em dtisfavor áo meio rural, com a cupidez dos nossos go
Venlantes, setripie- preocupados em cortejar e bajular a 
põpiilação urbana e tudo negando ao rurícola. 

Apontei o acendramento do êxodo rural e as suas con· 
seqüências; denunciei, em vão, o permanente "acordo de 
cavalheiros", onde uma parte batia e a outra apanhava, e 
que, graças ao governo, o "porrete" ficava com a cidade 
e o produtor rural entrava com as_'_'c_osjas~'. 

Mas a verdade, Sr. Presidente, é que continuamos a 
no~~omportar como "os cegos e surdos que não querem 
ver ou escutar" e também, biblicamente, estamos hoje no 
Brasil recebendo o "salário do pecado", construímos be-
las e confortáveis cidades, casas e palacetes suntuosos, 
cida!=fes hoje asfixiadas pelas favelas e as casas e palacetes 
sendo trocados pelas "gaiolas", que chamamos de apar
tamentos, pela insegurança, pelo desamparo que impin
gimos aos nossos roceiros. Tiramos-lhes toô.o o fruto dos 
seus sacrifícios, não lhes permitimos o lucro e eles estão 
hoje às nossas portas, como favelados, em busca domes
mo. 

O egoísmo, o imediatismo e, finalmente, o desenfrea
do consumismo instalado no Brasil, com desenvolvimen
tismo em bases falsas, levou-nos ao processo de transfe· 
rência de rendas, como nos indicam as estatísticas retro~ 
mencionadas e que muitos, alguns desatentos e outros de 
má fé, confundiram com enriquecimento. 

No complô montado para saquear o setor mais fraco e 
desvalido da economia, para criar o "mercado interno 
para a industrialização", fomos desalojando, retirando 
das estatísticas de produção, os nossos roceiros e 
trazendo-os para as periferias das cidades e 
incorporando-os ao subemprego e, conseqüentemente, 
ao subconsumo. De homens honrados e orgulhosos das 
suas mãÇ>s calosas, como_ favelados, contagiados pelo 
vírus da malandragem urbana, foram, aos poucos, "ade
riii.do" à nova ordem. Desqualificados profissional e psi
cologicamente para o ·novo ambiente, fOram se confor
mando e adaptando ao esfacelamento de suas tradições 
familiareS e Seus arraigados conceitos de honra para 
sobreviverem nas fave[as. 

É verdade que criamos o FUNRURAL para uma li· 
mitad3. assistência médico-hospitã1ar aos roceiros e um 
sistema de; aposentadoria que, se não resolveu satisfato· 
riamente a pensão de velhice dos mesmos., pelo menos 
não são mais "emplacados oficialmente'; comO niendi· 
gos autoiizados, pelas prefeituras, a recorrer à caridade 
pública; contudo, mesmo essas medidas paliativas foram 
tomadas com muito atras_o. 

E, o grave, Sr. Presidente, é que, a esta altura, todos 
nós concordamos que erramos muito e, no entanto, con
tinuamos insaciáveis; ávara e egoisticamente continua
mos nas cidades, insistindo no mais que lesivo processo 
de transferência de rendas da ârea rural para financiar 
até mesmo a incompetência do chamado empresariado 
urbano, e a prova é que o anuário do IBGE, é rememo-
rar, registrou em ___ i960 uma partfcTpil-ção- de 27,85% da 
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agricultura na renda interna do País e os bancos, naquele 
ano, ficavam com 3,58%. Em 1980, a agricultura, segun
do o mesmo IBGE, participava com 13% da renda nacio
nal, isto é, menos da metade e os nos.sos "banqueiros" já 
recebiam 8,60%, mais que o dobro e, em 1985, a agrope~ 
cuária ficou reduzida a 10% ou 1/3, ao mesmo temp9 em 
que os alugadores de dinheiro ultrapassavam 11% de 
participação na renda interna nacional. 

Ê verdade que outros setores da ec_onomia também lu
craram com a descapitalização dos produtos rurais, es
pecialmente o chamado setor de serviços como um todo, 
mas, dentre tantos, nenhum alcançou os índices obtidos 
pela intermediação financeira. 

Nos idos dos anos 70, um estudo da F AO apontava 
uma solução adequada aos países com dificuldades para 
investimentos, e com muita disponibilidade de mão-de
obra, como é o caso do Brasil. 

Mostrava que, para geração de um novo emprego na 
ârea urbana, demandaria um investimento de US$ 
14.000 e que, o mesmo novo emprego, na ârea rural, só 
exigiria uin irivestimento deUS$ 1.200, a relação de 1/12 
~ um para doze. 

No entanto, preferimos a "estrada larga" da bajulação 
das populações urbanas e continuamos a alimentar avo
ragem do falso desenvolvimentismo com a criação de 
empregos novos a custos mais que proibitivas, e o que é 
pior, àquela altura com dólares emprestados. 

Isto porque o setor primário, e particularmente a 
agrOpeCuâría, jã tinha se exaurido. . 

E o resultado, Sr. Presidente'? Este não se fez esperar, 
aí estão os bancos, os "filhos diletos" do artificialismo e 
da orgia dos ganhos desmedidos que, antes de capitaliza
rem os fabulosos lucros, buscaram a promoção do status 
dos seus donos e dirigentes, passaram ao desperdicio. 

Para "vender" uma mercadoria cuja oferta, no Brasil 
desde a Colônia, sempre foi nemor do que a demanda, 
passaram a promover e custear os programas mais custo
sos, mais caros dos meios de comunicação de massa. 

Mas fizeram mais, para ostentação e prestígio dos seus 
estabelecimentos, compraram os mais caros pontos etr 
merciais p<ira montagem das lojas e inStalações as mais 
sutuosas, inflacionando os preços dos tais pontos e 
cobrindo quais.quer ofertas de outros setores que com 
eles viessem a disputá-lo. 

Nada de otimizar fatores econômcos, o que importa 
os custos se os "clientes" a tudo pagam'? 

Coadjuvados, na "orgia financeira" pelo Banco Cen
tral, que os chamava em troca de novas cartas patentes, a 
assumirem as massas falidas dos menos espertos do que 
sucumbiram na caminhada, como também assumiram os 
"rombos" dos espertalhões, o certo é que os grandes be~ 
neficiários do nosso "modelo", ao primeiro sinal da bor
rasca, ou confra:.ofensíva à orgia financeira via 
Decretos-Leis n~" 2.283 e nll 2.284, "abrem o bico" e ini
ciam a demissão em massa dos bancários. 

Alegam que __ têm como reduzir os juros, quãtro vezes 
mais caros que o praticado no mercado internacional e, a 
ser verdade, qual o empresário sério e responsável ousa
rià entrar em um negócio em que, comPrando por rim, se 
n"ãO obtiVesse lucros vendendo por dois'? 

E no caso dos bancos, os quais após o "pacote", pas
saram a contar com a "mercadoria" com o dinheiro a 
custo zero, e ainda assim não podem acompanhar o-mer
cado a que estão sujeitos oS seus clientes, como entender 
tal situação'? 

E fi que resultou, Sr. Presidente, saquear os prodUto
res rurais para a locupletação criminosa cfos banqueiros, 
senão no afavelamento da população rural, e no final, 
não inant6-em os empregados em atividades'? 

Não bastassem, Sr. Presidente, os números e fatos 
aqui assinalados, teríamos muitos outros ângulos ou as
pectos para demonstrar a "política" agrícola mals que 
suicida que se vem sustentando contra os nossos produ
tores rurais. 

Vejamos a primeira pâgima de O Estado de S. Paulo 
do dia 23 de março, domingo, sob o título "Alface de 
CzS 3,30". Diz a matéria: -

"O agricultor Nilo Umeda abaixa-se para arran-
~ car um pé de alface, em sua plantação, na zona rural 

de Birituba- Mirim, a 75 km do Bexiga, no centro 
de São Paulo. Nilo receberá Cz$ 0,41 por esse pé de 
alface, que viajará numa caixa com mais uns 50 pés, 
para chegar ao atacadista do Ceasa que, depois, o 
revenderâ para o feirante Gilberto Arantes Barbosa. 
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Cada pé de alface custará a Gilberto CzJ, 0,83. Às 
8:30 hs da manhã do dia seguinte, dona Zilda Maria 
vai passar pela banca do feirante e levar para casa a 
alface que Nilo está arrancanco nesta foto. E vai paR 
gar por ela CzS 3,30. DO feirante para a donaRde
casa, o preço do pê de alface quadruplica. E, desde 
que Nilo Umeda o arrancou do chão, até chegar à 
mesa de dona Zilda Maria, seu preço subiu oito ve
zes, essa é a realidade dos produtos hortifruttgran
jeiros, que nem o pacote econômico ousou alterar 
-o congelamento desses produtos é mera ficção". 

Na página 50, do citado jornal, continua a mitéria, 
sob o titulo de: "A cara viagem de um pé de alface": 

"O preço da alface caiu 42% nos últimos dias. 
Nada disso importa. A queda não chega ao bolso do 
consumidor. Ele continua pagando cerca de 400% a 
mais pelo pé de alface do que o valor de venda para 
o produtor. Diferenças maiores ou menores oco r~ 
rem no dia~a~dia da cotação de todos os produtos 
comercializados na CEAGESP --u-ma estrutura 
que nem o pacote económico do Governo ousou al~ 
terar. Aliás, para os atacadistas do entreposto, O 
congelamento de preços é mera ficção. O tabela
mento não interessa a produtores e interrnediãriOs:" 
ele traria conseqüências desastrosas pãra a agriCul
tura, alegam. Para a dona~de-casa, ao contrário. Se
ria sua única arma para controlã.r os preços, fiscali
zar e denunciar. o feirante não emite notas e os ata
cadistas de folhas da CEAGESP também O.Bo. 
Questão de costume, segundo a direção dO entre
posto. Lá, a única lei que vale é a da oferta e procu
ra. Para o produtor vale a confiança: a palavra do 
atacadista é tudo. Durante três dias, a reportagem 
de O Estado acompanhou todo o processo de co
mercialização da produção de alface de Nilo U me
da, de Bírituba-Mirim, a uma feira do Bexiga.-Em 
75 quilômetros, o pé de alface pulou de CzS 0,70 
para Cz$ 3,33". --

Um outro exemplo que demonstra claramente como a 
.. corda arrebenta sempre do lado do mais fraco", a a 
"guerra" dos calçadistas e curtumeiros para reduzir o 
preço do couro do boi, mas, como é natural, buscam a 
red~ção exclusivamente em cima do prod!J.tor rural, _e 
fazem-no, sem nenhum apreço à verdade; mistificam oS 
fatos grosseiramente para "arrombar a cerca" do lado 
mais fraco, indefeso e que não tem a seu dispor os bem
falantes das multinacionais e os meios de comunfcação 
que deles recebem publicidades. 

Vejamos O Globo 8 e 17 do mês passado e ainda po 
Diário da Franca do dia 20 do mesmo mês. 

Na coluna "Carta dos Leitores .. de O Globo, o Sr. Jo
sé Carlos Brigagão do Couto, "chora lâgrimas de cro
codílio" mas em momento algum apnta a principal causa 
de elevação do preço do couro curtido e o real motivo 
das dificuldades porque passam os calçadistas. 

Preliminarmente, para não desagradar os seus fregue
ses do exterior, os quais, possivelmente têm ligaç_ões com 
as multinacionais que fornecem os produtos químicos ao 
setor de couros, o Presidente do Sindicato dos Calçadis
tas sequer aludiu as sistemáticas e mensais elevações de 
preços de tais produtos, aos quais iremos ver mais adían-
te. 

Por outro lado "pinçou" preços de couro, utilizando o 
preço de safra e da escassez abs_oluta da entressafra para 
produzir os seus percerituaiS de Variação e, não satisíeítO, -
lança mão dos valores_que nunca corresponderam à ver
dade; senão vejamos na série histórica que segue, visto 
que, é a partir de fins de fevereiro e começo di ênarço ê 
que se inicia a safra ou abate de bois gordos nos fiigorífi
cos. 

Subestimando, por certo, a inteligência dos técniCos 
do Ministério da Fazenda, o "empresário .. , Presidente 
do Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca, pe
diu e obteve do O Globo a divulgação de suas "verda
des", onde alega: 

"Há bastante tempo esta entidade de classe tem 
alertado as autoridades ~obre as conseqüências que 
poderiam advir se não fossem -tomadas medidas ae
tivas, visando a implantação de uma politica ade
quada ao setor coureiro - calçadista do Brasil. E 
prossegue. Nenhuma medida foi tomada, nenhuma 
denúncia foi levada a sério e infelizmente o tempo 

veio provar que estávamos certos nas nossas previ
sões." 

Após alegar que as exportações de calçados ern 1984 
<~.tingiram 1,1, bilhões de dólares, "graç~s aos ingentes 
sacrifícios dos cãlçadistas" para alegar que "tudo o que 
foi conseguido ao longo dos anos está ruindo fragorosa
mente, esta_mos sendo alijados de forma inexorável dos 
mercados conquistados, em virtude da perda de competi
tividade dos nosso produtos. No caso específico de Fran
ca (calçados masculinos), essa perda foi de 37% em1985 
e poderá ser bem mais acentudada no corrente ano". 

A seguir, o Presidente do Sindicato "identifica'' o vi
ião, o c~in\inoso causador da perda de "competitivida
de'' do setor, alegando: 

"O fator de peso mais relevante para -o agrava
mento dos problemas setoriais tem sido a brutal ele
vação nos preços da nossa principal matéria-prima, 
o couto. No período fevereirof84 a fevereíro/85 o 

- couro salgado conheceu.um reajuste de 793%, tendo 
acumulado um índice incrível de 13.014% no perío
do 82/85." 

Ainda bem que, Sua Senhoria, no caso·o Presidente do 
Sindicado já reconhece como "incrível" a sua falâcia 
quanto aos aumentos efetivamente verificados no couro 
salgado no período apontado. 

Embarcado na "onda" (fí:ts palavras mágicas da "No~ 
va República", o "empresárío" também pícha os comer
ciantes de couro _com o rótulo de "atravessadores" _por
que estã na onda, hoje, todo comerciante de couro ê 
atravessador- ainda os couros salgados são exportados 
exatamente para Itália e Espanha, nossos principais Cori
correntes no mercado". 

A seguir, o "empresãrio" mostra o seu grande "espíri
to público" preocupado com o consumidor interno, e 
diz: 

"Estamos diante de um quãdro que não se coa
duna com os princípios da Nova Repúblicã; como 
combater a inflação se em virtude desses preços de 
c_ouro veremos· o brasileiro pagando mais de um sa
lário minimá por um -par de sapato tipo popular?" 

Voltando às exportações indaga: "Como repassar ao 
_exportador aumentos de 3 a 4 dólares em par, se tal au
mento não ocorre nem em 5 anos no mercado consumi
dor? .. E após a mais óbvia indagação, "sacode", agita e 
ameaça com a bandeira do desemprego, afirmando: 

"Nossas autoridades já forani iter~adas e chama
das a tomar medidas que venham coibir este estado 
de coisas; o setor exige uma política condizente com 
a grandeza do nosso parque industrial; alguma coisa 
tem de ser feita para salvar 600 mil empregos dire~ 
tos.'' · 

Para uma melhor compreensão do problema, Sr. Pre
sidente, antes de entrarmos no mérito das "fundadas ale-

gações" dos calçadistas, é preciso que tenhamos em vista 
que a "briga" é com o couro salgado e não com o couro 
"verde" ou "em sangue" os quais representam 80% -dos 
couros recebidos pelos curtumes, enquanto o çouro sai
gado, no máximo, representaria 20% do total. 

Ocorre que os frigoríficos, na sua quase totalidade, lo
calizados nos grandes centros de consumo e com a 
mesmíssima mentalidade "empresarial" urbana de resol
ver os seus problemas de custos, exclusivamente, nas cos
tas do produtor rural, por comodismo, não possuem sal
gadeiras. Por essa razão, entregam o couro, que estarâ 
podre 24 horas após o abate, aos curtumes pelo preço 
que estes fixem, ao sabor das suas conveniênCias, e os fri
goríficos, quando havia muita oferta de bçf, achatavam 
o preço com o apoio governamental, via .. acordos de ca
valheiros". com tais "acordos" recebiam o dinheiro da 
COBAL para pressionar o produtor. O curioso ê que, 
não tendo a preocupação do ressarcimento à COBAL 
das vultuosas quantias, não se preocupam com o lucro, 
daí terem no couro um "estorvo" e não um produto sig
nificativo na comPosição do preço final do boi abatido, 
o que valia mesmo era obter a carne e entregá-la para, 
através da recompra, incorporarem ao seu ativo o di~ 
nheiro oficial, o dinheiro do contribuinte. 

Eis aí, Sr. Presidente, um verdadeiro "filão" para os 
que, no Executivo, pretendem zelar do dinheiro público, 
que mandem apurar o quanto e quem não pagou à co
BÁL oS-Cbamados contratos de recompra de carne. 

Um outro fato gravíssimo é a sonegação de impostos 
que grassa no setor dos frigoríficos, onde os aventureiros 
que são·a maioria, com o consetimento ostensivo dos go
vernantes que querem o abastecimento a preços demag6M 
gicos, facilita-lhes a obtenção do lucro, através da sone
gação, simplesmente não pagam impostos, e com isso in
viabilizam as empresas sérias que, a pouco e pouco, es~ 
tão encerrando as suas atividades. 

Por _o_utro lado, os frigoríficos implantados onde são 
criados e engordados os bois, com vista à otimização de 
fatores para impedir o desperdício no transporte caríssi
mo _dos bois_ vivos, e a quebra no transporte. Nos mais 
pobres, nos Estados produtores, ali, sabem V. Ex•s como 
atua e agem a fiscalização que teril poucos a quem fiscali
zar. Lo_go, a fiscalização é permanente, yinte e quatro 
horas por dia. Não podem permitir-se o luxo, os estados 
pobres de ser liberais, e por conseqüência, seja por ia
zões de ordem moral ou pela pressão fiscal, estão esses 
frigorTficos irhpossibilíiados de sonegar. E longe dos CJtr~ 
tumes, na busca do lucro, salgam o couro, e este, preser~ 
vado do aprodecimento, pode ser comercializado a 
preços mais próximos dos valores internacionais. 

Vejamo~ a seguir, o quadro n~' I, que nos elucidará 
melhor a questão da sazonalidade do preço d_o boi, ara
Zão da diminuição do nosso rebanho bovino e, por con~ 
seqUência, as grandes oscilações no preço do couro sal~ 
gado; 

QUADRO N•i 

t'REÇOS M.);:DIOS PAGOS j!.\1 ~PAULO PELO BOI_ GOR_DO EM CRS E E)l OR1'N 

NOS ~IESE_S J)E FEVEREIRO (INfCIO DE SAF~A) .Ç NOVEMBRO (PICO DE E~TRES-

SAFRA) DE 197S __ :A -~986. 

PRECOS PI ARROBAS 

ANOS MESES VALOR- EM CRS ORTN/CRS UNID. EM ORTN 

75 Fevereiro 113 ,o o 108138 1.04 

75 Novembro 135.00 128.43 1 ,os· 

76 Fevereiro 131~00 135.90 0,96 

76 Novembro 161 ,oo 174.40 o ,92 

77 Fevereiro 164~00 186,83 0,88 

77 Novembro 266~00 230 ~ 30 1,15 



536 Sexta-feira 4 DIÁRIO DP_CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ANOS MESES VALOR EM CRS ORTN/CRS 

78 Fevereiro 270,00 243,.35 

78 Novembro 513,00 310,49 

!.9 Fevereiro 542 ,o o 334,20 

79 Novembro 1.037 ,ao 448,25 

80 Fevereiro 1.052,00 508.33 

80 Novembro 1. 737 ,oo 684.79 

81 Fevereiro L 654,00 775,43 

81 Novembro 2.561,00 1.310,04 

82 Fevereiro 2. 394 ,o o 1.526,66 

82 Novembro 4.067 ,ao 2. 566,45 

83 Fevereiro 4.424,00 3.085,59 

s:i Novembro 17.739,00 6.469,55 

84 Fevereiro 21.121,00 8.285,49 

84 Novembro 54 .sso ,o o 20.118,71 

85 Fevereiro 53.020 ,oo 27.510,50 

ss Novembro 204.750 ,o o 63.547,22 

86 Feverei'ro zt.c.s:n,oo 93.039,40 

86 Marco C;l:$ 210 .nn cu '"' nn 
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Como se depreende do referido quadro, os preços para 
arroba de boi para abate, e convertido em ORTN, foram 
considerados os meses de fevereirQ (início da safra) e no· 

. vembro (pico), da entressafra. 
Assim, em fevereiro de 1975, uma arroba de boi cor· 

respondeu, no mercado paulista, a 1,04 ORTN e daí 
caiildo até que em 1977 significava para o pro-dUtor so· 
mente 0,88 de_ uma ORTN para, em 1979, atingir a 2,3"1 
ORTN, época em que foi instituído um confisco de USS 
500,00 sobre a exportação de uma tonelªda de carne; 
contudo_ os_ preços, dado a escassez mundial, chegaram 
em novembro a 2,53 ORTN por arroba. 

A partir de fevereiro de 1981, o preço cai para 2,13 e 
vai rolando para baixo até que em fevereiro de 1983 che· 
gou a 1,43 ORTN. 

Ante o dizimar das matrizes e a conseqUente escassez 
de boi para abate, em novembro de 1983-i"nici"ã. a fecupe· 
ração dos preços com o patamar de 2,54 ORTN para em 
fevereiro de 1985 só atingir a 1,92 ORTN e, finalmente, 
com a negligência governamental em não fazer o estoque 
regulador em novembro do ano passado, o boi atingiu 
3,22 ORTN para em fins de fevereiro, antes do congela· 
menta dos preços, iniciar a safra de 1986 com o preço de 
2,30 ORTN por arroba, vale dizer o boi vOltou aos níveis 
de 1979 

E atualmente, com um novo acordo, desta feita com a 
participação dos produtores, a partir do iníCio de março 
próximo passado o preço foi estabilizado por um ano em 
Cz$ 210,00, o que corresponde a 1,96 ORTN de fevereiro 
com a respectiva correção monetária do mesmo mês. 

Abril de 1986 

IUNID. EM ORTN I 
1,11 

1,65 

1,62 

2,31 

2,07 

2,53 

2,13 

1,95 

1,57 

1,58 

1,43 

2,74 

2,54-

2. 71 

1,92 

3,22 

2,30 

1.06 

Não trOuxe, Sr. Presidente, os custos atuais dos fato· 
res de produção de um boi para o abate, mas uma cousa, 
parece·me jâ aceita, até mesmo pelas nossas autoridades 
governamentais, tamanho é o encarecimento dos tais fa· 
tores que nos próximos anos, o Brasil será grande hnpor
tador de carne, e isto se, urgentemente, adotarmos uma 
verdadeira política de apoio à agropecuâria antes- que o 
setor sucumba de uma vez para sempre no Brasil. 

. No entanto, o que postulam os curtumeiros e calçadis· 
tas senão "matar as galinhas dos ovos de ouro?" 

Um outro quadro, o nt> 2, a seguir, nos dirá se acode 
alguma razão aos .. empresários" que utilizam o couro 
bO-vino. Vejamo·lo: 

VARIACAO DE PRECOS DE COURO SALGADO E DB PRODUTOS QU!MICOS P/ CURTUMES NOS MESES DE 

JANIÚRO/FEVEREIRO DE 1973 A 1986 

E11 CrS P/ lG. 

1973 1974 1975 1976 1978 191!2 1984 1985 1986 
ESPECIFICAC:~ 

"911 ' (1) (Z) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 
1--

COURO SALGADO 6,50 2,00 2,50 4,00 6,00 83,00 1.450,00 3.250,00 16 .o ao ~o o 246.153 

SULFURETO 1,18 - - 2,,·11 - - 468 ,o o - 6.564,00 556.171 

CROMO-~AL :z ,zs· - - - - - 640 ~00 - 10.690,00 415.011 

DICROMATOS<lDIO 2,72 - - 7,40 - - 993,40 - 15.100,00 555.047 

CASTANHO ~CIDO 27,20 - - - - - 4.874,18 - 144.600 ,o o 531.517 
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Como se vê, em 1973, 1 kg de couro salgado custava 
Cr$ 6,50, em 1974, graças às "medidas governãmeritãiS'' 
para '"'atender" o mercado interno, constituindO iiiri COri
fisco de US$ 500,00 por tOnefãda de carne bovina expor
tada e, por conseqüência, proteger a ~'indústria", o cou
ro salgado caiu para Cr$ 2,00 o kg:, atirigindo- CrS 2,50, 
em 1975, Cr$ 4,00 em 1976 e CrS 6,00 em 1978, isto é, 
Cr$ 0,50 (cinqüenta centavos) a menos do que o preço 
obtido 6 anos antes, em que pese toda a inflação verifica
da no periodo. 

Com o dizimar do_ rebanho bovino, em 1976, o couro 
salgado, também graças a escassez, inicia a recuperação 
do seu preço, tanto é que, em 1982. jâ atingia CrS 83,00 
por kg. 

Insistindo na .. proteção" à economia urbana, os nos
sos governantes criaram contin&enciamentoS para a ex
portação do couro salgado, semi-industrializado, tipo 
"Wet~Blue .. e para o sC:rili-acabado que, hã muito tempo, 
alcançava melhores preços no mercado internacional. 

Daí por que, em 1984, conlo se depreende do mencio
nado quadro n~> I, o kg de couro salgado atingia, no mer
cado interno, Cr$ 1.450,00, Cr$ 3.250,00 em 1985, e Cr$ 
16.000,00 nos últimos dias de fevereiro de 1986: para, 
uma semana após, iniciada a safra, refluir para CZS 
13,00 ou CrS 13.000,00. 

Vale ressaltar que os preços aqui apontados referem-se 
ao couro de primeriíssima qualidade, comparâvel ao 
couro .. tipo colorado" norte-americano, cujo preço nun
ca foi inferior em todo este período aqui analisado, a 
USS 1,16 (um dólar e dezesseis centavos) por kg, ou ao 
couro argentino ·de primeira qualidade (novilhas que não 
deram cria) o qual custa hoje USS 1,79, (um dólar e se
tenta e nove centavos) por kg, naturalmente os similares 
importados ainda estão sujeitos aos fretes, impostos e 
pagamento antecipado. 

Para .. arrombar" a porta que sempre esteve aberta, na 
casa do produtor rural, o Presidente do Sindicato dos 
Calçadistas alegou um incremento de 793% no preço do 
couro salgado, de 1984 para 1985; quando o real foi dei 
124% e alegou o incrível13.014% aumento acumulado de 
1982 a 1985, quando o aumento, efetivamente foi de 
3.815%, como denlOnstram aqui os números. 

· No mesmo passo, Sua Senhoria, como sempre se fez, 
no Brasil', negou-se a investir, a atacar rilesmo de leve as 
inexpugnáveis fortã.lezas da economia urbana, as multi
nacionais produtores dos insumos, dos produtos quími
cos, cujos preços sistemática e ineXoravelmente siniPre 
foram reajUstados mensalmerite, e, ultimamente, a cada 
minidesvalorização cambial, inclusive, para os pedidos 
em carteira, e o "roceiro", ao desvalido produtor rural, 
os ajustes anuais, quando não para menor, como vimos: 
CrS 6,50 em 1973, CrS 2,00 eill 1974~ CrS 4,00 em 1975 e 
em 1978 a CrS 6,00, vale repetir, 6 anos ap6s, ainda rece
bendo Cr$ 0,50 (cindQ Derlta -cenfavõs) ·a- menos do que 
recebia por kg de couro salgado. 

No mesmo quadro, -como se vê, enquanto o couro teve 
uma redução para 2/3 no seu_ preço de 1973 a 1976, e 
para me~os d~ 1/3 em 1974, no mesmo período, 
verificou-se a duplicação do preço do sulfureto_ e a quase 
triplicação no preço do dicromato de sódio, ambos com 
grande consumo na curtíção dõ couro. 

Neste aspecto, e aqui comporta uma ressalva, s6 mes
mo por má fé pode-se-iafazer um cotejo perCentuaCna 
evolução dos preços do couro e dos insumos gastos na 
curtição do mesmo, a qual, não apontasse o retratado no 
citado quadro n.., 2, ou seja, enquanto o couro s3.fgado de 
1973 a 1986 teve uma variação de 246.153%, no mesmo 
perfodo, os insumos alcançaram uma elevação de preços 
superior a 500 -mil Por cento, ___ _ ___ _ 

Temos então, sr.- Presidente-, que o "enlpresariado" 
dos coquetéis ou da "coluna social" acha pouca ou pe
quena a intervenção do Estado na economia, e querem 
mais, e para obtê-la aderem à linguagem dos que não 
querem a economia de mercado, e, por conseqüência, a 
livre iniciativa, isto após nos levarem ao vexame do con
gelamento dos preços, e após airida permitirem pichar de 
"atravessadores" os que praticam o comércio e ã"expor
taçào, quando esta lhes impede de continuarem a sugar o 
produtor rural. " 

Na orquestração do distribuitiVisiriO, doeriÇa ínoctila
da quase sempre pelos enriquecidos no-o·rga·nismo gover
namental, exatame;nte nos gnvernos, fruto de uma revo
lução feita para combater-O esquerdismo e a estatização, 
vem agora o Sindicato dos Calçadistas de público "ma-
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nifestar as suas preocupações com o consumidor brasi
leito~·-que; em virtude desSeSpreçás de couro, veremos o 
brasileiro pagando mais de l salário IIlÚliirio -por um -par 
de sapatos tipo popular." 

A verdade, Sr. Presidente, a dura e triste verdade ê qoe 
esté pobre Brasil foi mergulhado no aventureirismo da 
industrialização. Tal orquestração, tamanho o realejo no 
sentido de nos convencer que seria vergonhoso sermos 
um pafs agrícola e que a ''honra nacional" só seria _salva 
se nos industrializássemOS, lnesmo- a Qualquer preÇo, 
preços estes que seriam pagos, como nos acontece, pelas 
futuras gerações, até mesmo com a soberania nacional. 
_Para a cºlimaç_ão do m_~$ __ que ilefasto objetivo_cria

mos um_ modelo de estatí.ZaÇão todo especial e tudo foi 
feito para improvisar o ''empresariado-urbano-rico de 
empresas pobres", 

Grandes subsídios, juros: s:iinbólicos e incentivos fis
cais e ao mesmo tempo, já que o Tesouro Público nã_o 
podia arcar sozinho com a .. orgia industrializadora", 
elegeu~se a economia rural para, através da pura e sim
ples transferência das suas rendas, financiar e ellfiquei:ei 
a nova .. casta" criada para nos libertar do pejo, da ver
gonha de sermos conhecidos no exterior como .. país es
sencialmente agrícola",_ 

O status do empresârio, com o Carro do ano (nO início 
era o Cadilac), o .. palacete"- e as suntuárias recepções, 
coadjuvadas pelo aparecimento nas colunas sociais, dáS
revistas e jornais importantes, acrescidOS -de -periódicos 
aparecimentos no vídeo, sempre credenciou; no Brasil, a 
qUalquer aventureiro, obter vUltosos- empréstínioS: nos 
bancos_ e organismos oficiais para os seus projetas. Mes
mo Os mais mirabolantes de: que se tem notícias, e conl o 
inevitável fracasso, entregam o ferro-velho ao agente ofi
cial e lá vem mais uma estatal. 

Da{ não me s·urpreende~ com mais esta .. guerra" de
sencadeada pelos calçadistas e curtumeiros, setor qUe, 
comõ-os- demais, a esta altura conta c_om muita gente 
séria que quer acertar e, inegavelmente, se dispõe aO sa~ 
crifíciO pessoal em favor do país. Mas não podem os 
bons, por desinformação, ser conduzidos pelo desprepa
ro, pelo aventureirismo de certos .. líderes classistas" que 
buscam antes, e sobretudo, o vedetismo inconseqUente 
par'!, se fazerem notãveis. · 

No caso dos calçadistas de Franca em particular, inad
vertidos e eufóricos, muitos, no atã do fãcil enriqueci
mento, graças aos "inceõtiV-os" governamentais em fa
vor das exportações., desencadearam uma .. guerra inter
na" para ganhar novos clientes no exterior com sérios 
prejufzos para o setor e que só agora estão surtindo os 
seus efeitos. Tanto é que u-m par de sapatos que em 1980 
rendia-lhes 12 dólares, hoje só alcança cerca de lO dóla
res. A par deste desatino, c~steado, mais das vezes, até 
com exportações simuladas para o recebimento crimino
so de créditos oficiais Sobre as ditas vendas ao exterior, 
nota-se, com acentuada freqUência, ali, o chamado "em
presário rico da empresa pobre". Estes, antes de se equi
parem a exemplo dos fabricantes de outros centros, que 
se aparelharam, até para a compra do couro semi
acabado, buscando o barateamento' do produto final, 
partiram para o tristemente famoso .. status social". 

E tão enyolvi~os com os encargos, de tempo e dinhei
ro, que os- .. novos -ricos" sequer têm tempo efou apren
deram a pensar, A prova disto é o documento que envia
ram ao Ministro da Fazenda, segundo o jornal "Diârio 

--de Franca", .. A real sltuB:Ção da indústria calçadi:S:ta", 
Supondo, por certo, seja o ilustre Ministro um 

neófito-tecnocrata e que tudo ''engoleria" desde que 
contido no tal .. documento", parte o mesmo para as 
ri'iaiçque descabidas afirmaçõeS. Após aplaudirem o 
congelamento de preços, dizem: 

"Acontece porém, Senhor Ministro, que da for
ma como foi efetivado o congelamento dos preços 
d~ calça_da:s_ o ~etor foi peg()_ numa posição bastante 
delicada, já que exatamente no mês de fevereiro, é
poca tradicional_ de promoções e queimas de esto
ques nas lojas, os nossos preços foram congelados, a 
níveis incompatíveis com a atual estrutura de custos 
das fábricas, notando-se aí uma situação esdrúxula. 

Os preços nas lojas estão abaixo dos piéços de 
fábrica em vigor no mesmo período, distorção que 
necessita de correção ur~ente por parte desse Minis
tério, jã que estamos impossibilitados de fãturar 
mercadorias Prontas, pois" não existem condições de 
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se atender os pedidos de descontos nos preços -
que chegam até a 40% - por parte dos comercian
tes. A Permanecer O atual estado de coisas podere
mos ter no País a criação de um Mercado Monopsô
nico." 

Após incluírem no ••documento" os já mencionados e 
mais Qlie-inver(dicos e desparatados índices de aumento 
no preço do COU:rO salgado, indicam caminho a ser ado
lado pelo Ministro da Fazenda. Diz: 

-"Para solução dO grave problema, permitimo
nos-sug-erir o seguinte elenco -de- provid!ncias: 

a) _ a inclusão do couro verde e salgado no CIP 
(Conselho Interministerial de Preços), tomando~se 
por base o preço médio ponderado nos últimos seis 
meses; 

b) a inclusão pelo CPA (ConSelho de Política 
Aduaneira) de couros semiterminados e terminados 
nã Resolução n"' 05/0646, que jâ- íSerita de impostos 
e IOF as importaçõeS de courOs ln natura e wet-blue. 

, ~L~mbr_~qs a V. Ex• que, na vigência da resolução 
ailterior, tais produtos faziam parte do elenco dos 
isentados, o que estabilizou o mercado de couro- no 
País a tal ponto de haver acontecido uma alta ape
nas de 63% no período," 

Na letra "c" jâ condenam as nossas exportações de 
couro· porque "abastecendo com o melhor do couro na
cional os nossos principais concorrentes no mercado ex
terno de calçados ~- Itãlia e Espanha", 

.. Somos defensores do livre comércio" ... (para no fim 
inocentemente afirmarem): "não pretendemos pedir a 
proibição -das exportações de couro, mas sim que haja 
por parte da Cacex um contingenciameilto dos volumes 
exportados". _ 

Como se v_ê, os "defensores dO livre comércio" querem 
muito pouco; além da isenção de ICM e IOF para o coU
ro in natura, querem também, para "salvar 600 mil em
pregos", que se isente, também, o couro semi-acabado e 
o terminado. Só faltaram pedir financiamento a •'fundo 
perdido" para pagarem a matéria-prfma pronta e acaba
da, além do "contingenciamento" das exportações do 
couro nacional. 

Na ve:~dade, e o Ministro Funaro o sabe melhor que 
ninguém, o que pretendem de fato é que o Tesouro Naw 
cional volte às custas dos que produzem e pagam impos
tos internamente, a lhes permitir, sem maiores esforços 
de eficiência-, infCíaiiVa e criatividade, manterem, com luw 
eras fáceis, o nível de exportações que tiitham alcançado 
com os subsídios diretos que foram retirados. 

Há que se iridagar: seriam idiotas os que exportam 
couros, ao ponto de fazerem-no só por cã.pricho para 
"prejudicar" os curtumeiros e calçadistas nacionais? se
riam apâtrídas estes apelidados de .. atravessadores"? Na 
"esteira" ou "onda" dO Sindicato -doS Calçadistas, 
ressalta-se no mesmo Diârio da Franca logo abaixo, na 
mesma páginã, a notíCia -de um outro ••doCumento" en
deraçadO ao Ministro da Fazenda, subscrito pelo Presi
dente da "Associação ProfisSional da Indústria de Curti
mento de Couros e Peles de Franca" sob o título "Curtu
meíros pedem fím das expOrtações do Wet-Blue para eVi
tar colapso", 

De início, Sr. Presidente, eu gostaria de entender este 
"documento" dos curtu_meiros, como um gesto de soli
dariedade aos desavisados efou gananciosos calçadistas, 
seus clientes, na bela Franca do Imperador, onde, por 
coincidência, é o único local de produção de calçados no 
Brasil que estâ gritando e enviando "documentos" ao 
Ministério da -Fazenda com reclamações do setor. 

Até mesmo porque, não fosse a nobreza da intenção, 
no caso, a solidariedade a níveis de inconseqUência, 
teríamos -que encará-lo como u-ma carta, até mesmo des
respeitosa, não só à inteligêilcia do Ministro da Fazenda 
cori:to do próprio subsCritor da mesma. 

"À guisa de colaboração a fim de resolver o impasse 
criado com o congelamento", alegam os·curtumeiros em 
20 de março corrente: 

"Consideramos o nosso setor - o de curtume - no 
s_eu ~eracioriamento com seus fornecedores: frigoríficos e 
empresas de_ produtos químicos, na sua maioria multina
cionais; e prossegue: 

"O couro, nos meses de janeiro e fevereiro, experimen
tou um aumento de cerca de 100%, muito acima dos índi
ces inflaCiOilario.S, conforme se vê dos xerox das ·notas 
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fiscais anexas.. Tais notas referem-se à compra de couro 
salgado" e acrescenta: _ 

"O couro verde, no Estado de São Paulo, chegou a 
custar CzS 11,00 o kg no mês de fevereiro último - a fim 
de que os curtumes possam vender couro acabado às in
dústrias de calçados e estas tenham condições de repasse, 
o couro verde deverã ter seu preço fixado em Cz$ 6,00 o 
kg, pelo menos durante o período de l ano". A ::;eguir 
outro disparate: 

"Outra resolução importantíssima a ser tomada, será 
o fechamento da exportação do couro_ em we.t-blu~_. Esta 
fase do processo industrial (couro wet-blue, couro só cur
tido) agrega-pOuqUísSima mãO-de-obra, não sejustifican.:-
do sua exportação". __ __ ~ 

A seguir a confissão da falência total da livre_empresa 
neste pobre Brasil. _ . . "-

"Se não fechar a exportação do couro wet-blu.e im!!dia
tamente, praticamente ficaremos serri o produto, pois os 
compradores internacionais são ágeis e limparão o mer-
cado, nos deixando. a ver navios". ·--· __ 

E toma mais estatização, Brasil, a pedido do "empre
sariado''. que recomenda ao Governo Federal: 

"Outra providência .a ser tomada, quando da impor
tação de carne, será a de condicionar o negócio com a 
venda dos couros correspondentes a essa carne importa
da, ajudando a suprir o mercado". 

Nesta "obra-prima" encaminhada a·o Ministro Funa
ro, temos mais uma amostra da coinpetência e patriotis
mo do "empresariado urbano" na solução dos seus 
problemas, isto é, arrombar acerca do lado mais fraco, o 
produtor rural, quando se referem aos poderosos dos 
produtos químicos, na forma qu·e segue: 

"Quanto às multinacíonais de produtos químicos, te
mos o seguinte: 

Desde a publicação do decreto de Redação (queriam 
por certo dizer Redenção) Nacional, não concederam 
nenhum desconto em seus._ preços. 

Nos últimos dias, entretanto, pressionadas pelas auto
ridades, alegam poder dar um desconto de até 5,5% nos 
seus preços de fevereiro que até o momento não foi con
cretizãdo e que achamos pOuco". E voltam à "colabo-
ração": _ - -

"O preço do couro deverá ser fixãdo no estági.Q._verde. 
O couro salgado deverá acompanhar o preço do verde, 
adicionando .o preço da salga e mais 22% de quebra de 
verde para salgado". 

Temos então que, o couro salgado fixado e congelado 
por I ano a Cz$ 7 ,32, um pouco rtrenos que·"50% do preço 
internacional, e por certo, atendida a "recomendação" 
de condicionar a. irP.portação de carne à venda dos cou
ros correspondentes. Estes, seiiaiil. vendidos pelo Gover
no aos curtumeiros, por obediência aci ·princípiO consti
tucional da eqUidade, também por menos da metade do 
custo. Mas voltemos ao fio da meada: 

Inicialmente, o "couro não experimentou um aumento 
de cerca de 100%" nos meses de janeiro e fevereiro- do 
corrente ano, isto porque em fins de dezembiO de 1985 o 
c.ouro salgado já custa vã Cz$ 9PO por kg, e em fins da ja
neiro, dias 30 e 31 é que os curtumes de Franca pagavam 
CzS 12,00 por kg, Cz$ 12,50 em 5 de fevereiro, Cz$ 14,80 
em 11 de fevereiro e Cz$ 15,50 em 18 de fevereiro. para, 
finalmente, a partir de 22 de fevereiro passando a pagar 
o preço tet.o de Cd 16,00 por kg, 

No entanto, na data da carta de "colabora~ã.o~·. em 20 
de março, o couro salgado, com o .aumento dos aba.l;es, 
como acontece todos os anos, já refluía para CzS 13,00 
por kg. Logo, as xerox de notas fiscais ••juntadas", chei
ram a s.ubfaturame.nto. Como apropriar 100% de aumen
to entre os preços de CzS 12,00 de janeiro para o preço 
te to de Cz$ 16,00 em fevereiro? . _ 

Quando recomendam fechar as exportações do couro 
curtido, wet-blue está implícito, que pretendeni. repetir o 
período de 1973 a 19.78 em que o frigorífico tinham como 
mais econôniicõ, atirar os couros nas graxarias Ou deixá
los apodrecer, visto que o preço não compensava a salga 
e mão-de-obra. 

E tal absurdo, Sr. Presidente, tem o seu embasam~nto 
legal e moral, no fato de sugerirem, "se não fechar a ex-: 
portação do couro im~diatamente, praticamente ficare
mos sem o produtos pois os compradores internacionais· 
são ágeis e limparão o mercado, nos deixando a ver na
vios". 

QU.anio ãS multínãJ:Tóõ.aís, -ê V~atórió .. ó.. que .recla
mam, bradam porque "as coitadinhas" prometeram 
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5,5% de desconto e assim inesmo .. ã.t~ .. O momento não 
foi con_çr~tizaó.o .e q~:~e achamos pouco." -

Sr. Presidente, se isto não for malícia o que será então? 
Enquanto os produtos qutmicos subiram mensalmente 

ou até semanalmente, a cada minidesvalorização cam-
bial, no período de 13 anos, em média, 501J mil por cento, 
e nb caso, o dobro do verifiCado no preço do couro. 

Das multinacionais reclamam 5,5% de descontos pro
nlefídOs e ·nãO c6riCedidos,. e não falam dos preços e não 
propõem fechar as exportações ou mesmo recomendam 
que lhes abram qualquer facilidade para a importação de 

-produtos químicos. No entanto, "exigem" do Governo 
que penalize mais ainda ao. produtor rural que, exclusi
v·ame·nre em razão da escassez, recuperou em parte as 
perdas acumuladas nos últimos 13 ano·s, dai as impor
tações de carne deverem, como sugerem, ficar condicio
nadas a vir acompanhadas dos couros dos bois que lhes 
deram origem. 

Unidos pela "lealdade de bando", curtidores, sapatei
-rO~, a ín9:ústria química, querem resolver os seus proble
mas de custos, .como sempre o fizeram, PiciPQiido redu
zir o preço (já aviltados) do couro para a metade, a proi
bição das exportações e ainda subsídios e iSerições para a 
importação, de onde e como nã.o iilforinam, visto que, 
atualmente, o couro importado fica bem mais caro do 
qUe: v·em pagaiLdo pelo nacional. 

Como se vê, Sr. Presidente, sapateiros e curtidores 
cOmo irmãos siameses falam a mesma linguagem. Uns e 
outros, transferindo os !!,_eus pr~blel"Jlas para o Governo e 
para lião melindrarem as multinacionais· sequer 
apontam·nas como causa dos custos, buscando a estrada 
larga do esmagamento do indefeso produtor rural, o 
qual mesmo não sendo lembrado. como tal, ê também 
consumidor de calçados. 

Ê verdade que o nosso roceiro, o homem que produz o 
couro, não é cliente dos grandes calçadistas. :t: mais mo
desto. O que lhes permitimos cofio reffiuriefãção, só dá 
para comprar botinas e mesmo estas, com as constantes 
elevações nos seus preços, estão fugindo ao seu alCance, 
ao se!J poder de compra. 
-]an_to ê que em 1973, quando um quilo de couro cus-

- ta v a Cr$ 6,50, üirfpar de botinã de mêal<i qualidade, cus-
tava Cr$ 15,00, ou seja, o produtor despendia 2,5 kg de 
couro salgado para adquirir um par de botinas. 
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -_(Fazendo soar 
a ~I!Jpainha.) 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Concluo, Sr. Pre
sidente. 

Mas, atentem bem para este dado: 2,5 kg de couro sal
gado bastavam para pagar um par de botinas. 

Atualmente, com os preços congelados e o couro de 
primeira valendo Cz$ 13,00 por kg e o mesmo par de bo
tina de média qualidade custando-lhe CzS 210,00, o nos
so roceiro eStá dispendendo. de 16 kg de couro salgado 
para adquirir o calçado do seu uso. 

Eis aí, Sr. Presidente, a forma com que temos entendi
do atê aqui ~nós, os urbanos - em remunerar os que 
insistem obstinadamente em produzir para saciar as nos
sas·-necessidades. 

Mas, em verdade, Sr. Presidente, reitero aqui aquilo 
que dizia em 1967, quando chegava à Câmara dos Depu
tados.: estejamos atentos para não transformar o nosso 
Brasil, mais acentuadamente do quejã o fizemos, numa 
''"Nação de Mascates", onde todo mundo compra, todo 
mundo vende e ninguém produz. 

Se .escapamos do o ver night e outras formas não muito 
saudosas do nosso modelo monetarista, não arranjamos 
ainda o caminho, sequer para tabelar os hortifrutigran
jeiros, e o Governo não ous-ou ainda um meio de comi
nar os banqueiros a operarem a preços racionais e com
patíveis com a nova realidade brasileira. 

Uma outra prova de que os calçadistas e custumeiros 
não têm razão, é o fato de que, em 1973 um couro salga
do de 30 kg equivalia a 14,07% sobre o preço de um boi 
de 16 arrobas que custava Cr$ 1.279,04, atualmente, va
lendo Cz$ 390,00, o couro só corresponde' a 11,6% do 
mesmo boi que está custando CzS 3.360,00. 

Ante o alarido do Sindicato dos Calçadistas, especial
mente quanto a alegação de que, os preços atualmente 
praticados~ pelos varejistas, são iguais ou inferiores aos 
seus atuais custoS de produção, resolvi fazer um apanha
do geral nos varejistas de Brasília como também na pró
pria cidade de Franca, onde consegui os preços atuais de 
uns fabricantes de porte médio dos sapatos, objetos da 
nossa pesquisa. 

PesquiSa realizada em 24-3-86 nos varejos de Brasília e 
em Fninca -SP. Varejistas pesquisados de grande, mé
dio e pequeno porte. 

Tênis esportivo cano curto (marcas fancsas) 350 ,o o 480,00 

Têni$ csporti vo cano· curto (outras. ilan:as) po,oo 299,00 

Sapato social-box (cromo nacional) J 500,00 900,00 

Sapato social (pelica) 650~00 "à 700,00 

Sapato social vaqueta anilina 350,00 soo ,o o 
Sapato IQoca.ssim (t.Ípico JlerCIIdo) luxo· 650,00 700,00 

Sapato •ocassi• (t.Ípico ~~ercadco) .anilina 299,00 479,00 

Sapato tipo top-sider •s (tipo exportação) 150,00 359,00 

Sapato feminino (tipo eXporta~io) 71,00 170,00 

PREÇOS DO FABRICANTE (PORTE MlíDIO) DE FRANCA PARA OS VAREJISTAS 

EM 25/03/86 

sãpato •ocassi• (tipo lllCrcado) vaq. anilina 
Sapato sociai-box {cromo nacional) 

Tênis esportivo cana cu~o 

Ra C:r:S 

zoo. 00 

Zl.O,OO 

60,00 

~--------------~------~----------~1 

Obs :_ Nos ~Pre_cos a~.i~a com 45 dias ·p:-ara P~.?ãmento acrescem 6l sg 
brll o valor da fatura, 
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Conforme a ·alegação dos. fabricantel:l, os varejistas 
pesquisados, estão realmente em promoção nesta ~poca, 
fazendo uma espécie de desova ou "bota-fora'' dos -sal
dos comprados para as vendas do fim do ano anterior. 
Contudo, as variações de preços não corresPondem a 
marcas diferentes, e sim, do padrão da loja varejista, vis
to que, com exceção dos ténis de cano curto e muito di
fundidos através da propaganda, em relação a outras 
marcas do mesmo padrão, enquanto nos. sapatos~ mais 
das vezes, a mesma marca e tipo, observa-se as grandes 
diferenças de preços encontrados na pesquisa. 

Temos -então, Sr. Presidente, ante os resultados- da 
mencioilada pesquisa de preços (2) duas fotografias do· 
setor. 

A primeira-é âe que existem fabricantes e .. fabricado
res". A segunda é a de que temos comerciantes e "comer
cializadores". Ainda, duas .. tomografias" do cérebro 
dos consumidores brasileiros: primeira:, oS qii.e Sabem o 
valor do dinheiro. Os que Suam para recebê-lo e que na 
hora de comprar, não se acomodam, buscam c melhor, 
por preço mais barato. A segunda, especial, são dos que 
simplesmente ganham e por esta razão, se acomodam. 
Não vão atrás do ecoflômico. Faz parte do.status, man
dar embrulhar a mercadoria sem pechinchar, pedir des
contos. 

No caso· do ténis de cano curto, utilizando a rrieSma 
matéria-pririla e acab8.menfoS das marcas famosas, pa
gam os que ganham dinheiro para gastar, quase 4 vezes 
porque é .. chie" usar uma etiqueta ou mai-ca que a toda 
hora está em evidência na TV. Mesmo nas marcas de me
nor propaganda, temos os varejistas que se contentam. 
com 100% de lucro, como também aqueles que ••preci
sam'y de 400% de lucrO. 

NOS sapatos de couro, especialmente no tipo social, no 
cremo· nacional, os abus_os não são mCilores, de-Uma loja 
para outra. O mesmo sapato" quase que duplica de preço 
e ainda aí, comparecem os dois tipos de consumidores e 
os dois tipos de "empresários". Ambos em glena .. quei
ma" de preços. 

O primeiro, o que atende O cOnsumidor que Sua e rece
be o dinheiro, mesmo admitindo-se que no ano pasSado 
houvesse pago o preço atual de ezs 222,00 com 45 dias e 
vendendo a CzS 500,00 estaria reputã.rido os modestos-
135% de lucro bruto, enquanto o lojista que oferece sta
tus aos que simplesmente ganham o que gastam, 
vendendo-lhes na .. queima" à CzS 900,00. Contenta-Se 
com o lucro bruto de 324,5%. - --

No sapato tipo mocaSsim, de maior uso e consumo, as 
variações-de preços são mais ou menoS semelhantes, va
riando em relação ao tipo de lojista e-·de COnsUmidores e 
os .. cliente~··. 

No caso do tipo luxo que no final do ano passado cus
tava para o varejista entre CrS 180.000 a C!$.190.000 e 
que hoje, seria comprado do fabricante em torno dC CzS 
270,00, como vimos, no Varejo estâ cllstari.do ·ao co-nSu
midor, entre Cz$ 650,00 e CzS 700,00 enquanto o tipo 
anilina que, em outubrojnovembro de 1985 era entregue 
aos lojistas de Cr$ 120.000 à CrS 130.000, atualmente, 
como já demonstrando, custará ao lojista, Cz$ 212,00 e 
estâ sendo .. queimado" conforme a loja e o tipo de fre-
guês entre CzS 299,00 a CzS 479,00.- ---

Aí está. Mesmo com o preço atuatizado, ainda rende, 
o sapato mocassim, ao lojista menos suntuoso, 40% de 
lucro bruto e ao lojista cfue--aleílde o consumidor que 
busca o status? com base nos custos de novembro do ano 
passado, rende-lhe 300%. Mesmo na reposição de esto
que, aos preços de agora, ainda resulta-lhe um lucro bru-
to de 125,9%. · · 

No sapato mocassim tipo luxo, comprado na loja co
mum à Cz$ 650,00 e considerado o preço de custo.de no
vembro à Cr$ 180.000, significa um 'lU-cro bruto _de 
216,1%. 

. Nos preços atuais dos fabricantes que é de CzS 270,00 
amda assim, resulta ao varejista mais barateiro, um lucro 
bruto de 140,7%. 

Por outro lado, os que buscam as aparências- d3.S lojas; 
pa_ra cada par de mocassim tipo luxo que ali adquirem, 
derxam. atualmente, um tucro_bruto ao lojista na ordem 
de 288,8%. -

No sapato tipo Top-Sider's que é o tipo usado no ciOü
diano pelo homem médio norte-americano e que é ex
portado na base de USS 10,00 o seu preço no varejo in
terno, está entre Cz~ 249,00 _e Cz$ 359,00, eqUivalentes à 
USS 26,00 no câmbio atual. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Ora, Sr. Presidente, examinando-se a estrutura ou pla
nilha de c_ustos dos calçadistas, verificamos que, no sapa
to exportado o couro representa 37,74% e a mão de obra, 
25,04%, sobre o preço finai;-enquanto que no sapato ven
dido no mercado interno, o couro representa somente 
17,04% e a respectiva mão de obra significa 11,29% sobre 
o preço final. 

Um outro dado bastant.e ~ignificativo e muito malicio
so, depreende-se. do exame sobre os custos financeiros 
considerados, isto porque~ apresentam 28% de despesas 
sobre o mercado interno, quando- alguns fabricantes, 
coinpUtam- de 4% ·à 6%, ao. mesmo tempo em que não 
consideram o_s créditos de ICM que recebem embutidos 

_nos preços da matéria prima e inSuni:os, hâ que se inda
gar. Sr. Presidente, escapariam tais valores aos assesso
res do Ministério da Fazenda? 

MaS: a verdade, Sr. Presidente~ é que, no mercado ex
terno, graças a tresloucada ~·guerra de preços" promovi
da pelos próprios calçadistas, retirou-lhes 2 dólares nos 
preços deUS$ 12,00 ein 1980 para USS: fO,OO, por par áe 
sapatos, etn 1985, -e no mercado interno, escrivos do fi
gurinismo, da diversificação mais que idiota de "novos
modelos" a cada ano ou estação de tempo, o que resulta 
em pedidos pequenos para_ cada: tipo fabricado, redun
dando no enorme. c;tesperdício do material aplicado e 

-conseqüentemente nos preços·maiores para o Consumi
dor interno. 

Percebe-se, pois, Sr. Presidente, que a culpa não é do 
boi ou seu.,-produtoi, como_- também, n~O é do consumi
dor inter'no que é conduzido pelo despreparo do .. empre
sãriado" da pr~dução e comercialização dos sapatos, à 
pagar o dobro ou o triplo-por um calçado !nferior ao que 
é ·comprado pelo consumidor norte-americano. 

No caso dos costumes, em particular, pude comparar 
os preços médios do couro acabado e semi-acabado na
cional com o importado, nos J?1CSmos níveis :de qualidade 
e concluímos que, respeitada a 'margem de lucros previs
ta nas planilhas de custos dos curtidores brasileiros, e ali 
c;onsiderados os custos atuais do couro· e insumos, ainda 
estão oferecendo os seus produtos à preços mais baratos 
aos calçadistas. 

Concluindo, Sr. Presidente, urge uma reflexão verda
deiramente séria e de fato calcada no espírito empresa
rial, por parte dos curtidores de couro, dos fabricantes 
de calçados e especialmente dos lojistas, que disciplinem 
as ·suas atividades e os seus· gastos e pratiquem preços 
compatíveis com a nova realidade econômico-financeira 
que se intenta im-plantar no Brasil. 

Estendendo por oportuno, a todo o empresariado e de 
todos os setores de e_conomia para o grave e decisivo mo
mento_ que vivemos, não há mais. como imaginar - se 
possa o Brasil sustentar a orgia do desperdício e da 
transferência de rendas da agrope_cuária, mais que exaus
ta, para custear a improvisaÇão e o supêrfluo da econo
mia urbana. 

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

_ Q SR. PRESI[)ENTE (Enéas Faria)- Conçedo a pa
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES(PMDB- BA. Pro- _ 
i1iiE?-cia \j seguinte _discurso_.}_: Sr. PreSiden~, Srs. Sena
dores: 

Os baianos de mudo geral e os fCi'ra'ilfis, em particUlar, 
estão celebrando o transcurso do centenário de faleci
mento do Padre Ovídio Alves de São Boaventura. Nas
ceu ele em Feira de Santana, a 23 de julho de 1840, numa 
família abastada, e faleceu a 19 de março de 1886, com 
farila dC Sãntíditde, cerCado pelO- cárinho e pela vene
ração não apenas de seus paroquianos e superiores hie
rárguicos, mas também de quantos o conheciaif!. Orde
n_ãdo sacerdote aos 24 anos, no dia 21 de agosto de 1864, 
logo a seguir foi nomeado coadjutor do primeiro vigário 
de Feira de Santana e, alguns anos depois, em 1884, vi-
gário encomendado. _ _ _ · c 

Tantas e tão meritófias fõi"-am as Obras do Padre Ov-í
dio, que o Dr. Cristóvão Barreto, jã falecido, dizia que 
•'ele teve mais influência na sua terra do que a chegada 
do telégrafo_e da linha férrea". E o Dr. Filinto Bastos, 
.cujo nome é hoje o do fórum de Feira de Santana, tam
bém ressaltou as virtudes do Padre Ovídio, enaltecendo 
"o seu civismo, a preocupação pela instrução e pela edu
cação do povo, o zelo pelo proletariado, o cuidado pela 
honra e p_elo bem-estar das familias,_a compaixão pelos 
pobres". 
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Dom JoSé Freire Falcão, em artigo intitulado .. Reno
vação Interior e Transformação Social", lembra-nos que 
.. o mais poderoso fermento de transformação da terra é 
o homem que crê e é capaz de transmitir aos_ outros suas 
convicções_ religíosas',- (in O Povo de Deus, 16.3.86). Pois 
bem, o Padre Ovídio era realmente um homem de fé, que 
sabia transmiti-la aos que dele se aproximavam, que agia 
para melhorar as condições de vida das pessoas mais hu
mildes. fazendo-se mensageiro da paz, da fraternidade c. 
da solidariedade entre os homens de sua terra. Haja vist~ 
que "dirigiU a Escola de Santana; fundou o Orfanato 

_ Nossa Senhora de Lourdes; reconstruiu a matriz; criou o 
montepio, a Sociedade Filarmónica Vitória, a Asso~ 
ciaçãO de Nossa Senhora das Vitórias; planejou a éons

. trução de um "Aprendizado Agrícola"; libertou escravos 
e antecipou-se na preocupação pela justiça Social" (in A 
Tarde, 4.2.86). Nunca se omitia; manifestava-se sobre 
todos os problemas de sua época, evocava-os a si e os re
solvia, se estivesse ao seu alcance fazê-lo. Solidarizou-se 
com o_ P3p-a Pio IX, a propósito da invasão dos domínios 
pontificíos; solidarizou-se também com Dom Vital e 
Dom Macedo Costa na questão religiosa; defendeu a 
aboliçã·o da escravatura e a adoção de uma política so
cial, que levasse em conta a melhoria das condições de 
vida dos tr?.,balhadores. E isso ocorreu muito antes que o 
Papa Leão XIII publicasse su.a encíclica Rerum Nova
rum, em 1891, pois, como vimos. Padre Ovídio faleceu 
om 1~86. 

Muitos fi~is vão rezar juntQ ao se;u_ túmufo, ila Cate
dral da Senhora Santana, padroeira de Feira de Santana, 
atraídos pela sua fama d.e santidade e pelos comentários 
a respeito de graças alcançadas por seu intermédio. 

Passados. 100 anos da morte do Padre Ovídio Alves de 
São BoaventUra, Monsenhor Renato de Andrada Gal
vão, Cura da Catedral, pediu a introdução da causa de 
sua beatificação, durante a missa solene, presidida por 
Dom Silvério Albuquerque, Bispo diocesano, e conce
lebrada por mais dez sacerdotes. Foi pregador o Monse
nhor José Gilberto Luna, Vigário-Geral de Salvador. O 
passo seguinte será a instalação do processo canônico, 
quando serão examinados documentos, colhidos depoi
mentos e feita uma série de diligências com vista à sua 
instrução. ConCluído o processo, ele será encaminhado 
ao Vaticano, a quem cabe a palavra final. 

Congratulamá-nos com Mons-enhor Renato de Ana
drade Gaivão pela proposta de beatificação do Padre 
Ov1dio. E fazemos Yotos de que o processo seja devida
mente instruído, para que possamos elevar à honra dos 
altares um homem de fé, cuja vida foi um exemplo de de
dicação e amor ao próximo. 
~ra o tinha a diz~, Sr. Presidente (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.} - Sr. Presidente Srs. Senadores: 

Chegou a hora de o Estado de Rondônia ser atendido 
diretamente pelo INPS, INAMPS e pelo lAPAS, órgãos 
do Ministério da Previdência e Assistência Social. Á po
pul_ação do_ Estado, a demanda de providências nas três 
_áreas daqueleS ínstitutos, a distância que Rondônia estã 
de_outros centros, como Manaus, por exemplo, justifi
cam tal pleito. 

Não se eXplica que os milhares de trabalhadores, bene
ficiários-e--dependentes da Previdência Social, estejam 
sem a conveniente e adequada assistência nesse campo. 
_ T~f":~S'_ em mãos? relatório elaborado pel'a Associação 
Médica de Rondônia, assinado pelo eminente 6outor 
Victor Sadeck Filho, seu presidente, e encaminhando ao 
Doutor Otávi_o_Clementi~o_ de Albuquerque, Secretáifõ 
do Comitê Executivo da VIII Conferência Nacicirial de 
Saúd_e, realizad~ recentemente em Brasília,. flo qual a As
sociação Médiêa de- Rondônia coloca~se frontalmente 
contra o convênio global de saúde celebrado entre a Pre
vidêncla Social e õ GoverrlO dO Estado de Roridôniã.. 

Diz este importante documento que .. o Convênio Glo
bal de Saúde _foi imposto à class_e médica e àos previden
_ciári_oS d~_ :ROridõnhi, em c~rãier Cxperimental e sem 
qualquer consulta aos interessados". Isto é absolutamen
te verdadeiro. Acontece que, sem pretender defender, a 
época era outra e vivíamos no denominado período do 
autoritarlsino, em que as .. soluções" eram dadas de cima 
para baixo, sem cosulta aos env9lvidos. Imaginavam os 
tecnocratas que assim agiam para ter o melhor e mais rá-
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pido dos resultados e, certamente, imbufdos das melho
res intenções: Acontece qúe, rrieSrrio -rfeSsas circunstân
cias, não se eliminavam as condições d_e ter sido imposto 
à classe médica e aos previdenciários. Porque,~ de fato, 
fora imposto sem COnsulta aos interessados,-sem debate 
dos benefíciõs que pretendia-m obter, mas sem questiona
mento dos males que dele poderia advir, como realmente 
está causando. Era um convênio ·em "caráfer eXPerimen
tal", com o aspecto de temporalidade que levaria as au
toridades envolvidas a, futuramente, proceder completa 
reavaliação dos rewltados, levando a que fosse modifi
cado ou não renovado. 

Essa revaliação devería ter sido feita adequadamente, 
pelas autoridades federais da Previdência e do Governo 
de Rondônia. Ocorre que não tiveram o cuidad_o_nem a 
preocupação de agir daquela forma. O convênio_foi, sim
plesmente, renovado nas mesmas bases. E continua pre-
j~dicíal à classe médica e aos previdenciários de Rondô~ 
ma. 

Do lado do Governo de Rondônia, entendQa não_ r_ea
valiação, por absoluta falta de competência e de serieda
de nos propósitos de seu Governador. O Senhor Angelo 
Angelin está mais preocupado em fazer política, aliás, do 
mais baixo padrão, descurando-se da importante tarefa 
administrativa, haja vista o descalabro que tem sido o 
seu Governo (ou desgoverno, como-o povo-prefere cha
mar). Foi mais fácil renovar o Convênio Global de Saú
de, que a class~ médica de Rondônia através de sua asso
ciação unanimente repudia ... Já do lado do INAMPS, hã 
perfeita coerência: as mesmas razões que o levaram a as
sinar o documento inicial continuavam prevalecentes: 
transferia a responsabílidade da assistência médica, que 
é ex-Clusivamente sua, para o Governo do Estado. Mas o 
Estado não tem condições de prestar essa assistência de 
modo eficiente, à altura das necessidades da população 
de Rondônia. Disto nós temos sido testemunha e víti
mas. 

Como diz o Relatório assinado pelo Dr. Victor Sadeck 
Filho, "o médico passou a ser verdadeiro "testa·de-
ferro" de todos os problemas advindes da precaríssima 
assistência prestada à população, pois tem sido respon
salizado por todas as deftciências decorrentes do Convê-
nio, como falta de condições de trabalho, falta de medi
camento, inexistência de infra-estrututa adequada ao de-
senvolvimento de suas atividades, ausência da interiori
zação da assistência médico-previdenciário e total omis
são do INAMPS na fiScalização das cláusulas do convê-
nio". 

Irresponsabilidade gera irresponsabilidade_~ De um la
do, a irresponsabilidade, o descaso, inapetência, o desin
teresse, a desídia administriitiVa do Governo Angelo An· 
gelin encontra eco,_ respaldo, na administraçã-o do 
INANPS. E quem sofre, quem é apenado é o previden
ciárío e s-eus familiares. O_ pior, nesse "Cambalacho", ê 
que o "culpado" - eu disse culpado entre aspas- é o 
médico, que fica como o molusco, entre o mar e o roche
do ... Respon-sabilizar -o médico (afora um ou outro caso 
de deficiêncía individual, pois todos somos humanos e 
passíveis de falhas) é um erro. Neste episódio do mau 
atendimento, da inefidêncía resultando desse convênio 
renovado pelo Governo Angelo Angelin sem'conSultar 
os médicos e sem ouvir os previ-denciâiíos;como- in"anda 
a democracia, o menos responsável é o médico. Eu diria 
mais: querr:i- nãO tem culpa alguma é o médico, pois- tem 
sido, também, vítima desse absurdo convêniO renOvado 
sem qualquer reavaliação. 

"Com o Convênio Global de Saúde, o médico virou 
assalariado, tendo como vínculo empregatício -o GOVer
no de Rondônia, sendo obrigado a assinar contrato du
plo, sob pena de ser demitido, sem qualquer alternati~ 
va", como diz o Relatório. :S a socialização da mediCiõil, 
nivelando por baixo, sem se preocupar com a qualidade 
do atendimento médico, _com o resultado final, que são a 
prevenção e o combate às doenças, para que tenhamos 
uma população saudável, sadia, produtiva. Os médicos 
viram assalariados do Governo de Rondônia, têm -que se 
submeter, politicamente, às arbitrariedades, aos atendi
mentos de compadrio, às determinaçõeS tOtalitáiiils do 
desgovernador Angelo Angelin. Se não o flZeram, são 
demitidos. 

Diz o relatório que "o Convênio Global reduziu o 
paciente--previdenciârio à categoria de indigen(e", e isto 
é uma grande verdade. O então Território, hoje Estado, 
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tinha que atender- e não o faziç. çQpvçnientemenle, de
vido à grande migração de todas as partes do País para 
Rondônia- aos habitantes da região. Atendia·OS preca
riamente. Mal, mesmo, eu posso dizer. Com o aumento 
da população e a inércia total do Governo Ângelo Ange
lin, que não aumentou o número de hospitais, nem de 
leitos, nem dos postos de saúde, nem de médicos, nem de 
enfermeiros e atendentes, a situação piorou. Então, o 
que se verifica? É o nivelamento por baixo do atendi
mento médico aos previdenciãrios do INAMPS, que pa
gam ao Governo -para receber um trata-mento adequado. 
Mas esse tratamento está sob a responsabilidade do Go~ 
verno de Rondônia, quando o certo é que fosse prestado 
pelo INAMPS. 

Cortcordo, plenamente, com a Associação Médica de 
Rondônia no relatório que denuncia o con_vênio e pede a 
revogação dele, e quando afirni.a que .. a PrevidênCia-So
cial fugiu à sua responsabilidade, vendendo ao benefi~ 
ciário uma mercadoria que jamais eiifn!gOU,- usãrido 
mesmo de má-fé para com o Governo de Rondônia, vitle 
dizer, para com toda a população, na medida em que 
Propunha ser o Convênio Global a redenção dos proble-
mas de saúde e, na verdade, não é isto o que ocorre, mui
to -ao contrário". 

Sim, 'na realid~de, quando o trabalhador brasileiro é 
descontado na fOnte, compulsoriamerite, para a PreVi
dência Social, torna~se previdenciário_, ~õrnà--se -adqui
rente, é comp~ador de um serviço futui_o, a ser prestado 
quando dele precisar: atendimento médico e aposentado
ria futura. É óbvio que, quando "compra" esse serviço, 
espera recebê-lo em condições ideais, -ililjustã-medida do 
elevado v_a\or de sua con_tribllição compulsória. De um 
lado, com o Governo tira o dinheiro para o INAMPS. 
De outro, deveria retribuir com a devida prestação do 
serviço. E não o faz como deveria. 

Nessa linha de raciocínio, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, permito-me ler trecho do relatório da Associação 
Mê:dic_a de Rondônia, que diz: ""A Previdê_ncia, através 
da Delegacia do lAPAS em Rondônia, arrecadou, em 
1985, Cz$ 200.000.000,00 (duzentos milhÕes de_cruzei
ros)! Mas repassou para a Secretaria de Saúde de Ron
dônia apenas 14 milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, 
quatrocentos _e quarenta e dois cruzados"! 

Pasmem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, arrecadou du
zentos milhões de cruzados e repassou pouco mais de 14 
milhões de cruzados. 

Um verdadeiro absurdo, uma espoliação, 11m roubo 
contra os trabalhadores de Rondônia! Então é o caso de 
perguntarmos: Rondônia está finanCiando o caixa único 
da Previdência? E os nossos enormes, graves e angustian
tes problemas num Estado em permanente expansão, 
que a cada dia recebe centenas de migrantes de outros re-
cantos de todo o País, qUe vão para lá em busca de me
lhorar de vida? _ 

Como ficam eles? 
__ Como ficam os que lá já estão? 

É fácil concluirmos- junto com o raciocínio da Asso
ciação Médica de Rondônia - que em "Rondônia a 
Previdência age apenas como uma verdadeira cobradora 
de impostos, em vez de prestar o indispensável e cada vez 
mais necessário seguro·saúde aos empregados". 

Que a Previdência aja assim, é explicável, embora in
justificável. Porque os dirigentes da Previdência não es-
tão em Rondônia, vendo e vivendo o péssimo atendi
mento _que é ministrado aos previdenciários. Digo: 
explica-se; mas reafirmo: não se justifiCa. 

O que é pior, o que é criminoso contra-o povo de Ron
dônia, é que o Governo Ângelo Angelin é totalmente 
omisso, desinteressado em relação ao problema. Apesar 
dos reclamos dos médicos e das queixas intermináveis 
dos previdenciários, foi recentemente Celebrado Termo 
Aditivo ao Convênio, sem se prever qualquer "defesa 
dos interesses dos que vivem, trabalham e produzem 
para a grandeza de Rondônia". 

A VIII Conferência Nacional de Saúde feri devidamen
te informada do pleno teor do Relatório que acabo de 
menci-onar e do qual extraí alguns trechos para manifes
tar a minha revolta contra o descalabro que, em Rondô~ 
nia, chama-se Previdência Social. Isto para não falar no 
Governo do Estado, conivente com mais esse-verdadeífO 
crime que se perpetra contra o trabalhador no Estado 
que tenho a honra de representar neste Senado da Re
pública. 
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Criticar é fácil, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Mas 
quando uma entidade está seriamente preocupada com 
os problemas que afligem a sua comunidade, apresenta, 
junto com as denúncias, um elenco de soluções parare
solver os problemas denunciados. E foi o que fez a Asso
ciação Médica de Rondônia, ao enumerar nada menos 
do que sete caminhos a serem seguidos pelas autoridades 
federais e estaduais, visando a equacionar os problemas 
causados por esse tristemente decantado Convênio Glo
bal de Saúde. São as seguintes as sugestões: 

''A Associação Médica de Rondônia, entidade filiada 
à Associação Médida Brasileira, pelo seu Presidente, 
abaixo assinado, apresenta a essa Conferência, para co
nhecimeilto e discussão, as propostas abaixo relaciona
das,_ visando __ à melhoria das condições de atendimento e 
de relacionamento entre a classe médica de Rondônia e a 
população em geral: 

I. criação da Superintendência do INAMPS no Esta
do· 

:i. sustação imediata do Convênio Global de Saúde, 
celebrado entre o INAMPS e o Governo do Estado de 
Rondônia, pelas razões expostas em Relatório-Denúncia 
apresentado por esta Associção a essa conferência; 

3. reativação da Delegacia Regional de Saúde no Es
tado de Rondônia; 

-4. concurso - e posterior credenciamento - de mé
di_co&, profissionais de saúde, hospitais e clínicas, tanto 
da rede pública como da rede privada no Estado de Ron
-dônia; 

5. moralização dos serviços públicos de saúde, 
tornando-os mais justos, mais humanos e tecnicamente 
corretos; 

6. que o INAMPS assuma a responsabilidade da as
sistência médica no Estado de Rondônia, sem negacear 
qõ.ãnto à obrigação que tem para com a comunidade; 

7. que a Secretaria de Saúde de Rondônia cumpra efe-
tivamente com a sua obrigação, colocando a política de 
saúde para funcionar, tirando~a do papel, a fim de que, 
juntamente com as secretarias municipaiS de saúde, pos~ 
sa harmonizar as ações integradas de saúde em todo o 
Estado." 

Lanço, daqui, agora, um repto à Previdência. Uma 
condenação aos termos do documento recentemente ce
lebrado entre a Previdência e o Governo de Rondônia, o 
qual, longe de trazer qualquer beneficio aos trabalhado
res, longe de retribuir~lhes com atendimento adequado 
pelo que pagam obrigatoriamente, sem escolha, tem sido 
.uma permanente dor de cabeça_ para empregados, em
pregadores e médicos de Rondônia. Precisamos de corre
ta solução para este c-aso. Por isto, encarr:iinho ao novo 
Ministro da Previdência e Assistência Social, Doutor 
Raphael de Almeida Magalhães, oficio com cópia deste 
pronunciamento e do Relatório da Associação Médica 
.de Rondônia, pedindo a Sua Excelência providências ur
gentes em relação aos problemas que acabo de mencio
nar. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO 

Ilm~> Sr. Doutor __ 
Otávio Clementina de Albuquerque 
Secretário do Comítê Executivo da 
VIII Conferência Nacional de Saúde 
RELATÓRIO ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO 
MÉDICA DE RONDÓNIA CONTRA O CONVENIO 
GLOBAL DE SAÚDE CELEBRADO ENTRE APRE
VIDENCIA SOCIAL E O GOVERNO DO ESTADO 
DE RONDÓNIA 

Em junho de 1978, foi imposto à classe médica e aos 
previdenciários de Rondônia- em carãter experimental 
e sem qualquer consulta aos interessados- o Convênio 
Global de Saúde, celebrado, na época, entre o Governo 
do Território Federal de Rondônia e o Ministêrio da 
Previdência e Assistência SoCial. 

Agindo daquela foi-ma, o INAMPS transferia a res
ponsabilidade da assistência médica, que é exclusiva
mente sua, para o Governo do então Território Federal 
de Rondônía, o qual sacrificou-se de todos modos para 
tentar prestar uma assistência médica adequada à popu
lação de Rondônia, fato que jamais conseguiu e do que 
somos testemunhas e vítimas. 
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o médico, em decorrência, passou a ser yerdadeiro -
testa-de-ferro de todos os problemas advindes da pre
caríssima assistência prestada à população, pois tem sido 
sempre responsabilizado por todas as deficiências decor
rentes. do Convênio, cõirio: falta de condições de tiaba
lho, falta _de medicamentos, inexistência de_ infra
estrutura adequada ao desenvolvimento de _suas ativida
des, ausência da interiorizUção-dilS assistência médico
previdenciária e total omissão do lNAMPS na fiscali
zação das cláusulas do convênio. 

Caril o _Convênio Global, o médico vírou assaladã.do, 
tendo CO!llO vínculo e~pregatício _o Gover110 de Rondô
nia, sendo obrigado- i assinar coritrato duplo de tra:bã:-
lho (dois contratos de quatro horas cada um). A imp-o
siçãO nãO OfereCida outra alternativa ao médico: ou_ assi
nava ou era demitido. 

O convênio glõtiat reduziu o paciente-previdenciârio à 
categoria de indigente, porque o então Território Fede
ral de Rondônia tinha muito pouco a oferecer aos -pa
cientes sem vinculo previdenciãrios e, mesffio aSsim, teve 
que assumir a clientela do INAMPS, nivelando, por bai-
xo, os pacientes previdenCiâricis. - -

A Previdência Social fugiu à sua responsabilidade, 
vendendo ao beneficiário -urria mercadoria que·- jamaiS 
entregou, usando mesmo de_ má fé com o Governo de 
Rondônia; vale dizer, para com toda a população, na 
medida em que propunha ser o Convênio Global a re
denção dos problemas de saúde do Território e, na ver
dade nãó é isto ·o que oCorre, muito ao cõiitrárfo'. 

Decorridos oito anos, a situação permanece a mesma. 
A despeito de estarmos agora so_b a égide da Nova Re
pública, ainda persiste o autoritadsmo em. Rond_ônia, 
pois foi novamente renovado o protocolo de Termos 
Aditivos, sem consulta aos interessados, imposto de 
cima para baixo, em prejufzo e em detrimento dos que 
contribuem e dos que prestam serviços aos beneficiários. 
Renovaram o Convênio o Ministériõ da Previdência e 
Assistência Social, o Ministêio da Saúde, o Instituto Na
cional de Assistência Médica da Previdência Social e o 
Governo- do Estado de Rondônia. 

A Previdência, através da Delegacia do lAPAS- em 
Rondônia, ãrrCCildou em 1985, CzS 200.000.000,00 (du
zentos milhões de cruzados) e repassou para a Secretária 
de Saúde do Governo do Eslado de Rondônia B.peúas 
CzS 14.687.442,00 (quatoi'ze inilhões, seiscentos e Oítenta 
e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois cruzados), o 
que é um verdadeiro absurdo! 

h fácil concluir, portanto, que em Rondônia ·a Previ
dência age apenas como uma verdadeira cobradora de 
impostos, em vez de prestar o indispensável e cada vez 
mais necessário seguro-siUde a-õS -empregados e empre
gadores.._ Este fato é tanto mais grive- porque praticado 
com a omissão e a cOriíVência do Governo do Estado de 
Róndôniã :.._que Ce[ebrou o Termo AditiVo -recentemen
te - e que deveria ter íntefesse em defender os direitos 
dos cidadãos que vivem e trabalham e produzem para a 
grandeza_ de Rondônia. 

~fato notório Cp.le·a ·asSistêricüitiiédico-previdenciârio 
no Brasil propiciou, além de desmandos, grande sangria 
nos recursos que lhe pertenciam, mediante corrupção e 
fraudes. Em decorrência, a população de Rondônia fOi 
duramente prejudicada cqm a política de saúde previ-
denciâria nos últimos anos. -

Ente_demos que a realização da VIII Conferência Na
cional de Saúde é o momento oportuno, o fórum propí
cio para discutirmos com seriedade a Política Nacional 
de Saúde redefinindo o p3.pel político da saúde, que deve 
ser vista como um direito de cidadania e um dever doEs
tado. 

A Associação Médica de Rondônia, entidade filiada à 
Associação Médica Brasileira, encaminha à VIII Confe
rência Nacional de Saúde este Relatório-Denúncia, para 
que as autoridades previdenciárias e do Ministério da 
Saúde façam uma reflexão -profunda sobre o Convênio 
celebrado com o Governo de Rondônia, que acabamos 
de denunciar, questionando a validade dele e a manu
tenção ou não nos termos em que está colocado. 

Porto Velho, RO, 18 de março de 1986.- Victor Sa
dcck Filho, Presidente da Associação Médica de Rondô
nia. 
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Ilm9 Sr. Doutor 
Otávio Clementina de Alburquerque 
Se_cretário do Comitê Executivo da 
VIII Çonferência Nacional de Saúde 

PROPOSTAS DA 
ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE RONDON!A 

Senhor Presidente da 
VIII Conferência Nacional de Saúde 

A Associação Médica de Rondônia, entidade filiada à 
Associação Médica Brasileira, pelo seu_ Presidente, 
abaixo-assinado, apresenta a essa Conferência, para co
nhecimento e discussão, as propostas abaixo relaciona
das, visando à melhoria das condições de atendimento e 
de relacionamento entre a classe mêdica de Rondônia e a 
população em geral. 

l. Criação da Superintendência do INAMPS no Es
tado· 

2,_' Sustação imediata do Co_nvênio Global de Saúde, 
celebrando entre o INAMPS e o Governo do Estado de 
Rondônia, pelas razões expostas em Relatório-Denú-ncia 
apresentado por esta Associação a essa Conferência; 

3. Reativação da Delegacia Regional de Saúde no 
Estado de Rondônia; 

4, Concurso -e posterior credenciamento de médi
cos, profissionais de saúde, hospitais e clfnicas, tanto da 
rede pública como da rede privada no Estado de Rondô
nia; 

5. Moralização dos serviços- pilblícos de saúde, 
tornando-os mais justos, mais humanos e tecnicamente 
corretos; 

6. Que o INAMPS assuma a responsabilidade da as
sistência médica no Estado de Rondônia, sem--nega-cear 
qUanto à obrigação que tem para com a comunidade; 

7. Que a Secretaria de_ Saúde de Rondônia cumpra 
efetivamente c-om a sua obrigação, colocando a política 
de saúde para funcionar, tirando-a do papel, a fim de 
QUe, juntamente com as secretarias municipais--de saU:de, 
p-oSs-a harmonizar as ações integradas de saúde em todo 
o' Estado. 

Porto Velho, RO, 18 de março de 1986.- Victor Sa
deck Filho, Presidente da Associação Médica de Rondô
nia. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Fari3.)- Concedo a pa
lavra_ ao nobre S_enador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 
- Ê-Sempre triste o fim- de qualquer coisa. Mas é ainda 

mais melancólico o desaparecimento, quando o caso se 
dâ em decorrência da própria incapacidade, incompetên
cia e irrespons<!bilidade da pessoa. É o que está acOnte
cendo, Sr. Presidente, Srs. Senaôores, com o atual Go-
vernador do meu E~tado, Mato_ Gros§.o. _ __ 

-os }Oi'ilaís estão' noticiando todos os dias fatos lamen
táveis que se dão naquele Estado, em decorrência da íil~ 
feliz situação do Sr. Governador. Basta dizer que o Sr. 
Governador não está encontrando agasalho em nenhum 
partido políticO do Brasil. Apresenta-se como uma "ba
tata quente" na questão de filiação partidária. Por outro 
lado, os professores de Mato Grosso estão. em greve, 
bem como outros segmentos dos funcionários públicos 
estaduais. Os vencimentos estão atrasados três meses. 
Por sua vez, o PMDJ;I. de Mato Grosso elaborou, por ini
ciativa do Deputadõ Estadual Joaquim Suceri<i, um do

-comento sério, e baseado nele pede a intervenção federal. 
Enfim, si: Presidente, Srs. senad-ores, o despreparo, a 

falta de uma responsabilidade maior, paralelamente a 
õlltros fatores negativos, levam-no e o seu governo a 
uma situação deprimente, a um fim mais desastroso do 
que, normalmente, acontece. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a notícia do Jor
nal do Brasil de 13 .. 3.-86, qu_e assinala melhor do que eu, 
com maiores detalhes, a situação trágica do governo 
atual de Mato Grosso, no campo político e administrati
vo. 

JÚLIO CAMPOS RECONHECE 
DESGASTE E JÁ FALA EM RENÚNCIA 

Cuiabá - "Eu até renunciaria a meu mandato sClsso 
resolvesse_j.)S problemas de Mato Grosso, mas que viesse 

_para cá um interventOr coiii -dinheiro no -bolso", desaba-
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fou ontem o govcrnadõf Júlio Campos, durante reunião 
com empresários no Palácio Paiaguâs. "~ claro que es
toü desgastado", admitiu, "até na missa estou indo de 
madrlig~da porque posso lev_ar ovt? da população". 

Embora o encontro fosse presenciad_o por vários jor: 
náHstas, o governador queixou-se sem reserva de _que até 
a -festas Oão pode ii- mais devido à crise econômico
financeira do Estado, a greve do funcionalismo púbHco 
e, principalmente, o noticiário-envolvendo o seu nome t,;, 
a cúpula da polícia matO-grossense na montagem de um 
esquadrão da morte em crimes políticos, corrupção e trá
fico de drogas. As denóncias contra as autoridades fo
ram feitas por dois ex-policiais que na terça-fe1fa foram 
condenados, cada um, a 45 anos de prisão pela morte de 
sete pessoas em 1984, num caso envolvendo roubo de 
carros. 

"Campanha infame" 

Júlio Campos comentou que as emissoras de rádio e os 
jornais locais ''até- têrri abafado as nossas humilhações", 
mas denunciou "uma campanha infame a nível nacional 
para desestabilizar o governo de Mato Grosso". Recla
mou que o JORNAL DO BRASIL publicou reportagem 
de página inteira ''com fotos-nlinha e do secretário (de 
Segurança Pública), Oscar Travasses, me -·acusando de 
assassino, e depois me cObrou Cr$ 160 milhões para que 
eu pude5Se dar a versão verdadeira dos fatos", disse, 
referindo-se a uma nota que o governo do Estado man
dou publicar nos jornais- de maior cirCUlação do país 
para iilocentá-to da acusação, feita pelos ex-policiais, de 
que mandou assassinar em 1982 um adversário político, 
o advogado Celso Quiq.tela~ do PMDB. 

O goverô.ador não quis identificar quem estaria- por 
trás dessa "campanha infame", mas a argumentação já 
virou recurso de retórica dos integrantes de seu grupo 
p-olítico. Anteontem, num programa da TV Brasil Oeste 
-filiada à TV Manchete e controlada pelo governador, 
que é_também proprietário da Rádio Industrial de Vár
zea Grande e do diário O Estado de Mato Grosso, de 
CuiaOâ - o deputado Benedito Alves Ferraz afirmou 
que "há uin grupo de inteligência mUito- forte" investin
do_ na desestabilização do governo estadual e exortou os 
correligionários de Campos a permanecerem do seu la
do, argumentando que a pior coisa na vida de um políti
co é_a_ traição. 

Crise 

A :sjtuação de Júlio Campos cada vez se complica 
maiS. 'l\fa Assembléia Legislativa, além de volumosos 
processos de denúncias, tramitam um pedido de inter
venção federal e outro de afastamento do governador, 
apresentados pelo deputado Joaquim SuCCna. Além dis
so, os 17 mil e 500 professo"reS da _rede estadual estão em 
greve, d~i_xando sem_ aulas 400 mil alunos de 450 escolaS:. 
Na terça-fetra fizeram uma passeata Pelo centro de Cuia
bá e mãnífe-staÇãO em frente à residência oficial do gover
na·aor. Apesar da chuva, ficaram ali muito terripo prOtes
tando contra o atraso de salários (janeiro e fevereiro) e 
pedindo a intervenção federal no Estado. 

Na reunião _de ontem, Júlio Campos reciebeu dos em
presários pedido para que revogue decreto sobre o reco
lhimento do ICM no ato da venda dos produtos~ o im
posto era recolhido quatro meses após a transação. Os 
empresários- constatam também que a situação 
económico-financeira de Mato_ Grosso é iristável e inse
gura _e reclamam da queda assustadora do movimento 
comercial, da pressão- financeira sobre as pequenas e mé
dias empresas (que representam 90% da economia esta
dual), do aumento do desemprego e das falências, queda 
da produtividade e da ocupação hoteleira (reduzida a 
30%) e do aumento do número de títulos protestados. 

A crise no comércio da capital- com 68% de inadim
plência dos compradores a crédito -deve-se à difícil si
tuação dos servidores públicos, que são o grosso da 
clientela. Os empresários queixam-se ainda de que a Se
cretaria de Fazenda exerce fiscalização arbitrária e de
fei:fdem medidas para sanear de vez a crise no Estado. 
(_Jabriel Müller, presidente da Federação da Agricultura, 
e Antônio de Oliveira, presidente da Associação Comer
Cial, falara~ na reunião em n!?me da categoria e ress~ta
ram a sinceridade do governador ao abordar a criSe. 
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PMDB PEDE INTERVENÇÃO A ·sARNEY 

Brasília - O Presidente_José Sarney recebeU da ban~ 
cada do PMDB de Mato Grnsso um dossiê de 187linhas 
com denúncias de corrupção contra o Governador Júlio 
Campos e pedindo a intervenção federal no Estado "pa~ 
ra devolver a credibilidade e moralidade a esse povo que 
também luta por um Paf_s demo<:=rá4co e s~berano". _9 
documento foi encaminhadQ ao Ministro da Justiça, 
Paulo Brossard, p~ra dar_ parecer. . ______ _ 

o grupo que prõcüioli o Presideil.te compunha-se d~ 
18 polítícos, entre os quais o P_refeitp de Cuiabã, Dante 
de Oliveira, o Senador Gastão MUller e os Deputados 
Milton Figueiredo e Paulo Nogueira, alêm de :Q_eputa .. 
dos Estaduais e dirigentes regionais. Dap.te de Qfu'eira 
disse a Sarney-que a intervenção federal ê o único ínStr~: 
mento legal para afastar o Governador já que o PMDB 
não tem maiOria na Assemblêia Legislativa para decidir 
seu impeachment. 

Irregularidades 
Dentre as irregularidádes. <~.pontadas estão a despesa 

de Cz$ I milhão na compra de veículos novos em 198~; <1_ 

aprovação, no período dt? 29 meses; de 47 leis autorizan· 
do o Executivo a contrair empréstimos internos e exter· 
nos no valor total de Cz$.63 bilhões SOO milhões; e des· 
pesa de Cz$ 2 milh~es 154 mil com locação de veícJ.!l:os à. 
Firi'na Ariel (criada em setembro, de 1984) com recu_rs~s 
destinados ao reequipamento do Corpo de Bombeiros, 
no período de outubro de 1984 a mar~o de 1985. 

O pedido de intervenção feder~l é_assmado pelo Depu· 
tado Joaquim Sucena. O docUmento baseia·se na exis· 
tência comprovada de corrupção no Poder Executivo, 
além do emprego i~regular de verbas públicas, "que 
c_omprometem abusivamente o equilíbrio econômíco do 
Estado". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONA-L (Seçãoii) 

Calcula-se que aproximãdamente--ci_uinhentõ~ oficiais 
da Aeronáutica seriam beneficiados com a contagem do 
seu tempo em atividade civil ant~or ao ingresso. n_a res
pectiva corporação, se convenientemente corngtda a 
atual injustiça. . . 

Pela legislação em vigor, para efetto de aposentadona, 
somam-se os tempos de serviço _na ativi~a.de _priv<:da e 
nas répartições federais, esta~uais e m~mc1~ats. Nao.s_e 
entende, portanto, a continmdade da sttuaçao ?o~ mth
tares, largamente denunciadas. per~endo Um d1re1t0 la
boral amplamente praticado no Pats. 

Diante do exposto e atendendo às centena_s d~ apelos 
recebidos, encaminhamos a presente reivindicação- do 
Ministêrio da Administração, na plena segurança de que 
não passará desapercebido ao Ministro. Aluí~o Alves 
um tema que exige, urgentemente, uma mdechnável so-

lu~~ 0 que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. "Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador ~ourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -:_:_SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Não me seria lícito silenciar diante do falecimento _do 
jornalista Oyama Brandão Telles, no dia 13 de março 
passado,_ no Rio de Jan~i~ 

Integra ainda o dossiê o relatório final d~ Comissão . 

Sergipano, nascido em Santo AmirO d~s Brotas -
amigo a quem me ligavam estreitos laços de amizade, 
fortalecida no convívio~ em Brasília, onde assessorou, 
com brilho invulgar, o saudoso Senado~ Petrônio Por
tella, dirigiu o setor de Documentação ~o Senado Fede
rale, posteriormente, no Ministério da J~tiç~._colabo
rou com o Ministro Ibrahim Abi-Ackel. 

Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa, da
tado de 8 de junho de 1984,_ que apurou as irregularida
des no Instituto de Previdência d_o Estado (IPE MA T). 
.. Para exemplificar um dos desacertos apurados: o total 
do material permanente adquirid_o pelo IPAMAT, no 
exercício de 1983, conforme relação fornecida pela seção 
de patrimônio, é da ordem de-Cr$ 233 milhões 472 mil. e 
foi escriturado no balanço geral com Cr$ 350 milhões 
417 mil, o que revela uma diferença de CrS 116 milhões 
945 mil", relata o documento.. . 

O relatório· da CPI presidida pelo Deputado Estadual 
Francisco Monteiro chegou, ainda às seguintes ·conclu
sões: emissão de c"heques Sem a devida provisão de fun· 
dos; atraso no pagamento aos pensionist~s e apo~enta
dos; atraso no pagamento dos laborat~_~lOS, mêdicos e 
hospitais credenciados; não atendimento aos segurados 
por parte de algumas entidades que não recebiam os pro
ventos dos serviços prestados; despesas sem processos ~e 
licitação, rasuras em notas fiscais, pagamentos in~evi
dos, prejuízos em compras por maior valor, montagem 
de processos de licitação após a execução dos serviços e 
aumento exagerado da contratação de servid~res. 

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

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Os engenheiros e médi~os, oriundos de prOfissões ci
vis, posteriormente compondo o quadrc:~ __ dr:_oficiai~ da 
Aeronáutica, não têm direito à contãgerri do tempo de 
serviço prestado naquelas atividades _anteriores, _inteira
mente prescrito esse esforço laboral, para qualquer efeito 
na carreira militar, mesmo no serviço ativo da respectiva 
arma. 

Enquanto isso, o funéiollário, o originário da ca:Treira 
militar, que abandona o corpo da tropa, vinculando-se a 
uma atividade burocrática civil, conta, integralmente, o 
tempo de serviço prestado às Forças Armadas para __ ob
tenção de quaisquer direitos funcionais da vida civil, 
computando, para efeito de aposentadoria, o tempo de
dicado à caserna. 

Trata-se de uma situação claramente iníqua, que nos 
tem sido insistentemente noticiada em affiprã Correspon
dência, sem que possamos iniciar pr_~_yidênciaS sarieado
r~. que restabeleçam o princípio da eqUiáade, porque a 
Úiicíatfva, l1a matêria, ê exclusiva do Presidente daRe
pública, nos terinos..do art. 81, item V, da Consli_t_uição. 

Oyama Telles era, incontestavelmente, um dos mais 
autênticos valores do jornalismo brasileiro, como repór
ter, comentarista político e escritor de categoria excep
cional, como se poderá verificar pela leitura dos dois li
vros que publicou: - um sobre a vida de Santa Terezi. 
nha, ·~A menina das Rosas", e "0 Caos",- uma visão 
panorâmica da vida política do País. 

Amigo de sua famflia, relembro comovido, a solenida
de de inauguração de uma escola primária, em Santo 
Amaro das Brotas, construída no meu Governo, a qual 
dei __ o __ :nome _de seu pai. A essa solenidade compareceu 
uma comitiva integrada por vários jornalistas do Rio de 
Janeiro, dentre os quais menciono Villas-Boas Corrêa e 
Tarciso Holanda. 

São. estas, en_tre outras, as razões que me levam a fazer 
este registro para assinalar, com tristeza e saudade,_ a dig
na, combativa e fecunda existência de Oyama Telles, que 
soube transformar em amigos quantos tiveram o privilê
gio de conhecê-lo e admirar o seu invulgar talento. 

_ A respeito desse nqtável sergipano, Villas--Boas COrrêa 
e Tarciso Holanda, jornalistas eméritos, que honram a 
imprensa brasileira, escreveram dois magniflcos artigos, 
cuja incorporação_ ao texto destes breves comentários so
licito, respectivamente intitulados "Uma Rosa para 
Oyama" - _publicado no J ornai do Brasil de I 5 de março 
passaao, e "Morte de Uma bpoca", no Correio Brazi
liense, de 20 de março do mesmo mês. 

São documentos de valor permanente que evocam a 
personalidade e a trajetória de Oyama Brandão Telles. 

_As_s_ocio-me, com pesar, ·à imensa tristeza de sua digna 
esposa, Dona Yeda Telles, suas fi~has Nair, Martha e 
Cãtia e seus irmãos Aldemar e Odd Telles_. . 

_S__ergiPe lamenta Ó desaparecimento d_ç: Oyama Telles, 
ainda na plenitude de suas potencialidades, na verdade, 
uma Perda irreparável. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFEfi.E O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EMSEV DISCURSO: 

JORNAL DO BRASIL 

sãbado, 15-3-86 

UMA ROSA PARA OYAMA 

Villas-Bóas Corréa 

Menos um. Oyama Brandão Telles morrell anteon
tem, -passando do coma_profun~o pa_~a o sono se~ V()lta 
poUco Oepois das 6 horas da tarde._ Seu corpo maltratado 
pela doença, descarnado pelo sofrimento, foi levado à se-
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pultura ~no Cemitêrio da Saudade de Mesquita por pa
rentes e alguns amigos. . 

Poucos, porque somos cada vez menos. Os sobrevt
ventes da geração de repórteres convocados pelo toque 
de reunir da alvorada de45 -lá se vão 39 anos-quan
do da derrubada da ditadura do Estado Novo que tam
bêm desabou de podre como a de agora, levando na en
xurrada a lama da censura à imprensa do ignóbil modelo 
dipeáno. . . . 

Os jornais foram atropelados pelo mespera~o .e Impro
visaram quadros para a cobertura da Conshtumte e de 
todo um setor nova que- se reinstalava de chofre na im
prensa. Alguns traziam a experiência da velhíssima Re
pública, como PrudeJlte de Morais, neto, o santo Pedro 
Dan tas, Osvaldo CasCa. Outros tecrufa~os às pressas, na 
seleção guiada pelo instinto do secretárto da redação, se
nhor todo-poderosO, compondo a galeria legendária de 
um tipo que não existe mais, engolido pela moderni· 
zação sofisticada da imprensa. . . . . 
- -A geração que cunhou o modelo de JOrnalismo _p-oHtt
co que ainda hoje se conserva, intacto, à espera da reno
vação indisPensável e retardatária, em desafio aberto à 
tetevisão que ãinda não descobriu a linguagem e a forma 
de tratar o fato político - brotou af, no alvoroç_o des
lumbrado do reencontro com a liberdade e com-o teste
munha do espetá:culo incomparável da montagem da 
Constituição de 46, com os seus exageros e falhas mas 
com a marca de um compromisso -democrático-e o enxu
to texto trabalhado pela competência, o brilho, a eru
dição e a eloqUência de uma representação de alto nível, 
jamais igualado de então ·para cá. 

A crônica política cristalizada num gênero com carac
tetfsticas perfeitamente definidas, com a credibilidade 
apoiada no compromisso -da impardalidade, da análise 
que mergulha além' da evidência, que escarafuncha o fu
turo na interpretação, começou a nascer por este tempo. 
Não nasceu pronta. 

As primeiras seções ou colunas, as pioneiras, como a 
de Pedro Dantas no Diário Carioca, de Carlos Lacerda 
n~ Correio da Manhã, de Murilo Marroquim, no O Jor
nal- todos, jornais e jornalistas, mortos- espelhavam 
um engajamento mais ou menos dissimulado ou ardente. 

Os jorn-ais não disfarçavam o compromisso partidârio, 
com a maioria inclinada para o udenismo dos imacula
dos lenços brancos da luta contra o arbítrio. 

O antigo Senado, que funciOnava no Monroe e a velha 
Câmara, no Palãcio Tiradentes, completava o aprendiza~ 
do como escolas de tempo integral de uma geração. To· 
dos ali se econtravam para a convivência diária. Ali, an~ 
tes de Brasília, Heráclio Salles inaugurou a crónica co
mentada dos trabalhos parlamentares, com a qualidade 
de um escritor pronto e acabado. Q1.1antos vultos vão sal
tando no fundo da memória, envoltos na saudade ou es
palhados em outras atividades: Odylo Costa, filho, imor
tal, um dos renovadores da imprensa; Antonio Viana, 
João Duarte Filho, Paulo Mota Lima, Medeiros Lima, 
Espíridião Esper Pauto, Francis~o de Paula Job, Bened_i· 
to Coutinho, Rafael Correia de Oliveira, Osório Borba, 
Pedro Gomes, Samuel Wainer, o g~ande repórter; Fr~n
cisco de Assis Barbosa, Doutel de Andrade, Murdo 
Mello Filho, Oscar Martins, Ascend~no Leite, Octacílio 
Lopes, os irmãos Hollanda, Tarcisio e Haroldo, _Jos~ 
Wamberto, o mineiro acaáêmico Otto Lara Resende, 
que vez por outra desencava alguns episódios desses tem
pOs: A lista não está completa e as omissões justificam
se. Busco apenas alinhar alguns nomes que assinalam um 
período que se encerra com a mudança da capital para 
Brasília. E que se prolonga um pouco, nos anos em que a 
capital se dividia, dúplice, metade no Rio, na longa ago
nia política da ex-capital. 

De Minas viria o mais completo repórter polí'tic"o do 
País em todos os tempos, o piauiense Carlos Castello 
Branco, líder natural da sua geração por consenso unâni
me. 

Pois Oyama foi um dos nos~os. Um caso raro e tocan
te do repórter que se identificou com o seu jornal até 
cói:n ele confundir-se. Andou por várias redações. 
Encontrou-se no Correio da Manhã e ali fez carreira, sal
tando degraus com o impulso de uma vocação que ardia, 
queimava num temperamento de exaltações de anjo_ na 
admiração sem límites ou nas birras de criança das ojeri
zas de pavio curto. 

E que grande repórter, com a paixão do fato, a cora
gem que desmoralizava o medo, a capacidade de dedi-
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cação sem limites- e tim estilo leve, agradãvel, fluente, de 
impecável limpeza. 

Repórter do tempo da entrevista ordenhada com malí
cia, sem o espantalho dos gravadores. De uma versatili
dade assombrosa, saltando de um tema para outro com 
o à-vontade e o desembaraço de um especialista. 

A agonia e morte do Correio da Manhã foram sofridas 
por Oyama com um ·ctrama pessoaL Sem o Correio não 
foi mais o méSinõ. Perdeu o estimulo, andou por Brasília 
consumindo o tempo e a saúde nos equívoCos- insossos 
das assessorias minfsteriais. - - -

Sua biografia já estava pronta. Com um lugar na his
tória de uma fase criatiVa- da imprensa política. 

Por tudo isso, com Oyama não morre apenas o amigo 
perfeito, o devoto-místico de Santa Teresinha, que seco~ 
movia até às lágrimas com a visão de uma rosa, a flor da 
sua santa. Mas, desaparece um dos autores e testemu
nhas de uma fase que não encontrou o seu cronista. E 
morremos um pouco cada um dos sobreviventes d!: um 
tempo que vai sendo soterrado pelo esquecimento de um 
País sem arquivos e de curta memória. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR LOUR/VAL BAPTISTA 

Brasília, quinta-feira, 20 de março de 1986 CORRE]O 
BRAZIL!ENSE 

MORTE DE UMA I':POCA 
Discretamente, foi sepultado no Rio de_ Janeiro, no 

Cemitério da Saudade,_ o __ jornalista Oyama Brandão 
Tclles, um dos últimos remanescentes da crônica política 
que fez a cobertura da Assembléia Nacional Constituinte 
de 1946. Coni-Oyama era também enterrada, na mõdesta 
sepultura, um pouco dos nossos fatos e muito da história 
da imprensa política brasileira. 

Conheéi Üyama em· 1962, recém-chegado ao Rio de 
Janeiro, fugindo às intempéries da imprensa cearense. 
Ele era, então, o assessor de imprensa desta grande figu
ra humana que era e ainda é Abelardo Jurema, apesar de 
todos os equívocos que possa ter criado em torno de sua 
postura, como homem público. 

Diante do golpe de 1964, que depôs Jango, alguns fu
giram a seus compromissos, mas não Oyama, qu-e fcii lea] 
e fidelíssimo a Abelardo e a seus amigos, mesmo dia~nte 
das mais brutais arbitrariedades então cometidas. Ainda 
parece que o vejo a bater freneticaniente na velha máqui
na, cabeça baixa, ft.igiildo- à fatal carona que teria que 
dar a uma das glóriaS da inteligência deste Pàís, o Velho 
Otto ~aria Carpeaux. 

Oyama era um grande repófter politico. Ele mesmO dl-
zia de alguns de seus colegas mais novos que-pareciam 
batedores de carteira quando ouviam uma boa infor
mação. Na verd<ide, era ele um grande batedor de cartei
ra, no bom sentido, isto é, qUando o repórter sente que 
tomou conhecimento de uma grande informação: 

Assisti aos últimos esteitores do que então se chama
va, no Rio, de Sindicato da Mentira, alcunha pouco feliz 
com que Carlos Lacerda quis estigmatizar um grupo de" 
jornalistas políticos da Ill:ais alta qualidade,_ no qual pon
tificavam, em primeirO plano, Carlos Castello Branco, 
Villas Boas Corrêa, Paulo Mota Lima, Esperidiãõ Esper 
Paulo, Prudente de Morais Neto, Carlos Chagas, Harol
do Hollanda e o indefectível Oyama, que protegeu este 
grupo até a morte. 

Ele e~a de tal forma ligado a nós, que o falecido Petrô
nio Portella _quis homenagear o grupo convidando-o 
para seu assessor de imprensa, no Ministério da Justiça; 
nos tempos da incipien-te abertura demoC"râticã. FicoU fe
liz com o conv"ite,- e"le Que jã Seiltià.oS -pririleiros sin<iis de 
um problema particular que o consumiu até o nm. 

Era uma verdadeira criança quando espreitava iiina 
notícia, uma novidade. Chegãva a ser menino nas mãos 
de quem gostava. Vitorino Freire e Diilaite" Mariz ....:.. 
duas grandes figuras da vida pública do Nordeste e do 
Brasil - apegaram-se -a Oyama, tornaram-se seus ami
gos e_ confidentes. 

Certa feita, Oyama entendeu de fazer o perfil dos ir
mãos Geisel, quando Orlando era o todo-poderoso mi
nistro da Guerra- e o itmãõ, então presidente da Pe
trobrás, era _o franco-favorito p_ara presl~ente da Re
pública. Oyama cometeu a inconfidência (Vitorino· eia 
cheio delas) de dizer que Ernesto Geisel era tão cioso de 
seus compromisso-s- com o· Estado que negara, certa vez, 
um pedido de empfego- feito por o-rlando, em favor de 
um pnrente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Nos tempos da ditadura, isto era matéria pa:ra dar ca
deia. Não deu porque Vitorino Freire bam::o_u __ o proble
ma de Oyama. Quando de uma invasão da redação do 
COrreio da Manhã por esbirros do regime, foi ele quem 
saiu à frente, enfrentando os assaltantes. PQ_de ser acus_a
do de tudo, menos de faltar a seus colegas em hora de di
ficuldades. 

Tarcísio Holanda. 

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -:- Copcedo a. 
palavra R() nobre SenadQr Martins f~lho. 

O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia 
o segi,'finte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A_ reconstrução do País, na qual todos nos empenha
mos, necessita ser mais ampla e mais profunda do que, às 
vezes, suspeitamos. 

Sobre reinstitucionalizarmos o pleno estado de direito; 
reestruturarmos a economia; repensarmos os serviços 
públicos; redefinirmos a atividãde Política, -im-põe-Se-nos 
sanear a vida nacional de tantos vícios, de tantas maze
las, de tantos maus costumes que se lhe acostaram du
rante a longa noite de autoritarismo vivida- pe"lo Brasil. 

Desses males todos, prepondera a violência. 
IniCialmente gerada nos laboratórios dos órgãos, de re

pressão, alcançou as ruas e penetrou na vida de cada bra
sileiro, conspurcando o perfil da cidadania, colocando
nos mais e mais à beira da:-sefvii. -- - -- --

Perdeu-se o respeito pela dignidade humana; a vida 
das pessoas já não" tem valía; matã-se e inoáe-se por na
da, Sem que a sociedade empenhe-se, pelos instrumentos 
de cjuC dispõe, em rilinistràr a-justiÇa aeima-de-íiijUnções. 
Muitos dos inquéritos policiais não podem ser levados a 
sério: são formados e deformados para atender oportu
nidades e conveniências, àS -vezes, inconfessávei-s. --

0 magistrado, preso aos autos, quantas vezes vê frus
trada a intenção de produzir justiça, mandando às gra
des um inocente e premiando com a impunidade quem 
efetivamente delinqüiu. 

Peço vénia ao Sr. Presidente e aos ilustres Senadores 
para- descrever um fato, ocorrido aqui no Distrito Fede
ral, que é bastante ilustrativo dessa situação. 

Há quase um ano, no final da tarde do dia 1<? de maio 
de 1985, em torno das 17 horas, uma família inteira foi 
trucidada. Arnaldo José de Souza, Terezinha Marques 

_ de Souza, sua esposa, e Lucia na, a filhinha do casal, ain
da uma criancinha de poucos anos, andando sobre um 
passeio, uma calçada, fora da rua, na cidade do Guarâ, 
foram colhidos por um automóVel em alta velocidade, 
tendo, todos, morte instantânea, com os corpos pratica
mente esmagados. 

O atropelador, um advogado que dirigia com a habiii
tação vencida, drogado e embriagado, portanto, sem 
condições legais, mentais e .físicas -de conduzir veículo, 
compareceu à 4~ Delegacia de Polícia, acompanhado de 
dois advogados e, o que é estranho, de um promotor 
público, o qual, ao invés de cuidar da defesa da socieda
de que lhe paga o salário, fora dar "apoio moral" ao 
amigo. Tão eficiente foi o ''apoio ffioral" desse funcio~ 
nârfo da Justíça Públíca, que o amigo atropelador não só 
se livrou da autuação em flagrante delito, que se impu
nha nas circunstâncias, como encontrou o caminhO apla
nado no instituto médico legal ao se submeter aos exa
mes de praxe. O Promotor Público em questão, exercera 
até 1980 as funções de médico legista ~o IML e, portan
to, também àquela repartição podia estender eficazmen
te seu- ~~apoio i:noral" ao amigo delinqüente. 

Voltemos, todavia, aos fatos: 
·Declarou o atropelador que não se lembrava absoluta

ni(:hfe-ae nada das circunstância do atropehimento. Per
dera os seri.tidos ao deixar o estacionamento do Kartó
d_romQ do Guarâ, só o recobrandO- qucindo já se enOOn.:
trava na delegacia,-em comp-ãnhia de sUa eSposa. Não se 
lembrava de ter, com sua irresponsabilidade criminosa, 
ceifado três vidas, extingüindo uma famíHa, que despreo
cupadamente caminhava por uma calçada, reservada a 
pedestres, fora da via pública. Bebera, apenas, um copo 
de cerveja segundo suas declarações. Como estava to
mando drogas controladas, atribuía seu estado de in
consciência à reaÇão destas ao álcool da cerveja ingerida. 
Ficará incxplicado o ·como cóns"eguiú- dirigir maís de dois 
quilómetros sem sentidos, realizando dois retornos obri
gatórios e percorrendo uma pista dupla em ambas as 
viis,- para chegar do estacionamento ao local da tragé
dia. Será difícil explicar, também, como um advogado 
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pôde assumir a direção de um automóvel, com a -carteira 
vencida há meses e depois de _ _ter ingerido bebida alcoóli
ca, estando sob medicação controlada, a ponto de admi· 
tir ter perdido a consciência na direção do veículo~ 

Duas horas depois da tragédia, o exame pericial do 
IML constatou surpreendentemente que o atropelador 
"não estava embriagado, apenas havia ''recentemente" 
ingerido bebida alcoólica". 

"Apoio moral" é coisa séria neste País. 
·~o atropelador está nas ruas, ao volante de seu carro, 

tomando seus copos de cerveja e, quam sabe, sob trata
mento com drogas controladas. O DETRAN, oitenta e 
cinco dias depois da ocorrência, providenciou-lhe uma 
carteira de habilitação, "novinha em folha", consültan
do o IML por telefone. 

A justiça ainda não se pronunciou sobre o fato, razão 
por que omitimos aqui as identificações. Esperamos que 
se ·pronuncie- com justiça. 

Enquanto a sociedade não cobrar, no:s termos da lei, a 
responsabilidade de quem comete desatinos como o 
mencionado, não deminuiremos um coe"ficiente de vio
lência que nos apavora e avilta. 

Cabe-nos, vigilantes e pacientes, trabalharmos para 
destruir esse mal. Extinguir a impunibilidade dos violen
tos talvez seja um eficiente caminho. 

Obrigado! 
Era só, Sr. Presidente. 

_ O SR. PRESIDE~_TE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

- O SR. JOSI!: IGNÃCIO FERREIRA (PMDB- ES._ 
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Mais uma vez o Presiôellte Josê Safney aceitou e está 
de parabéns por ter indicado, para o comando das em
presas da CVRD no exterior, o Engenheiro Eliezer Batis
ta, exonerado, semana passada, da presidência da Vale 
do Rio Doce e substituldo pelo competente engenheiro 
Raimundo Pereira Mascarenhas, ex-vice-presidente da 
Vale. 

Esta decisão não poderia ser melhor, principalmente 
agora que o Brasil deverá atuar mais agreSsivãmeri.te" na 
ampliação de nossas exportações, numa estratégia arma
da com o objetivo de fazer frente à tendência do Con
gresso norte-americano de dfficultar as vendas externas 
brasileiras, 

Nada como ter à frente da CVDR no Exterior um ho
mem da envergadura de Eliezer Batista que~ COm certeza, 
conseguirá a -a_bertura de novos mercados junto à Comu
nidade Económica Eu1opéía, ao Leste Europeu e ao Ex
tremo Oriente. 

Nada como ter no comando da Vale-Exterior um ho
mem forte com uma capacidade empreendedora, poucas 
vezes igualada, come a de Eliezer Batista, que terã agora, 
sob sua direção, a Rio DOce América, com: Sede em 
Nova Iorque; a Rio Doce Europa, sediada em Bruxelas; 
e a Rio Doce Internacional, de Tóquio. Dessa forma, o 
Dr. Eliezer ficou numa posíção de superassessor do Pre
sidente Sarney para negociar produtos fora do Brasil que 
interessem ao País. 

Trata-se, sem dó vida, de uma excelente indicação que 
irã. se refletir diretamente, de forma favorável, na nossa 
balança comercial com o incremento de nossas expor
tações. Como disse uma vez o Professor Eugênio Gudin: 
" ... t o homem mais inteligente do Brasil, uma vez que 
todas as grandes iniciativas da Vale ainda estão ligadas a 
este nome~'. 

Ainda na época do General Magalhães, surgia em 
ação, na localidade de Nova ErafMG, a segunda maior 
lend~ da Vale. A primeira foi? própria empresa, é claro. 
b General Magalhães, como Presidente da Vale, no 
período, costumava inspecionar pessoalmente, uma vez 
por mês, as obras da Ferrovia Vitória-Minas. Uma des
sas inspeções ·coincidiu com uma madrugada chuvosa. 
Conta o General que teve que apertar os olhos para ver e 
crer, através da chuva grossa, um jovem engenheiro de 
pijama travando uma batalha para ajudar a pôr na linha 
de trem, um a um, 19 vagões que haviam descarrilhado. 
Aquela operação levou três dias e três noites. 

Nfiquel'! madrugada, o jovem engenheiro Eliezer Ba
tista não sabia ainda que o seu trabalho levaria maiS do 
que três dias e três noi.tes para se concluir. Na verdade, 
foram precisos mais de 30 anos de dedicação para conse
guir colocar a CVRD nos trilhos do desenvolvimento._ 
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Hoje Sr. Presidente, Srs. Senadores, aos 61 anos de 
idade, o nome de Eliez_et Batistajâ não pode mais ser dis
sociado do da Vale do Rio Doce~ De fato, o engenheiro 
nascido em Nova Era foi o único presidente da empresa 
estatal mantido na mesma posição após o retorno de um 
civil à presidência do país. E com o respaldo interno da 
COmpanhia, que uníssona confirmava que o lugar lhe 
pertencia. __ 

Porém, com toda a simplicidade que lhe é peculiar, o 
Dr. Eliezer demonstrava estar mais preocupado com os 
caminhos da empresa do que com o lugar que ocupava. 

Senão vejamos: Srs. Senadores, em novembro de 1949, 
o engenheiro Eliezer ingressou na Companhia Vale do 
Rio Doce, trabalhando no Departamento de cons_
truções da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Naquela é
poca, os descarrilhamentos eram con_stantes, chegando 
as vezes a 100 descarrilhamentos por mês. Como enge
nheiro, realizou então, na região de Governador Valada
res, a remodelação--de seu traçado e inaugurou diversas 
variantes, diminuirido bastante o número de tais aciden
tes. 

Posteriormente, ocupou ·os cargos de Chefe do Dept9 
da Via Permanente, em 1951, e de Assistente de Enge
nheira. Em maio de 1959, foi il.omeado Supeiintendente 
da referida estrada. 

Em 1961, foi convidado pelo ex-Presidente da Re
pública Jãnio Quadros a ocupar a direção da CVRD, Jâ 
como presidente da empresa, realizou cursos de especia
lização profissional nos EUA, Inglaterra, Suécia, Alema
nha, França, Noruega e Bélgica. 

Para a surpresa de muitos, jâ em 1962, foi nomeado 
pelo ex-Presidente João Goulart Ministro das Minas e 
Energia em substituição a João Manguabeira. Como Mi
nistro, Eliezer Batista foi tambêm presidente do Conse
lho Nacional de Minas e Energia e da Comissão de Ex
portação de Materiais Estratégicos. Saiu do Ministério 
no dia 18 de junho de 1963. . _ -= 

Para o espanto geral da Nação, foi afastado da Presi
dência da Vale em março de 1964, por ter discutido, no 
idioma russo, acordos para a venda de ferro com o Presi
dente Tito da Iugolâvia, caracterizando tal episódio o 
período de obscurantismo durante o ciclo de governo 
militares. 

Entre maio -de 1964 e junho de 68, foi diretor
presidente da Mineração Brasileira Reunidas S/ A. no 
Rio de Janeiro. Depois, segUiu para- Nova Iorque onde 
assumiu a vice-presidência da ltabira International 
Company. Em outubro.de 68, foi nomeado dir_etQ_r da 
ltabira EisenerZ GMPH, sediada em Dilsseldorf, onde 
permaneceu atê 1974. Durante este período atê 1978, co
laborou com o governo mineiro na qualidade de promo
tor de negócios, qu-andQ vârias indústrias de bens de ca
pital se instalaram naquele Estado. Foi ainda professor 
de economia política, estatística e firiã.itças da Escola Po
litécnica do Estado do Espírito Sant_o._ 

Em março de 1979, o General J_o_ão_ Figueiredo teve a 
lucidez de indicar o Dr. Eliezer para reassumir a presi
dência da Vale, tendo em vista a importância dos mi
nérioS na:- balança comercial. Nesse período, passou a_ 
ocupar, também, a presidência do Conselho _das Empre
sas Co_n_troladas e Coligadas da Vale, como a Floresta 
Rio Doce S/ A; Celulose Nipo-Brasileira (CENIBRA); 
Vale do Rio Doce Navegação (DOCENAVE); Valesul 
Alumínio; Alumínio Brasileiro (ALBRÃS); Mineração 
Rio do Norte; Minas da Serra Geral; e as subsidiárias no 
exterior. 

Sobrecarregado de rcponsabilidades, o Dr. Eliezer, 
durante esse tempo, coseg_uiu trasformar a CVRD na 
maior empresa de mineração do Brasil e colocá-Ia entre 
as _cinco maiores do mundo. Podemos afirmar' qUe o seu 
poder quase místico o levou a idealizar e executar a gran
de diversificação e expansão por que a CVRD vem pas
sando, nos últimos anos. __ _ 

A indiscutível competência e a extraordinária capaci- -
dade de trabalho desse notável brasileiro ainda mais se 
projetariam. Internacionalmente, como co_-partícipe e 
consultor do projeto nipônico do Asian Port, cuja con
trapartida ocidental tem como base o superporto de Tu
barão, em Vitóiia (ES), cuidando de assegurar mercados 
externos para os mais diversos produtos brasileirOS, in
clusive alimentos, em termos de alta competitívidade. 

Na área interna, ainda na perspectiva do AsianPort, é 
o maior incentivàdor dos investimentos governamentais 

. e privados no_ Centro-Oeste br_a,sUeii:o, com vistas à· in-
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plementação do Corredor de Exportação Goiás/Minas 
Gerais/Espírito Santo, caminho inevitável da grande 
trãnsformação econômica do Projeto Cerrados, Neste 
particular, Senhor Presidente e.Senhores Senadores, pos
so testemunhar, e o faço com muita honra, que o Enge
nheiro Eliezer Batista tem sido generosamente incentiva
dor das atividades da CFFPACE, a Comissão Especial 
de Estudos sobre o 'Corredor de Exportação 
GOJMG/ES, órgão que, nesta casa mercê do apoio de 
Vossas Execelências, idealizei e presido desde maio de 
1984, emprestando a solidariedade do Poder Legislativo 
aos_ e:sforços que o GOverno Federal empreende- auxi
liadoo pela cooperação internacional obtida pelo prório 
Elifizer Batista da Silva- para a expansão em larga es
cala das atividades agropecuârias e minerais deste País. 

Ao Dr. Eliezer, podemos atribuir a filosofi_a de inte
grar a grande mineradora com a grande operadora de 
ferrovias e portos de grande capacidade. Esta foi a fór
mula do_su_cesso encontrado por ele para baixar os cus
tos do minêrio de ferro expar_tado e garantir uma compe
tividade d_o produto em mercados longínquos, como o 
japonês. 

A Estrada de Ferro Vitória-Minas, Porjeto Carajás, 
Ferrovia Carajás, portos de Tubarão e de Ponta da Ma
ddra, :Projeto cerrado voltado para o desenvolvimento 
agrícola do Centro-Oeste para exportãção, redução de 
dependência da Vale em relação ao minêfi() de ferro, 
com o desenvolvimento de alumínio, cobre, ouro, bauxi
ta, celulose, reflorestamento, pesquisas na área geológica 
como a do monocristal de qaurtzo e das fibra_s_ ótica_s; e 
ainda a preocupação com a preservação da natureza no 
âmbito de atuação _da Vale Demostram a notável capaci
dade criadora e empreendedora deste homem, que diver
sificou as áreas de atuação da CVRD para garantir o seu 
futuro. 

Realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Pprojeto 
Car.ajás é o maior exemplo da luta da Vale para sobrevi
ver por cO-nta própria. Ciente de que as reservas minerais 
de Itabira jâ exigiam cuStos muíto altos para sua ~xplo
ração, Eliezer Batista vislumbrou, no imenso potencial 
mineral da região _de Carajâs, o passaporte para a sobre
vivência da empresa. 
,--- Com a descoberta de 180 bilhões de toneladas de mi
nêfio de ferro, 80 milhões de toneladas de manganês, I 
bilhão de toneladas de cobre, 40 milhões de toneladas de 
bauxita e ainda ocorrências significatívas de níquel, cro
mo, estanho e ouro, o Dr. Eliezer não teve dúvidas em 
investir na região de Carajâs,._ _ -

Novamente o seu tripé- Operacioni:tl foi: minêrio
estrada de ferro-porto marítimo. E tal como está fazendo 
no Centro-Sul, a Vale quer desenvolver a região amazó
nica por onde passa sua ferrovia, criando um verdadeiro 
eixo de adensamento económico e Social, para incorpo
-rar a Amazônia Oriental ao processo produtivo nacio-
nal--=---- _ __ _ __ ___ _ _ _ 

Graças ao einpenho com que coordenou o Projeto Ca
rajãs,-a ina-uguração da Estrada de Ferro Carajás, no dia 
"28 do mês passado, representou o início de uma nova era 
em nossa história econõmico-so_cial, permitindo o au
mento das exportações brasileiras e dando ao País uma 
posição invejável no mercã.do mundial. 

Além do minérío de ferro, com uma produção inicial 
estimada em 35 milhõ_es de toneladas anuais para este 
ano, desde 1985, a ferrovia transporta cerca de300 tone
ladas semanais de cereais, madeiras e outras cargas do_ 
interior do Maranhão para a cidade de_ São Lufs. 

Algumas empresas privadas jã têm projelciS de implan
tar usinas de ferro gusa ao longo da estrada, com uma 
capacidade de produção de 1 milhão de toneladas por 
ano na fase inicial. 

O uso da ferrovia proporciona uma economia de cus
tos de até 70% com relação_ ao transporte rodoviário e 
fluvial. 

Por outro lado, a participação da CVRD no projeto 
de desenvolvimento da microrregião de Pindarê, ao lon
go da Ferrovia de Carajás, tem sido fuil.dãmental para o
escoamento da produção agrícola da ârea, e:.timada em 
90 mil t de arroz, 144 mil t mandioca, 26 mil t de milho, 
70 mil t de feijão e granae quantidade a·e babaç.u. 

-Em _Carajás, Sr. Presidente, Srs. Senadore:., a área de 
mina foi preparada com cuidados ambientais para que a 
mineração conviva com a ecologia e não seja predadora 
da mata. Esta preocupação preservacionista já consUmiu 
mais de 288 milhões de dólares 9-a Vale. Só o Grupo Exe-
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cutivo de Assessoramento do Meio Ambiente (Geaman) 
ê composto por cientistas especializados em Ecologia, e 
mais de 15 membros de comissões internaS de trabalho 
de conservação da natureza. 

Os projetas até agora desenvolvidos com esse fim im
plicaram a construção de represas capazes de conter os 
rejeitas das minas, na instalação de equipamentos anti
poluentes nas usinas e na realização de cursos especiais 
para os funcionârios da Vale sobre a preservação ecoló
gica. 

Na área do porto de Ponta da Madeira, estâ em elabo
ração um Plano de Controle da Poluição, a partir de me
didas ditadas pelo monitoramento ambiental terrestre e 
marítimo. Carajâs, Srs. Senadores, é apenas um dos 
exemplos da capacidade realizadora do Dr. Eliezer Ba~ 
tista. 

A situação global da CVRD hoje nos permite dizer 
que sua contribuição tem sido decisiva para o desenvovi
mento do País. Quando se trata da Vale, o cliché "'Ala
vanca de progresso" pode ser retirada da gaveta sem 
qualquer ConStrangimento. 

Este_ ano_a Vale aplicará. em Car?-jâs_ mais 337 milhões 
de dólares, de um total de investimentos da empresa para 
86, de 871,7 milhões de dólares, segundo dados forneci
dos pela superintendência de finanças nacionais da Com
panhia. 

A maior parte dos investimentos de CarajáS este ano 
se ~oltará pa-ra a con~lusão das ob!as de implantação da 
prÍmera unidade produtiva, que deverá e_star produzindo 
15 milhões/too. de minério de ferro até o final de julho 
próximo. 

Além dos recursos destinados a Carajâs, a Vale deverâ 
aplicar este ano um total de 201,5 milhões de dólares, no 
chamado Sistema Sul do Parâ. Estes recursos serão vol
tados para a melhoria da produção de minério de ferro 
de Itabira, substituindo e conservação de energia, pro
dução de ouro, melhoria_ da capacidade de transporte. 

Em relação à exportação, a CVRD pretende ter um 
aumento de 6,9% este ano, em suas exportações de mi
nêrio de ferro. Em I 985, o mercado internacional absor~ 
veu 72 milhõesfton. da Vale, sendo que para este ano a 
COmpanhia tentará alCançar um total de 77 milhõesfton. 

No ano passado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Vale 
bateu um recorde em sua produção de ouro, com uma 
marca de_608 quilos, representando, segundo a Coorde
nadoria do Ouro da Vale, 7,5 milhões de dólares. Para 
este ano, espera-se uma expansão de mais de 492 quilos 
em relação ao ano passado. 

Outrci -recor-de illCa"nçado pela CVRD em 1985 foi na 
P_!_oE_l!ç:ão de ~lumí!l!o_,_ com uma cifra de 90.942 milfton. 
de lingotes de alumínio. Para 86, a companhia pretende 
chegar a 91.500 miljton. A expectativa, até 1988, é de 
que sua capacidade de produção chegue a 200 miljton 
por a:no, 

Por tudO que relatamos, -Srs. Senadores, só poderrios 
desejar q-ue ·a CVRD ·contiriUe no caminho certo, defini
do pelo Dr. Eliezer Batista. E que o novo posto assumi
do por ele no exterior lhe traga muitas realizações e asa
tisfação de estar con_tribuindo decisivamente para a con
quista de novos mercados e o desenvolvimento geral da 
Nação. 

Muito obrigado, era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PR~SIDENTE (Passos Pôrto) -Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão; desig
nando para sessão _extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discus~ã~, em turno único, da redação final (oferecida 
pela COJ?ISSao de redação em seu Parecer n9 85, de 1986), 
do ProJeto ~e- Decreto Legislativo n' 22, de 1984 (n9 
57-f84, na Camara dos Deputados_), que a_e~ova o texto 
d? acordo de Cooperação Científica, TécniCa e Tecnoló
gica, entre o Goyerno da República Federativa do Brasil 
e o_. Governo do Reino do Marrocos, em Fez a 10 de 
abnl de 1984. ' 

2 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
ilado n~> 226, de 1983, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que conCede anistia a dirigentes sindicais punidos 
com base na Legislação Trabalhista, tendo 
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PARECERES, Sob nYs 513 e 514, de 1985, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
Juridicidade; e 

-de Legislação Social, favorável. 

Discussão, enúegundo -i urna, do Projeto de Lei do Se
nado n'? 81, de 1985, de autoria do Senador Jutahy Ma
galhães, que dá nova redação aos artigos 4~>, ifem II,- SY_ e 
125, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, al
terado pelo Decreto-lei n" 900, de 29, de setembro de 
1969, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de 
atas e contratos de interesse da administração pública fe
deral direta e indireta e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n'i' 81, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela ConstitUcionalidade 

e Juridicidade~ e 
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.:..._PARECER ORAL, Favorável, pi-aferido em Ple· 
nârio, da Comissão 

- de- Serviço Público Civil: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 297, de 
1985 (n"' 598/85, na origem), de 21 de novembro do cor· 
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escOlha do Senhor 
Antonio Sabino Carituáriã- Guimartc-s, MinistrO de Pri
meira Classe, da Carreira Diplomata, para exercer a 
função de embaixador do Brasil junto à República So
cialista da Romênia. 

5 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 37, de 1986 
(n!2/86, na origem), de6 de Janeiro de 1986, pela qual o 
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Senhor Presidente da República Sub.mete à petiberação 
do Senado_ a escolha do senhor Ãndré GÜíffiarã~s. Mi
nistro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de embaixador do Brasil jU!J.lO à 
República da Indonésia. 

DiscUssão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n"' 73, de 
1986 (n"' 71/86, na origem), de 19 de mar:ço de 1_985, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Professor Célia de Oliveira 
Borja para exercer o cargo de Ministro dO Supremo Tri
bunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro João Baptista Cordeiro Guerra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 28 minutos.) 

Ata àa-29~ Sessão,em 3 de abrii de 1986 · 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

- Extraordinária -
Presidência dos Srs. José Fragelli e Passos Pôrto 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHÀM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADoRES: - . 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente -
Claudionor Roriz -.Gaivão Mo_desto -:--:- Odacir Soares 
- Aloysio Chaves - Gabriel-Hermes- Hélio Gueiros 
-Alexandre Costa- João Castelo- Américo de Sou-
za- Alberto Silva- Helvidio Nunes- João Lobo
Cesar Cais- José Lins- VirgíliO Tâvora- Carlos Al
berto --Martins Filho -o Humberto Lucena - Mar
condes Gadelha ---Cid Sampaio - Niv<i.Ido Mãchado 
-=Guilherme Palmeira --Carlos Lyra - Luiz Caval
cante -Albano Franco- Lourival Baptista -Passos 
Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júriior....:...: Luiz 
Viãna- João Calmon --José Ign*cici_ ferreirl!-_":"":"" _Moa
cyr Dalla -Amaral Peixoto - NelsÕn CãrneirO~- Ja
mil Haddad - Murilo Badaró - Alfredo Cãrripos -
Amaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso- Seve
ro <?ornes- Benedito Ferreíra- Mauro Borges- Be-
nedito Canelas --Gastão MUller -José Fragelli
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camai'
go- Enéas Faria- Jaison Barreto -Ivan Bonato
Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli - Pedro Simon -
Octavio Cardoso. · _ --- -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. H~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretârio irá proceder à leitura do Expedien

te .. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES 
Nl's 175 e 176, de. 1986 
PARECER N.0 175, DE 1986 

Da Comissão de Finanças, sobre o 
Ofício 448" n.o 52~ de 1985 (ri.0 300, de 
3-12-85, na origem), do Senhor Gover
nad<>r do Estado do Pará solicitando 
a.utorizaçl\<> do Senado Federal para 
contratar operação de crédito ext..-no 
no valor ile US$ :W,OOO,OOO.OO (vinte 
milhões de dólares norte-america.oos), 
destinada. ao . programa. de investimen
tos prioritários daquele Esta..o. 

Relator: Senador Hélio Gueiros 
Nos termos do .. rt. 42, !tem !V, da Corus

tltuição, o Senlwr Governador do Estado do 

:Pará. si>Ucita do Senado Fe<ieralautorizaçã.o· 
para contratar operação de crédito externo 
no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte mllhões 
de .dólares norte-americanoS). destinada a 
flnanctax o programa de !nvestimen tos prio-
ritários daquele Estado. . c·. 

~ . .Ç'ara. atender às disposições dO' Regimento 
l'nterno e da legislação pel'tlnente, foram 
anexadoo ao processado todas as informa
ções relativas às. fin~ estaduais e outras 
que permitem conhecer perfeitamente a 
operação, os seus eneSil'gos e a sua finali
dade: 
. O. exame das condições credltíclas da ope

ração será efetuado pelo Ministério da Fa
zenda, em aa-ticula.ção crom o Banco Central 
do Brasil, nos tel"lllOS d..o at"tlgo 1.0 , inci.so 
Ir, do Decreto n.• 157, de 6 de junno de 1974, 
assim que apresent~da a .es.pecifica minuta 
de contrato. 

O mérito, o p!élto em questão se enquad-ra 
em easos anólogos que tem me•rectdo a 
-acolhJda d~ Oasat até m:es::mo ~ porq-ue o.s 
investimentos a serem financiados pela pre
sente operação ·de crédito .temo grande Im
pacto sobre a ecónom!a _estadual. 

Ante o exposto, concluímos pelo aeolhi
mento do pe<lldo pos termos do seguinte: 

I'ROJETO 'DE iRESOLUÇAO 
N.O 5, DE 1006 

. Autoriza o Governo . do Estado do 
Pará a realizar operaç~ de empréstimo 
extemo-, no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-ame
ricánÕs), ileStinâdà ao Programa de Investi
mentos prio~itários daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Governo do Estado do Pará 

autoriZado a realizar, eom a garantia Qa 
Un!l[o, uma operaçil,o de empréstimo e:>ct.er
no, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte 
milhões de dólares norte-americanos), ou o 
equivalente ·em outrM moedas, de principal, 
Junto ao grup<> financiador a ser Indicado 
sob a orientação do M1ni.stério da Fazenda 
e <lo Banco Central do Brasil, destinada a 
financiar o progmma de investimentos 
prloritárloo daquele Estado; 

AI:i: 2.o A operação realizar-se-á· nos 
termos aprovados pelo POder Executivo Fe
deral, inclusiv.e o ·exame das oondiçõas cre
ditlclas . a ser efetuado pelo Ministério da 
Fazenda em articulação Com :o Banco Cen
tral do Brasil, nos termo& do ar.t. 1.o, item 
II, do 'Decreto n.0 74.157, de 6 de junho de 
197~;· obeâecidas as demais exigênc!a.s dos 
óigãos encarregados da execução da polí
tica econômico-financeira do Gove\t"no Fe
deral, e, ainda, o di.sposto na Lei Estadual 
n.0 42/85, de 5-11-85, autorizadora da ope-
ra-ção. · - -- -- ---· 

Art. 3.0 Esta resolução entra em vigor na' 
data de sua publicação. ··· 

Sala das ·comissões, 20 de março de 1986. 
- Lomanto Júnior, Presidente - Hélio 
Gueiros, Relator -Roberto Campos- Oc
távio- .Cardoso - Helvídio Nunes -- .f()l'gé 
Kalume - José Llns - .João Calmon -
César Cais. 

PARECER N.0 176, DE 1986 
Da Comissão de Constituição e Jus

tiça, sobre o- Projeto de Resolução n. o 5, 
~e 198~, da Comissão de Finanças, que 
autoriza o Governo do Estado do Pará 

a realizar operação de empréstimo ex
terno, no valor de US$ 20,000 000.00 
(vinte milh_ões de dólares norte-~eri
canos), destinada ao programa de ii\~ 
vestlmentos prioritários daquele Esta
oo". 

Relator: S""'ador Hélio Gueiros 
O presente projeto de resolução. da: .co

~-a~ _ d_e ~anças do Senadô Federal, 
como conelusao de seu parecer sobreooOfi
cio "S" n.0 52. de 1985, ·autoriza o Governo 
do Pacrá a contratar empréstimo externo no 
valor de US$ 20,000,000.00. (vinte :millÍões 
de dólares norte-americanos) destinado a 
financi~r o programa de inve-stimentos 
prlorltárlos daquele Estado: 

"Art. 42. COmpete prt.-atlvamente ao 
Senado Federal: 

· ·rv· :..:..· ·â~tõ;iz·~r ·~mp;~ii~õs: ·~p~~a: 
ç_ões ou a-cordos externos, de· qualquer 
natureza, de interesse do.s. Estados, do 
Distrito Federal .e dos Municlpios, ou
vido o Poder Executivo federal." 
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O ·processo-·-e:stá instruído com todos os 
documentos que habilitam eonheGer, perfei
tamente, a operação, os recursos para sa
tisfazer os compromissos, bem como os ins
trumentos legais exigidos ,pelo Regimento 
Interno do Senado Federal. 

O mérito da matéria foi apreciado pela 
Colnissão de Finanças, que concluiu_ p_ela 
aprovação do pe~ido, tendo- em vista o .seu 
caráter ,prioritário e a &ltuação da.s finan
ças do solicitante que o obriga a recorrer 
ao mecanismo do endividamento para po
der implementar os seus progr-amas de go
verno sem ·prejudicar as atividades básicas 
e Inadiáveis. 

Assim., v-erifica-se que a proposição foi 
elaborada consoante as pre.<:.cl'ições legais e 
reglmentais apllcáv·eis á espécie, merecen
do, por isso, o nosso ·encaminhamento favo
rável, no que tange aos a-spectos de· cori.stl
tucionalidade, juridici-dade e técnica legis
lativa. 

Sala das Comissões, em 2 de abril de 1986. 
- JOSé Ignácio Ferreira, .Presidente - Hé
lio Gueiros, Relator - Lniz Cavalcante -
Octávio Ca.rd~ --Lenoir Vargas- Fábio 
Lucena --Beivídio Nunes - Nivaloo Ma
chado - Alberto Silva.. 

J.>AnECERES 
NVs 177 e 178, de 1986 

PARECER N,o 177, D:E 1986 

Da Comiss~ de Finanças~ sobre o. Ofí..: 
cio "S" ~ .. o ·51, de 1985, (n. o OG 709/SS, 
na:o~gem),·''do Senhor Governador ·do 
Estado de Alagoas, solicitando at~tóri
~ do Senado .. Federal, para .contra
tal" ope~ção de er~it.o ~rno no va
lo~ ·de US$ 11,000,000.00 (onze milhões 
de d'ólarçs am~rica.D.os);'. 

Relato.r: Senador tlarlos I<YJ:a 
O Senhor Governador do Estedo de Ma

goas solicita ao Senru:Io Federal, nos termos 
do art .. 42, '!tem IV, da ConstitUição Federal, 
a' oompetente autorização ,para que aquele 
Estado ·poss·a eon tratar um·S.. -operação de 
empréstimo ·externo no valor de US$ ... -... 
li,OOO,OOO. 00 (on'ze. milhões die dólare~; ame
ricanos), destinada JW Programa de aefl
nanciamento da Divida Externa daquele 
Estado. 

Cumpre ressaltar que o Estado de Alagoas 
satLsfez.os as,pectos formais requeridos ,pela 
legi.slação ,pertinente a empréstimos 'exter
nos, conforme discriminado abaixo: 

a) foi promulgada a Lei n.o 4.190, de 24 
de novembro de 1980, autorizando o Estado 
a contratar empréstimo externo até o 1!
mlte de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta mi
lhões de dólares americanos); 

b) foi reconhecido o caráúer ,prioritário 
da operação e a capacidade de pagamento 
do Estado, pela Secretaria de P!anejamen
to da Presidência da República, conforme 
Aviso 802, de 31 de ·maiO' de 1985;· 

c) foi expedida Cl'edencial, pelo Banco 
Central do Brasil (FIRCE), ,para atendi
mento do disposto no art. 2.0 , incisá I~ do 
Decreto n.o 65.071, de 27 de agosto de 1969, 
combinado com o art. 7.0 § -1.0 , do Decreto 
n.o 74.157, de 6 de junho de 1974. 

VLsto que os recursos pretendidos são es
senciais para que o Estado cumpra. obtlga
ç:ões constant-es de seu Programa·_ de Refi
nanciamento da Divida Externa, configu
ra-se uma -situação que, normalmente, tem 
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merecido acolhimento ,por parte do Senado 
Federal. -

Consid·erand.o ainda a existência de ca
pacidade de pagamento ,por ,parte do Esta
do-de Alagoas, somos favoráveis ao àcolhi
mento (la Mensagem· na forma do seguinte: 

P-ROJETO DE RESOLUÇAO 
N,o 6, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Ala
goas a contratar operação de --emprés-
timo externo no valor de US$ ....... . 
11,000,000.00 (onze milhões de dólares 
americanos) . 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 li: o Governo do Estado de Ala~ 
goas- autorizado a realizar, com a gaTantia 
da União, uma operação de empréstimo ex
terno no valór de US$ 11,000,000.00 (onze 
milhões de dólares norte.....a:n:t!erlcanos), ou o 
equivalente em outras moedas, de princi
pal, junto a grupo financeiro a ser indica
do, destinada ao Programa de Refinancia
mento da Divida Externa do Estado. 

Art. 2.0 A Oj)ere<Jão realizar-se-á no~ 
termos aprovados pelo Poder Executivo Fe
deral, inch!.SI.ve o exame da$ condições ere
ditie!as da operação, a ser efietuado pelo 
Mlnlstério da Fazenda, em articulação com 
o Banco Central do Bras!l, nos t.ermoo do 
art. r.o, !tem II, do Decreto n.o 74.157, de 6 
de junho de 1974, 'obedecidas as demais eXi
gências dos órgãos encarregados da exe
cução da !POlitica '<lCOnômleo-flnanceira do 
Governo Federal, e, ainda, o dis,posto na Lei 
n° 4 .190, de 24 de novembro de 1980, auto
rlzatiya da operação. 

Art. 3,0 Esta Resolução entra em vigor 
na data die sua publicação. 

Sala da<! Coml.s.sões, 20 de março de 1986. 
- Lomanto Júnior, Presidente - CarlOS 
Lyra, Relator - Béllo Guelros - He!.vidio' 
Nunes, contrário - Jorge Kalum.e - Octá
vio Cardoso - Roberto Campos - José Llns 
- João Calnwn - Cesar Cais. 

PARECER N.0 178, DE 1986 

Da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Resolução n.o 
6, de 1986 da Comisslí<l de Finanças, 
"que autoriza o Governo do Estado de 
Alagoas a realiur operação dAi emprés
timo externo no valor de US$ ........• 
11,000,000.00 (onze milhões de dólares 
norte-america.nos)". 

Relator: Senador Lulz Cavalcante 

O presente Projeto de R;esolução, da Co
missão de Finanças do Senado Fede~al, co
mo conclusão de seu Parecer sobre o Oficio 
"S" n.o 51, de 1985, autoriza. o Governo do 
Estàdo de Alagoas a contratar empréstimo 
'externo no valor de. US$ 11,000,000.00 (ol12l& 
m.llhões de dólares norte-americanos), des
tinado ao Programa de refinanciamento- <la 
Divida Externa daquele Estado. 

O ,pedido foi formulado nos termos do 
,preceituado no item IV, do art. 42, da Cons
tituição Federal, que reza: 

."Art. 42. Com,pete ,privativamente 
ao Senado Federal: 

IV - autorizar empréstimos, opera-· 
ções ou acordos externos, de qualquer 
natureza, de interesses dos Estados, do 
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Distrito Fedleral e dos Mljlliclpios, ouvi
do o Poder Elrecutlvo F'ederal." 

O ,processo está InstrUido CQm todos os 
documentos que ·habilitam conhecer, per
feitamente, a operação, os recursos para sa
tisfazer os COlll'l'romissoo, bem como os Ins
trumentos legais .,x!gi4os pelo Regimento 
Interno do Senado F'ederal. 

o m~i to da matéria foi aJpreciado rpela 
Comissão de Finanças que concluiu pela 
a,provacião do ,pedido, tendo em vLsta o seu 
cal'áter prioritário e a situação das :!!nan
gas do solicitante, que o obriga a recorrer 
ao ·tmeanismo do endividamento para ;po
der Implementar os seus programas de go
vernó sem prejudicar as atividades bási
cas e inad!ávels. 

&sim, verifica-se que a Proposição foi 
elabOrada con.roante as preseriçõe.s legais 
e regimentais a.plicáveis à. es,pécie mere
cendo, ,por isso, o nosso encaminhamento 
favorável, no que tange aos aspectos <l,e 
constitucionalidade, juridicldade e técnica 
legislativa. 

Sala dila Comissões, 2 <j.e abril de 1986. -
JOSé Ignáclo Ferreira, Presidente - Lulz 
Cavaleante, !R.elator ~ Alberto Silva - Bel
vldio Nunes (contrário) - Octávio CardOBO 
- Lenolr Var~RS - Nelson Cam.elro - Fá
bio Lucena - Béllo Gu.elros. 

PARECERES 
N9s 179 e 180, de 1986 

PARECER N.0 179 DE 1986 

Da. Comissão de Finanças, sobre o Ofí
cio "S" n.0 50/85 (n.0 137/85; na ·ori
~), do Senhor Goverri.ador do Esta
do de Santa Catarina, Solicitando auto
rização do Senado Federal para con~ 
tratar empréstimo externo no valor de 
US$ 24,50o-,ooo. 00 (vinte e quatro mi
lhões e quinhentos mil dólàres norte
americanos), destinado ao Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano das 
Cidades de Pequenos e Médio Porte do 
Estado. 

Relator: Senador Octavio Cardoso 

o Senhor GoV'ernrador do Est,a.do de San
ta Catarina soUC:.ta .ao Senado Federal, nps 
termos do -art. 42, item IV, da- Consbituição, 
a cqmpetente autorização ,para que aqu'ele 
E:.ta:do pos,.sa oontrata.r uma operação de 
emprés,timo eXJtexno, no valor de ....... . 
U.S$ 24,500,000.00 (vinte •e qt>atro milhões 
e _quinhentos mil dólare.:; norte-~_mericanoo) 
des'tinada a financl·ar o Pro~ama de Apoio 
ao De.senvoivimon.to Urbano das Cidades de 
P.equeno ·e Médio Porte do Estado, oom am
paro na Lei n.O 6.591, de 29-7-85, da As
sembléia Legislati"a Estadual. 

Consta d.o Pro.cMSado o Aviso de Prl.ori
diDde n.o 1.289, d·e 2· de setembro de 1985, 
do Sr. Ministro-Chefe da .S.ecretaria de Pla
nejamento da p.residênc!a da República, di
rigido ao. Sr. Governador do Estado no qu!Ll 
sãu veconhecidas a prioridad.e do Progr:a:L. 
ma e a.-eapacida:de de pagamento d-o Est.a,do. 

As condições financeiras da opreração ·de
verão- sex suj:eirtas à aprovação do Banco 
central do Brasil, e o empréstimo será' ga
rantido pelo Tesouro Nacional. 

Contando o Poder Executivo estadual com 
a ·ne·cessá:fia autorizaçãO ·do Legislativo, !&O-
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mos pela aprov.ação do pE-dido, nos termos 
do seguinte~ 

PROJETO DE-RESOLUÇAO 
N.0 7, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de San
ta Catarina a realiz~r operação de cm
préstimo externo, no valor de ... , .... 
US$ 24,500,000.00 (vinte e quatro mi
lhes e quinhentos mil dólares norte·
americanos). 

o Senado ---F-ederal xesolv€: 
Al•t. 1.0 11: o Governo do Estado de Santa 

Catarina autôrlzado a realliar, oom garan
tia da União, uma ope~ação de .empré.Sl,lfuo 
,externo oo valor de US$ 24,500,000.00 (vinte 
e quatro :milhões e qu..inhentos mil dólare.s: 
norte-americanos) ou o equivalente em ou
tr.a;s moedas, de principal, junto \to Banoo 
Internacional de Reconstrução e oes.envol
vimento, destinada a -aplicação no Programa 
de Apoio ao DeSenvolvimento Uroono · da:s 
Cidades de Pequeno e Médio POTte do Es
·tado. 

Art. 2.0 A op'ei'ação realjzar..-se-á nos ter
mo·s aprovados pelo Poder Executivo Fe
deral, 1nclusive iQ exame d'as. condiçõ:e.s cre
ditícias da operação a _ser_ ef_etuada pelo 
:Minlstério da Fa.oornd:a em articulação com 
o Banco Central do Bvasll, nos termos do 
al't. 1.0 , ltem II, do Decreto n.O .7{.157, de 
6 de junho ele 1974, obedecidas as demais 
exigências dos óvgãos <m.caa-regados da exe
cução da politica econômlco-finan~eira do 
Governo F'ederal, e, ainda, o disposto na Lei 
Estadual n.0 6.591, de 29 de julho di! 1985, 
autorizativa <la operação. 

Art. 3.0 -Esta Resoluç.ão entra eni, Vig01" 
na ~ta, de sua pub:1cação. · 

Sala dias OO~ões, 20 de marso, de 1986. 
- Lomanto Junior, P.res.'dente --:- Octávio 
Cardoso, Rela~r - Hélio Gueiros - Jorge 
Kalume - Roberto Campos - José Lins -
Belvídio Nunes - João Calmon - Cesar 
Cais. 

PARECER N.O 180, DE 1986 
. Da Comissão de Constituição e Jus

tiça, sobre o Proj_et~ de Resolução n.o 7, 
~e 198~, da ComJssao de Finanças, que. 
autor1za o Governo do Estado de San

ta. Catarina a realizar operação de em
préstimo eJ..-terno, no valor de . , . ·-. 
V~$ 24,500,000.00 (vinte e <Ju'atro mi
Ihoes e quinhentos mil dólares norte
americanos)". 

Relator: Senador Lenoít• Vargas 

O presente Projeto .de Re:s·olução da Co
missão de FJnacn.ça;s do Senado Federal, co
mo conclusão de .sreu Paf!ec-er sqhre o Oficio 
"S" n.0 50, de 1985, autorlza o Governo do 
E'sta•do de Sant;a Cata.rin:a a co.n:~ratar em
préstimo ~ext_erno, no valor d.e .. ._ ..... ·-~-· 
US$ 24,500,000.00 (vinte e quatro milhões e 
qUinhentos mil dólares norte--americanç.s), 
destfulado a financiar o :rrograma de Apoio 
ao Desenvolvimento Urbtano das -c:ctades de 
Pequ_eno Porte do Estado. 

O Processo ·e'stá instruido com todos os 
d~cumentos Q:U•e· ~alJ:i~'ita.m conhecer, per
feitamente, a .op.eraçao, os recursos para 
satisfazer os_ compromisSos, bem como os 
instrum~ntos legaiS exigidos p€lo P..eglmento 
Lnterno do Senado. F'ed'eral e p_el.a Lei _núm,e
ro 6.591, de 29 de julhj> d'e 1985, autoriza
dora do pleito. 

O mérito da m13Jtéria fO:i 1aprec',ãdo- pelã
Comissão de Finanças que concluiu pela 
aProvação do p•edido, tendo- em vista o seu 
C::!.ráter priodtário. 
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AsiSim, verifica-se que a Proposição foi 
elahorada ·Consoante as prescrições legais e 
tegim·e·ntai:s aplicáveis à espécie, m;erecendo, 

-por i"S!';O, o nos;:;o .encaminbanrento faVD·rá
v-el, no que_ tange ans··aspectos de_ oonstitu
donal::Idade, jutidicidade e técnica legisJa
t,S.va .. · 

Sala g.as ComtE;gões, 2 de abril d,e 1986. 
-:;.;_ -José lgnác!o 'Ferreira, Pr·esidente - Le-
noi'l." Vargas, Rcla.tor- Fábio-Lucena.- .Oc
távio Cardoso - Luiz Cavalc-ante - Hélio 
Gueiros- Alberto Silva- Nivaldo Macha
do -- Helvídio Nunes. 

PARECERES 
N9s 181 e 182, de 1986 

p-ARECER N. 0 181, DE 1986 
Da Comissão de _ Economia, sobre ~ 

MeÍ)S_agem n.0 63, de 1986 (Mensagem 
n.0 49, de 27-2-86, na origem), do Se

cnhor Presi~ente da República, subme
ten4o à aprovação do Senado F.ederal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizado o Governo 
do Estado d~ Paraíba, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ .... 
263.706.472.950, junto ao Banco do Es
tado da Paraíba S.A. 

Relatoi,; Senador Lenolr Vargas 

Com a Mensagem n.O 63/86, o Senhor Pre
sidente da República submete à delibera
ção do Senado Federal pleito do Governo 
do Estado da Paraíba que obl etiva contra
tar junto . ao Banco do Estado da Paraíba 
s.A., es~ na qualidaçl_~ _ d:~ -ª-g~~~~ fi?J.~Ceiro 
do Banco Nacional da Haóltaçao ~ BNH, 
a seguinte operação de crêdl.to: 
· Caracterlstlcas da operação: . 
-·A - Valor: Cr$ 263.706.472.950 (corrés
pondente a 5.745.000 UPC de Cr$ 45.901,91, 
em jul/85; 

B- Prazos: 
"1 - de carência: 6 meses após conclusão 

-dos serv!ços; 
2 - de amortização: 
a) REFJNAG: 216 meses; 

-b) REFINESG: 360 meses; 
c- Encargos: 
1 - Juros: 3,5% a.a.; 

2 - correção mm:ietárla: idêntica à da 
variação da UPC; 

3 - "dei credere": 1% a.a.; 
-4 - taxa de admlnlstração: 2% s/desem

boJso; 
5_ - ta:>~a de fiscalização: 2% s/desem

bolso; 
-D - Garantia: vinculação de quotas do 

Ili:tposto sobre CircUlação de Mercadorias -
!CM; 

E - Destinação dos recursos: implanta
ção, ampliação e melhoria nos sistemas de 
~~a~t=:to d'água e esgotos sanitários 

o. conselho Monetário . Nacional pronun
ciou-se pelo encaminhamento do pedido, nos 
termos do parecer do Banco Centrai do 
Brasil que, analisando as finanças estaduais 
C:onstatou que a margem de poupança real 
do Estado, da ordem de 210.973,4 m!lbões, 
mostra-se bastante superior aos dispêndios 
qu~ a sua dívida co~_olldada interna aPre
sentará após a efetivaç_ão do empréstimo 
pre~ndido e concluiu que a assunção do 
compromisso não deverá trazer àauela en-
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tídade _~ai ores pressQes . na execução orça-
111:~ntãrfã de seus futuros exercícios. 

A Secreteria de Planejamento da Presi~ 
dêncla da República (SEPLAN/SAREM) in
fOrmou nada ter a opor quanto à reallza
cão do emprestimo, que' o Banco da Estado 
da Paraíba S.A. considera viável té_cnica, 
económica e Iinancelramente. 

Assim sendo, conclulmos pelo acolhimen
to da Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.O 8, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Pa
raíba a contratar operação de crédito 
no valor de (Jiz$ 263.706.472,95 (duzen
tos e sessenta e três milhões, setecenR 
tos ~ seis mil, quatrocentos e setenta e 
dois cruzados e noventa e cinco cen
tavos). 

O Senadd Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Governo do Estedo da Pa

raiba, nos tertnos do art. 2.o da Resolução 
n.o 93, de onze de outubro de mil novecen
to~ e setenta e sels, do Senado Federal~ au
torizado a contratar operação de crédito no 
valor de ·cz$ 263.706.472,95 (duzentos e ses~ 
senta e três milhões~ setecentos e. ~eis mil, 
quatrocentos e setenta e dois cruzados e no
venta e cin~ centavos), correspondente a 
5.'745.000 uPC de Cr$ 45.901,91 .vigente em 
julho/85, junto ao Banco do Estado da Pa
rãiba S.A. este na qualidade de agente fi• 
nª"'(l_elro do Banco Nacional da Habitação 
-::: -B_NH, destlmida à lmplantaç.ão, amplia
çao e melhoria nos sistemas de abasteci
mento d'água e esgotos sanitârios do Es
tado, obedecidas as oondiçóes admitidas pelo 
Banco Central do Bras!!, no respectivo pro
cesso. 

Art. 2.0 ,Esta resolução entra ein vigor 
Da data de sua publicação. 
Sal~ das Comissões; 20 de março de 1986. 

- Joa.o Castelo, Presidente - Lenoir Var
gas, Relator - Alexandre Costa - Alvaro 
Dias- Severo Gomes....:... José Lins- Ga
briel Hermes. 

PARECER N.0 182, DE 1986 
Da Comissão de ConstitUição e .Jus

tiça, sobre o Projeto de Resolução n.o 8, 
de 1986, da ComJssão de Economia, que 

--~au~o~za o~ Governo do Estado da Pa
raíba a contratar. operação de crédito 
no valor de Cz$ 263.706.472,95 (duzen
tos e sessenta_ e três milhões, setecen.
tos e seis mil, quatrocentos e setenta 
e dois cruzados e noventa e cinco cen
tavos). 

Relator: Senador Hélio Guelros 
O :Presente projeto de resolução, de auto

ria da Comissão de Economia do senado 
Federal) como conclusão de seu Parecer 
sobre a Mensagem n.0 63/86, do Senhor Pre
sidente da República, autoriza o Governo 
do Estado da ·paraíb.a, nos- termos do art. 
2.0 da Resoluço n.o 93,. de onze de outubro 
de mil novece~tos e· setenta e seis, do Se
nado Federal, a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 263.706.472,95 (duzen
tos e sessenta e três milhões, setecentos e 
seis mil, quatrocentos e ~etenta e dois cru
zados e noventa e· cinco centavos),· corres
pondente a 5.745.000 UPC de Cr$ 45.901,91 
vigente em julho/85, júnto ao Banco do Es
tado da Paraíba S.A. este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Ha:.. 
hltação _- BNH, destinada à implantação, 
ampliaçao e melhoria nos sistemas de abas
tecimento d'água e esgotos sanitários do 
Estado. 
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O pedido foi formulado nos termos do 
preceituado no art. 2.o da Resolução n.o 93, 
de 1976, do Senado Federal, Implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites 
fiXados no art. 2.o da Resolução n.0 62, de 
1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem répassados provêm 
do Banco Nacional da Habitação portanto 
extralimite. ' ' 

Assim, verifica-se que a Proposição 'foi 
elaborada consoante_ as prescrições legais e 
reglinehtal.s aplicáveis à espécie, merecen
do por isso, o nosso encaminhamento favo
rável no que tange aos aspectos_ de_ consti
Juc!onalidade, juridicidade e técnica legls
fatlva_ 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1986. -
.José Ignáclo Ferreira, Presidente - Hélio 
Gueiros, Relator - Luiz · Cavalcante -
Octávio Cardoso - Lenolr Vargas- Nelson 
Carneiro - Fábio Lucena - Helvidio N~mos 
- Alberto Sllva. 

PARECERES 
NQs 183 e 184, de 1986 

PARECER N.0 183, DE 1985 

Da Comissão de Economia, oobre a 
Mensagem n. 0 325, de 1985 (n. 0 633, 
na origem), do Senhor Presidente da 
RepúbliCa, sUbmetendo à. aprovação ·ao 
Se.nado Federal proposta para que o 
Departamento de Estradas de Rodagem 
de San_ta Catarina seja autorizado a 
contratar operação de crédito_ no valor 
'de Cr$ 142_451.149.496 (cento e qua
renta e dois bilhões, quatrocentos e 
cinqüenta e um milhões, cento e qua
renta e nov~ mil, quatrooent9s e_ no
venta e seis cruzeiros). 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Com_ a Mensagem n.0 326/85, o. S?nhor 
Presidente da ~epúblina submete à deil)lec 
ração do Senado Federal proposta ;para, que 
o Departamento de Estradas de Rodagom 
de Santa Catarina. seja autorizado a elevar, 
temporariamente, os limites fixados nos 
itens I e III do art. 2_~~ da Resolução n.0 62, 
de 28 de outubro de 1975, alterada pela de 
n.0 93, de 11 de outubro de 1976,ambas do 
Senado Federal, de moâo a permitir a con
trataÇão da seguinte operação de crédito: 

Características das operações: 

A- Valor global: Cr$ 142.45Ll49.496 (cor
respondente a 3.728.262 ORTN no valor de 
Cr$ 38.208,46, em maio/85, sendo 1.112:525 
ORTN junto à FINAME e 2.6ló,737 QR'l'N 
junto ao BNDES1; 

B- Prazos: 
1 --de carência: 
a) 102 mese:> (BNDEB); 

b) até 24 me~ <.FINAMEJ; 

2 ~ de amortização: 
a) 102 meses <BNDES) ; 
b) até 60 meses (FINAME); 

C) Encargos: 

1- juros: 

a) 8% a.a. •(BNDES); 

b) W% a.a. (FIINAME); 

2 - correção monetária: variação da 
ORTN; 
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3 - comissões: 

a) 0,1% sobre o v~or do _ cr~dito ~ 
BNDES; 

b) 2% dei credere ao agente da FINAME; 

D - Garantias: vinculação de quotas de 
FPE e FRN 

E - Destinação dos Recursos: construção 
da segunda etapa da. travessia Continente 
- Ilha de Santa catarina . 

O Conselho Monetário Nacional pronun
ci~u-se pelo ~caminhamento do pedido. 

A~ Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República Informou nada rter a 
opor quanto à contratação. 

Assim, concluímos Pelo acolhim·ento da. 
.,-Mensagem, nos termos do se~nte 

PROJEro. DE RESOLUÇAO 
N.0 9, DE 1986 

Autoriza o Departamento d~ EstraM 
das de Rodagem de Santa Catarina a 
elevar , em Cz$ 142.451.149,49. (cento e 
quarenta e dois milhões; quatrocentos 
e cinqüenta e um mil, cento e qua
renta e nove cruzados e quarenta e no
ve centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 J!: o Départamento de Estradas 
de Rodagem de Santa Catarina autorizada 
a __ el~var, temporar,t_am_ente; _os parâmetros 
fixa,dos pelos Itens I e Ill no ~arL 2.0 da 
Resolução n.0 62;-de 28 de outubro de 1~75, 
modificada pelo de n.0 93, de· 11 de outubro 
de 1976, amba.s do Senado l"e<<eral, a fim 
de que possa reaUzar operação de créd.ito 
no valor de Cz$ ~ 142.451.149,49 (cen:o e 
quarenta e dois milhões, quatrocentos _e 
cinqüenta e um mil, cento _e quarenta 
e nove cruzados e quarenta e .npve cen
tavos), correspond~~ntes a 3.728.282 ORTN 
de cr$ 118.208,46, vigente em maio de 1985, 
com recur•os da Agência Especial de Fi
nanciamento Industrial -'- F:i:N'.AMÉ e d'> 
BanCo Nacional -.de De3enibiVi_riieritó :E:'co
nônl.lco e Social - BNDES destinado à 
cónclu.são da ·segunda -etapa da travessia 
Continente-Ilha de Santa Oatarlna. 

Art. 2.Q Esta resolução entra em vigor 
na da ta de sua publicação. ~-

Sala das Comissões, 20 de -marçO- d-e 1986. 
-João castelo, Presidente - Gabriel Her
~es, Relator - Lenoir Vargas - Alexan
dre Costa - Alvaro Dias - Severo Gomes 
-~ José Lins. 

PARECER N.0 184, DE 198$ 
Da Comissão de Oonstituição e Justi
~ sobre o Projeto de Resolução n.0 9, 
de 1986, da ComiSsão de Economia, que 
"autoljza o Departamento de Estradas 
de Rodagem de Santa Catarina a ele
var em Cz$ 142.45L149,49 (cento e qua
renta e dois milhões, quatrocentos e 
cinqüenta. e 1lll1 mU, cento e quarenta 
e nove cruzados e quarenta e nove cen
tavos) o montante de sua dívida conso
Iidat:la_ interna". · 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
O presente Projeto de Resolução, da 

Cómissão de ·Economia do &ln ado ]j'ec 
dera!, como conclusão de .seU Pare-cer 
sobre a Mensagem i1,0 326, do 8enhor 
Presidente da República, autorlza o De
partame-nto de Estrada dB _Rodagem de 
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Sãnta Catarina a contratar empréstimo 
no valor de Cz$ 142.451.149,49 (cento e qua
renta e dois milhões, quatrocentos e cin
qüent~ e um mil, cento e quarenta e nove 
cruzados, e quarenta e nove centavos) des
tinado a financiar conclusão da segunda 
etapa c'!a. travessia Continente-E.ha de 
Santa Catarina. -

O pedido de autorização foi formulado 
nos termos do preceituado. 

Assim verifica-se que a proposição -foi 
elabõrada consoante as prescrições legais e 
regimentais aplicáveis à espéci~. merecen
do, por isso, o nosso encaminhamento favo
rável~ na que_ tange aos a~ec.to.s de eons
titucionalldade, jurldicidade e técnica le
gis_Iativa. 

Sala da.s Comissões, 2 de abril de 1986. -
José lgnácio Ferreira, Pr_esldente ---:- Lenoir 
Vargas, Relator - Nelson Carneiro - Octá
vio Cardoso - Luiz Cavalcante - Hélio 
Gueiros - Alberto Silva - Nivaldo Macha
d-o: - Helvidio Nun~ -. Fábio Lucena. 

PARECERES 
NQs 185 e 186, de 1986 

PARECER N.0 185, DE 1986 
Da Comissão de Economia, sobre a 

Mensagem n.o 334, .de 1985 (n.0 646/85 
na origem), do Senhor Presidente da 
República., submetendo à aprovação dQ 
Senado Federal proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Es
Pírito- Santo a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 12.327.175.160 
(doze bilhõés, trezentos e vinte e sete 
núfhões, cento e setenta e cinco mU e 
cento e sessenta cruzeiros). 

Relator: Senador Alvaro Dias 
com a ~Mensagem n:• ~ 334!85, o senhür 

Presidente. da Repúbl!ca submete à dei!he
ração do 8enádo Federal pleito <lo Govecr:no 
do Estado do Espirlto Santo que, objetiva 

_ cóntratar jiliito à Caixa Econômlca F-e
deral, e~ta na qualidade de -gesto~a do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOCial· 
- FAS- a seguinte operação de crédito: 

Características da operacão: 
A - Valor: c:r$ 12.3·27.175.160 (correspon

dente a: 249.553, 72· ORTN de Cr$ 49.396,88 
em ago/85) ;, . 
B- ~razos:: 

1 - de- carência: 3. anos-; 
. 2- - de amortização: 12 meses; 

C - Encargos: -

1 - juros de 6% a.a., 
2 - correção monetáJrla: 80%. <la varia

ção da.s ORTNs; 
D - Garantia: vlnculação de quotas do 

~ ~ ~do<:Ie Participação dos Estados - FPE; 
· E - Destinação dos recursos: ampl!ação 
da rede estadual de ensino. 

O Conselho Monetário Nacional pronun
ciou-~e .pelp ~ncaminhamento do- pedido, 
nos termos d'o parecer do Banco Central 
do Brasil que, analisando es finançai esta
-duais ~cons~atou_: que o :en-dividamento do 
~ta~à.o apôs a operação, permanecerá con
tido nos te tos flxados pelos i tens I .II e IIT 
do a.rt. 2,0 , da ·Resolução .ri. o 62/7'5, dó' Sêna
do Federal. 

. A Se;cretari'i-. de Planejamento da. ·l;'lresi
dência da República (SEPLAN/SAREJM') ln
formou nada ter a opor quanto à realiza
ção do empréstimo, que a Calxa Eeonômlca 
Fecrerál considera viável técnica, econômi
ca e financ_eiramente. ' 
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A.s.Sim .sendo, concluí-moS .pelo acolhimen
to da Men.sag"em nos termos do seguinte: 

!PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 10, DE 1986 

Autoriza <> Govern<> do Estad<> dO Es
pírito Santo a ·oontratar operação de 
crédito n<> valor de CZ$ 12.327.175.16 
(doze milhÕes, trezentos e vinte· e se
te mil, cento e setenta e c-inco cruzados 
e dezesseis centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 :Gl o Governo ·do .Estado d~ Esc· 

pírito Santo, nos termos do artigo '2.0 da 
Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 
mil noveeentos e setenta e se:Ls., do Se
nado -Federal, autorizado a elevar em 
Cz$ 12.327.175,16 üdoze milhões, trezentos e 
vinte sete .mil, cento e setenta e cinco cru- -
zados e dezasseis ca>tavos). correspondente 
a 249.553,72 ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente 
~m agosto/85, o montante de sua dlyida 
consolidado interna, a fim de que possa 
contrata.- uma operação de cre<l1to. de Igual 
valor junto à CaiXa Econômlca Federal, es
ta na qualidlllde de gestora do Fundo de 
ApOlo ao Desenvolvimento Social - FAB, 
destinado à ampliação da rede estadual de 
en.s!no, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respecti
vo processo. 

Art. 2.0 l):sta &esolução entra: em vigOr 
na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986. 
- J"oã.o Castelo, PreSici:ente - -Alvaro Dias, 
Relator - Alexa.ndl'e C<>stà - Len<>ir va.r
""' - Severo Gomes- :Sosé Lins _.:, Gabriel 
HerD11!0. 

PARECER N.0 186, DE 1986 
Da Comissão de Constituição e :Sns

tlça, sobre o Projeto de Resolução n. • 10, 
de 1986, da comissão de Economia, qne 
~'autoriza o Governo do Estado do Es
pírito Santo a. contratar <>peraçio de 
crédito no valor de Cz$ 12.327.175,16 
(doze milhões, trezentos e vinte e se
te mil, cento e setenta e cinco ~os 
e dez...-..is centavos). 

Relator: Senador José Ignáclo Ferreira 
O presente Projeto de Resolução, da Co

ml.ssão de Economia do Senado Federal, co
mo conclusão de seu parecer sobre a Men
sagem n.O 334/85, do Senhor .Pre!lidente da 
República, autoriza o Governo do Estado do 
Esp!rito Santo a contratar empréstimo no 
valor de Cz$ 12.327.175.16 (ci.'Oze milhões, 
trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta 
e cinco cruzados e aezesseis centavos), des
tlnad~ a financia.- a ampliação da· redé es
tadual de ensino. 

O peàldo de autorização foi . formulado 
nos termos do preceituado no art. 2.0 da Re
soluçio n.0 93, de 197&, do senado Federal, 
implicando, por conseguinte, a não obser
vância dos limites fixJ~..do.s nO art. 2.o ó.'a 
Resolução n.O 62, de 1975, também do Sena
do Federal. haja vista que os recursos a 
serem repassados serão provenien te8 do 
Fundo de Apolo ao Des·envolvim·ento Social 
-FAB. 

Assim, verifica-se que a. proposição foi 
elabcrada consoante as prescrições legais ·e 
~eglmentais apljcávels à espécie, merecen
do, por i.sso, o- nosso encaminhamento fa
voráv:el ,no· que tange aos aspectoS de cons-

titucionalldade, jurldlcldade e técnica le
gislativa. 

Sala das Comissões, 2 de abr!l <fe 1986. -
Helvídio Nunes, Presidente - ""osé Igná.cio 
F~,_Relator- N;valdo MaOOado- Al
berto l>UVa - Lulz Oa.valcante - Héno 

-GuelrGs- Oct4Vlo cari!Oil!!..:.. Lenoir Var
gas - -Fábio Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (José Frãgelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 
19-~ecretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 49, de 1986 

Requeremos urgência, ·nos termos -do art. -371, alínea b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n9 137, de 1985 (n"' 5.347/85, na Cíisii-deorigem), que de
clara o cidadão Tancredo de Almeida Neves., Presidente 
Honorário da República. 

Sala _das Sessões, em 3 de abril de 1986. -Alfredo 
Campos- Carlos Chiarelli - Murilo Badar6- Jamil 
Haddad. 

REQUERIMENTO 
N• 50, de 1986 

Requeremos urgência, nos termos do ã.rt. 371, alinea b 
do Regimen!o Interno o _Projeto de Lei da "Câmara nl' 
218, de 1985 (n~> 6.698/85, na Casa de origem), de inicia
tiva do Senhor Presidente da República, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Informâtica e Automação
PLANIN. 

Sala das Sessões, em 3 de_ abril de 1986. - Alfredo 
Campos - J aison Barreto - Carlos Chiare IIi - Carlos 
Alberto - Jamil Haddad - Ale"andre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia nos 
termos regimentais. 

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

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da redaçào final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
85, de 1986), do Projeto de Decreto -Legislativo n9 
22, de 1984 (n9 57/84, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica, entre o_ Governo 
da

7

República Federativa ~o Brasil e- o Governo do 
- -Reinõ- do Marrocos, em Fez, a 10 de abril de 1984. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nào havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada _ 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 35_9 do Re
gimento Interno. 

9_ prõjeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
22, de 1984 (n" 57/84, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que .o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da ConstituiÇão, e eu, 

Presidente do Senado Feder.ãl, promul.ga o se-
guinte 

DECRETO LE.D!SLATIVO N• , DE 1986 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científi~ 
ca, Técnica e Tecnológica, entre o Go\·erno da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo do Reino do 
Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de abril de 1984. 

O ·congresso -Nacional decreta: 
Art. 19 _Ê aprovado o texto do Acordo de Coope

ração Científica, Técnica e Tecnológica, entre o Governo 
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da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
do Marrocos, celebrado em Fez, a lO de abril de 1984. 
· Parágrafo único, São sujeítos -à aprovação do Con

gresso Nacional quaisquer atos de que possam resultar 
.revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a 
estabelecer ajustes complementares. 

Art. 21' Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2: 

Discussão, em -se&tindo tuino, dO Projeto de Lei 
do Senado n9 226, de 1983, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que concede anistia a- dirigentes 
sindicais punidos cOiri base na legislação trabalhis
ta, tend_o 

PARECERES, sob n~>s 513 e 514, de 1985, -das 
comissões: 

~.De Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; e 

-De Legislação Social, favorável. 

Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, o projeto é considerado apro

vado, nos termos do art. 315 do Reghp.ento _Interno. 
O Projeto irá à Comissão de RedaçãO. 

t. o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 226, de 1983 

Concede anistia a dirigentes sindicais punidos com 
base na legislação trabalhista 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~> São anistiados os dirigentes ou representan
- _tes sindicais que até a data da pubHcação desta lei sofre

ram punição com base na legislação trabalhista. 
Art. 2" Esta lei entrarâ em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições emcontráriO. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 3: 

Discussão, em segundo turno, do Pro.iet'? de Lei 
do Senado n9 81, de 1985, de autoria do Senador Ju
tahy Magalhães, que dá nova redação aos artigos 49, 
item II, 59 e 125, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fe
vereiro de 1967,alterado pelo Decreto-lei n~ 900, de 
29, de setembro de 1969, dispõe sobre a obrigatorie
d;:tde de publicação de a tos e contratos de interesse 
da administração pública federal direta- e indireta e 
~á outras providências, tendo 

PARECER, sob n" 81, de 1986, da Comissão 

-de ConStituição e Justi~a. pela constitucionali-
dade e juridicídade; e -

PARECER ORAL, favorável, proferido em ple
nário, da Comissão 

- De Serviço Público Civil. 

Discussão do projeto, em segundo turno. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, o projeto é considerado apro

vado, nos termos doart. 315 do Regimento Interno. 
O Projeto irá à comissão de Redação. 

_ É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 81, de 1985 

Dá nova redação aos artigos 49, item II, 59 e 125 
do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, ai~ 

__ ter!ldo pelo Decreto-lei n" 900, de 29 de setembro de 
1969; dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de 
atos e contratos de interesse da Administração Públi
ca Federal Dircta e lndireta e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. li' Os artigos 4~>, item II, 5" e 125 do Decreto-lei 

fl9200, de ·15 de fevúeiro de 1967, alterado pelo Decreto-
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lei n'i' 900~ de 29 de setembro de 1969, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 4'1 .. ···~·······-·······~·~,__., ...... . 
1- ....... " ..... ., ··~--~-~--·~- ...... ~-
II - a Administração Indireta, que compreende 

as seguintes categQrias de entidades, dotadas de per
sonalidade jurídica própria: 

a) autarquias; 
b) empresas públícas; 
c) sociedades de economia mista; e 
d) fundações. 
Art. _5'i'_ Para os fins deste decreto-lei considera-

se: 
l- .............................. _ ....... . 
II- ........... ~ ................. _ ....... . 
lll-- ,, .--.c~ ........ ~ ... -..,.~ ....... .. 
rv - fundação - a entidade dotada de persona

lidade jurídica de direito privado, instituída em vir
tude de lei federal, obedecidas as disposições cons
tantes nos artigos 16, 24 e segUintes do Código Civil 
e artigo 2'~ do Decreto-lei n'i' 900, de 29 de setembro 
de 1969, e de cujos recursos participe a União, 
quaisquer que sejam as suas finalidades. 

Art. 125. As licitações para compras, Obras e 
serviços passam a reger-se, na Adminisfiação Fede
ral, pelas normas consubstanciadas neste Título e 
disposii;;õeS--COinplCrriéntares aprovadas em decre
to.10 

Art. 2" Os contratos de compras, obras e serviços, 
celebrados pela Administração Federal, somente terão 
validade jurídica após a publicação no Diário Oficial da 
União. 

§ 1'1 A publicação de que trata o caput deste artigo 
far-se-á mediante extra to do contrato, o qual deverá con
ter os seguintes elementos: 

a) espécie do contrato; 
b) nomes das partes contratantes; 
c) resumo do objeto do contrato; 
d) modalidade de licitação ou, se for o caso, o fUnda-

mento legal da dispensa desta; 
e) crêdito pelo qual correrá a despesa; 
f) número e data do empenho da despesa; 
g) valor do contrato; 
h) prazo de vigência; e 
i) nümero e demais referências de ídentificação do 

processo. _ _ 
§ 2" A publicação do contrato, nos termos do caput 

deste artigo e seu§ 1'1, será dispensada quando a ce
lebração do ajuste envolver assunto de interesse da segu
rança nacional e o contrato for classificado como sigilo
so pelo Ministro de Estado ou dirigente das entid8.des da 
Administração Indireta. 

Art. _31' Os atas administrativos, relativos aos servi
dores dos órgãos e entidades da Administração Federal, 
somente terão validade jurídica após a publicação do 
Diário Oficial da União. 

§ 19 Os a tos de concessão de vantagens peCuniárias, 
previ:.tas na-legislação em vigOr; relativas aos servidores 
mencionados no caput deste artigo, poderão ser publica
dos no Boletim de Serviço ou Boletim de Pessoal dos ór
gãos e entidades da Administração Federal 

§ 29 No caso de aplicação do disposto no parágrafo 
acima, os números dos Boletins, nos quais os atos de 
concessão foram publicados, deverão constar, obrigato
riamente, nos processos de pagamento. 

§ 31' A publicação dos atos de nomeação ou contra
tação de servidores públicos na Administração Federal 
far-se-á mediante extrato, o qual deverâ conter os se
guintes elementos: 

a)' nome do servidor; 
b) função ou cargo; 
c) regime de trabalho; 
d) vencimentos ou salário, e destinação orçamentária; 
e) prazo de contrato; 
f) fundamento legal; 
g) m1mero e demais referências de identifiCação do 

processo. 

Art. 4~> Esta Lei entra eril vigor na dat~ de sua publi
cação. 

Art. 5~> Revogam-se as disposições em Collti'ário, es
pecialmente a Lei n" 4.965, de 5 de março de 1966, e o 
art. 3~> do Decreto-lei n\> 900, de 29 de setembro de 1969. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragellí) ....- Item 4: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis
s~o de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 

~" -·297: d~ 19~5 (n~> 598J85, na ~~i~em)! de 21 de nO
vembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Sena
do a escOlha dO-Senhof Anfôriío-Siióíilo--Cantuária 
Guimarães, Mini~tro de Primeirà Classe, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Bfasil junto à República SOCialiSta da Rõmê
nia. 

Item 5: 

DiscuSsão, em turno único, do parecer da Co~is
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem nl' 37, 
de 1986 (n~" 2/86, na or:tgem), de 6 de janeiro de 
1986, pela qual o senhor Presidente da Repúblíca 
submete à deliberação do Senado a escolha d_o se
nhor André Guimarães, Ministro de Segunda Clas-

- se, da Carreira de Diplomata, para eúrcer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da In
donésia. 

- -Item 6: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis
são de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n' 
73, de 1986 (n9 71/86, na origem), de 19 de março de 
1985, pela qual o senhoc Pr~side_nte da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do pro
fessor Célia de Oliveira Borja para exercer o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro João Bap
tista Cordeiro Guerra. 

As matériãs constantes dos itens 4 a 6 da pauta da pre
sente sessão, nos termos da alínea "h" do art. 402 do Re
gimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secre
ta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências neces
sárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regi
mental. 

(A sessão tonar-se secreta às !8 horas e 52 minutos 
e volta a ser pública às 19 horas e 2 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a sessão. 

Vai-se passar agora à votação do Requerimento n~> 
50/86, lido no Expediente, de urgência pãra o Projeto de 
Lei da Câmara n~" 218/85. -

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que constou da Ordem do Dia da sessão ordi
nãria do dia 2 último, quando teve sua discussão encer
rada, com a _apresentação de três emendas em plenário, 
retornando às comissões competentes para exame do 
projeto e das emendas. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n~" 218, de 1985, de iniciativa _do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Informática e Automação - PLA
NIN, tendo pareceres orais favoráveis, proferidos 
em plenário, das ComisSões de Ciência e Tecnologia 
e. de Economia. 

(Dependendo de pareceres da Comissão de Cons
tituição e Justiça sobre o projeto e aS emeridas e das 
demais comissões sobre as emendas.) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, 
para emitir o parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para profe
rir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto em epígrafe, de iniciativa do Sr. Presidente 
da República, submete à apreciação do Poder Legislati
vo o I Plano Nacional de Informática e Automação -
PLAN!N. 

_ Na Casa de origem, a Proposição for-aprOvada com 
emenda, ofertada pela douta ComissãQ_d~ Constituição e 
Justica. consubstanciada na nec_essidade de referen_dum 
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do CQngresso Nacional às modificações anualmente in
troduzidas pelo Poder Executivo, ohservados os princí
pios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de lnfor
mãtica, estabelecidos pela Lei n" 7 .232, de 29 de outubro 
de 1984. 

Iniciada sua tramitação do Senado Federal, após me
reer pareceres favoráveis da Comissão de Ciência e Tec
nologia e da ComisSão de Economia, o Projeto recebeu 
três Emendas de Plenário. A primeira. de autoría dos 
eminentes Senadores Roberto Campos e Benedito Fer
reira, oferece substitutivo ao Projeto; a segunda, a lavra 
dos ilustres Senadores Roberto Campo e Amaral Furlan, 
acrescenta parágrafo ao item XI, do Título 3 do Plano
"Estratégia de Ação" - dividindo a c_ompetência do 
CONIN - Conselho Nacional de Informática e Auto
mação entre diversos Ministérios; e a terceira Emenda, 
frp_to da iniciativa exclusiva do nobre Senador Roberto 
Campos, insere, no Plano original, "dispositivos sobre a 
criação de distrito de exportação de informátiCa e auto
mação, em regiões metropolitanas do Nordeste e dá ou
tras providências. 

h--_- Em estrita observância aos cânones regimentais 
(art. 100, III, b, 1), é vedado a esta Comissão o ex~rne da 
constitucionalidade e juridicidade de Projeto, por jâ 
havê-lo feito a Comissão de Constituição e Justiça na 
Cã.sa de origem. 

Sobre o mérito da Proposição, aiiida que o seu exame 
esteja autorizado pela norma insculpida no n' 6 do item I 
do artigo 100 da Lei Interna Corpo ris~ despiciendo fazê
lo eis que já -exaustiva e percucienterilente analisado iio 
brilhante Parecer di ComiSsão de Ciência e Tecnologia, 
da lavra do eminente Senador Milton Cabral, acolhido 
pela unanimidade de seus p~res. 

3. No que pertine às emendas de Plenário, entretan
to, é obrigatória a manifestação deste órgão colegiado, 
em acatamento ao disposto no artigo 102 do Regimento 
Interno. 

ExaminemoMias, pois, cada uma de per si. 
4. A Emenda nl' 1 oferece "Substitutivo" ao Plano de 

Informática, justificado pela necessidade de escoimá-lo 
das "obviedades e recapitulação histórica" que torna sua 
linguagem "restritiva e enxunaiosa". -

Embora a justificação discorra sobre "Objetivo", 
"Princípios", "Instrumentos e Implementação", "Estra
tégías de Ação", etc., o texto da Emenda n" I apenas re
pete o corpo legal jã aprovado pela Câmara dos Deputa
dos, suprimindo o artigo 4~>: "Revogam-se as disposições 
em contrário". 

5. A Emenda n~> 2 versa sobre a repartição de respon
sabilidade dos diversos órgãos do Governo federal quan
to à Polftica Nacional de informática, sob o argumento 
de que "impõe-se, portanto, ao ponto de vista estratégi
co, distinguiu a competência "delíberativa" do CONIN, 
das atribuições "executivas" dos Ministêrios e demais 
órgãos _do governo diretamente envolvidos na Política 
Nacional de Informática". - - -

6. A Emenda n~ 3 acrescenta dispositivos sobre a 
criação de _distritos de exportação de informátíca e auto
mação, em regiões metropolitanas do N ardeste, além de 
dispor sobre outros assuntos, a pretexto de promover a 
-~'redenção nordestina" e a descentra_liza_ção industrial, 
em f~vor das regiões menos favorecidas". 

7. Ora, nos exatos termos do artigo 81, V, da Consti
tuição Federal, "compete privativamente- ao Presidente 
da República ... dispor sobre a estruturação, atribuição e 
funCionamento dos órgãos da Administração Federal". 
Segundo o prelecionamento de Manoel Gonçalves Fer
reira Filho: 

•• ... Segundo se aceitou pacificamente, como 
implícito na Constituição e no sistema, que o PresiM 
dente da República, na qualidade de Chefe do Po
der Exçcutivo, poderia dar estrutura, fixar atriM 
buições e regular o funcionamento dos órgãos da 
Administração Federal. Tal poder, entretanto, se 
exercia nos limites da lei. Mas ainda, cedia perante 
as determinações da lei que podia dispor também 
sobre essa matéria ( ... ) . Em face do dispositivo em 
exame, que confere privativamente ao Presidente da 
República a competência de dispor sobre a estrutu
ração, as atribuições e funcionamento dos órgãos da 
adrriinistração íederal, não parece subsistir o mesmo 
entendimento . Tal matéria parece agora vedada ao 
legislador. Tal interpretação ê. abonada pelo fato de 



Abril de 1986 . DIÁRÚ>.DO _CO}IGR~SSO NACIONAL (S!'9ão IIJc 

o art. 43 ter o cuidado de atribuir à lei e dispor sobre 
a organização administrativa dos Territórios.': (gri
fei - .. -Comentários à Constituição Brasileira", 
pág. 373, 3• ed. 1983, Saraiva.) · 

Do ponto de vista político-administrativo, a queStão, 
latente na Lei n'~ 7 .232f~4, _foi superada com a criação do 
Ministério da Ciência e Tecnologia: 

"Decreto n'~' 91.146, de IS de março de 1985 (alte
rado pelo Decreto n'1 91.582, de 29 de _agosto de 
1985): 

Art. 19 Fica Criado na organização dO~Poâer 
Ex,ecuti~o Federal o Ministério da Ciência e Tecno
loS:iã, côm ·a ·seguinte área de competência: 

.••••••• -.......... ~ .... • .Ão,j- ·-·- -----· ........ "~-. --~-~- • ...;. .-; .~ 

III - Polític~ N aciónal de Informática; 

IV- política nacional de pesquisa, desenvolvi
mento, produção e aplicação de novos materiais e 
serviços de alta tecnologia, química fina, -mecânica 
de precisão e outros setores de tecnologia ava-nça-
da." - -

A condução_ da Política Nacional de Informática por 
um único organismo governamental foi deliberada pelo 
Conselho Nacional de Informática e Automação- CO
NIN, ao apreciar o PLANIN, em 30 de setembro de 
1985, e retificada pelo Presidente da República, quando 
aprovou dito documento e o submeteu ao Congresso 
Nacional. 

Anteriormente,- o próprio Congresso Nacional anuíra 
a essa orientação, ao convalidar os vetos apostos ao Pro
jeto de Lei, que resultou na Lei n\l 7.232/84. 

Assim sendo, em face de disposição expressa da Cons
tituição, seja em face da decisão presidencial, instituída 
por deliberação do CONIN;no qual têm assento 16 (de
zesseis) MinistrõS de Estado e 8 (oito) representantes da 
socieditde, as Emendas de Plenário não podem prospe
rar. 

Conseqüentemente, somos pela aprovação do Projeto, 
nos termos em que acolhido pela Câmara dos Deputados 
e pela rejeição das Emendas de n9s 1 a 3, de Plenário, que 
lhe foram apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ca:_rlos Lyra, para proferir o 
parecer da Comissão de Ciência e lecnolo_gia. 

O SR. CARLOS LYRÀ (PFL - AL. I•aia proferir 
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

I - Relatório 

A Emenda n9 t,(Substitutiva) ao 19 Piano Nacional de 
Informática e Autonlãção - PLÀ.NIN, submetida pelo 
Senador Roberto Campos a exame desta Comissão, em 
sua essência, coin~ide com o projeto_ original elaborado 
pelo Executivo. ___ - _ -

Sua Excelência ã.presenta; coriiO objetlvo dO-Plano, a 
fixação das "diretrizes gerais, estratégias de ação, metas, 
atribuição de responsabilidades e política de incentivos 
capazes de conduzir ao cumprimento dos objetivos da 
Política Nacional de Informática". 

II- Análise 

Em grande parte, as diretrizes do Substitutivo são 
idênticas às do PLANIN. As alterações básicas se refe
rem à possibilidade de acesso, direta e indiretamente, da 
:'indústria privada instalada no País" ou de "empresas 
1nstaladas no País", na_ produção de_ bens e serviços de 
informática, estíiilulando visivelmente a abertura indis~ 
c~imi~ada do mercado, em detrimento dos interess~-~;.
CIOna!s. 

Consubstanciadas nas diretrizes, .as estratégias de ação 
do Substitutivo acompanham o raciocínio S.nteríor rei-'
t~r~ndo o princípio básico da prÕ-posta, que é o de p'ossi
b,htar ao capital estrangeiro substancial fatia no domí~ 
nio da informática. 

Depreende-se que o cerne da proposta contida no 
SuJ:stitutivo busca, de modo geral, fragmentar a política_ 
de mformâtica, visando a eliminar a unidade prevista nas 
ações de governo· voltadas para o setor. --

Assim, por afrontar os interesses nacíonais em ãreã Qa 
informática, além de, na sua essênCia, em nada inovar 

~m relação ao l?rojeto O!iginal, somàs pefa rejeição da 
Emendi Substftutiva em ex!lme. - -

A ·Emenda n9 2 preten9e acrescentar, após o item XI 
do título 3, alguns parágrafos. Seu sentido geral distin~ 
gue, na implementação da Política Nacional de Informá
tica, competência .. deliberativa" do CONIN e atri
buições ·.·executi'las" dos Ministérios e_ demais órgãos 
governamentais·. A justificatiVa é a de que cada segmento 
do setor de Informática deva ter tratamento diferenciado 
segundo suas peculiaridades. 

O texto determina, ainda, em pormenot:es, as compe
tência dos_Ministéríõ_s da Ciência e Tecnologia, Indústria 
e COmércio, Comunícações, Edu~ção, Ministéfios Mili~ 
tares, do Estado Maior das Forças Armadas, do Conse
lho de_Se_gy._r_ança Nacional e da Secretaria Especial de 
Informática. ,' 

No último item desiste de precisar tarefas e pAssa ao 
CONIN a atribuição de competências "'aos dem'ais mi
nistériõs e 6rgãos da Administração_ Pública". 

U --Análise 

Em outubro passado, ao profrerir pareci:r memorável 
perante a Comissão Mista que examinOu a Proposta 
orçamentária do Executivo para 86, o eminente Senad_or 
Roberto Campos propôs "cancelar a dotação orçamen
tária do Ministério de Ciência e Tecnologia em bloco". 

Ao apresentar a atual emenda, Sua Excelência mostra 
incrível pe~istência n~ metª de extinguir ó Ministério de 
Ciência e Tecnologia. Desta feita, pela alternativa de es~ 
vaziamento de funções, subtraindo ao referido Miriis~ 
tério o poder coordenador e atribuindo-lhe vaga tarefa 
articuladora, uma espécie de enfeite da Política Nacional 
de Informática. 

É reflexão exaustiva -e coriclusiva da sociedade brasi
leira o teor da proteção ao poder decisório nacional no 
setor de alta tecnologia. Tal reflexão está traduzida em 
Lei, aprovada por este Congresso. A impc:>rtân~a da 
existência do Ministério de Ciência e Tecnolo&;ia, -rie5te 
-contexto também é matéria pacíficâ para o Legislativo. 
Veja-se, a respeito, a votação do aludido parecer do Se
nador Roberto Campos: 47 manifestãÇões contrárias e 
apenas 4 a favor. 

A emenda em exame propõe, mais uma vez, um re
gresso rio debate, ao recolocar a atomização de c~mpe
tências descartada pela sociedade e pelo Congresso. 

A Política Nacional de Informática já apresenta resul
tados expressivos. A aprovação do PLANIN, sem muti
lações em seu núcleo vital, é condição para sedimentar o 
desenvolvimento do setor. Em 1977, 98,8% do mercado 
brasileiro de informática estava em mãos de poucas em
presas estrangeiras e 0,2% com 3 empresas nacionais. Em 
85, vemos 247 empresas !lacionais Ocupando rriaiS de 
50% do mercado interno de computadores e periféricos, 
com mais de 25 mil empregos criados. 

III --Conclusão 

Por comprometer a coerência da Política Nacional de 
Informática- e a aplicação da Lei de InformátiCa, convali
dada por este Senado, somos pela rejeição da Enienda n9 
2. 

A Emenda n9 3, submetida à apreciação desta Comis
são, visa a n-óminar Municípios para sediar Distritos de 
Informática .e-Automação,--e--a- pn>pót- o- -t-ratamento -fi~ 
nanceiro, inclUsive tributário, que lhes deve ser aplicado. 

II- Análise 

Exani.i"naildo~se o Plano Nacional de Informática con~ 
tido no projeto de Lei em tela, observa-se que, em essên
cia, concentra-se na obediência à Política Nacional de 
lnformâtic~, _destinada basicamente à_ ~pacitação tecno-
lógíca do 1'2ís no setor. - _ 

-A Emenda proposta, por sua vez, procura criar meca~ 
ni~o~ v~lt~dos_ para a_atiyidade isolada de exportação, 
pela criação de áreas segregad~s como base de jnstalação 
de empresas transnacionais nõ País, como iltuação diri
gida para o exterior, em repetição ao modelo de determi
nadas regiões asiáticas. 

III - Conclusão 

A__Emenda, assim, não se ?Ompatibili:za com o proje~o 
de lei _qUe pretende parcialmente alterar, merecendo, p_Ô_r 
esse motivo, parecer contrário pcir p"arte desta Comissão. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
pal~vra ao __ nobre Senador Albano Fr~nco, para proferir 
o P~,t;_e_~er da Comissã_o -de Economiã. 

O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Para proferir 
parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
--A Emenda n9 I, de autoria dos Senadores Roberto 

Campos e Benedito Ferreira, representa substitutivo ao 
Projeto de Lei ntt 218/85, que institui o Plãilo Nacional 
de Informática e Automação - PLANIN. 

Õ -SubStitutivo pi-ocura preservar a essê~cia do PLA~ 
NIN, inclusive na parte referente aos incentivos. 
-~AS- diretrizes são,-Crii su·a m-aior parte, indênticas às 
contidas no plano governamental. As alterações de fun
do referem-~e a u111a_maio~_ abertura_ a empresas não
nadohais. <:Orno Conseqüêficia, acarretará, certamente, 
uma fragmentação-da unid~de pretendida para a política 
de informática. __ 

A emenda em análise visa a eliminar dos objetivos do 
PLANIN a busca de aumento do grau de autonomia de
cisóriã -no setor e da produtividade da economia nacio
nal, assim como também a impedir esses ganhos de pro
dutividade se revertam em beneficio da sociedade. 

Entretanto, está na proposta de descentralização das 
r~onsabilidades o alvo principal do substitutivo. A 
descentralização, em nome da racionalidade administra
tivª-,_significarâ, na prática, a qUebra da unidade da poli~ 
tica 4.e jJlformãtica, tornando-se inviável, em última ins~ 
tâncía. 

.Somos, pois, pela rejeição da Emenda n' I. 
A Emenda de n9 2, oferecida em plenário pelos ilustres 

Senadores Roberto Campos e Amaral Furtan, objetiva 
demarcar competências setoriais específicas para a ·exe-
cução da política nacional d~ informática. --

Para tailto, determina a reavaliação anual, pelo CO· 
NIN, das restrições a produção, operação, comerciali~ 
_zação e iritportação de bens e serviços técnicos do setor 
de informática, assim como estipula competências seto~ 
riais na aplicação das decisões e diretrizes do Conselho, 
relativamente aos vários ministérios e à Secretaria Espe-
cial de Infor{Ilática. · 

Inicialmente, cabe destacar que a presente proposta 
visa a inserir-se num capítulo que define a estratégica de 
ação para o processo de informatização da soCiedade 
brasileira nos próximos 3 (três) anos e que se consubs
tanciará eril ações integradas nas âreas de uso da infor
mática, da produção de bens e serviços de informática, 
da Pesquisa e Desenvolvimento e de_Fonilação e Desen
volvimento de Recursos Humanos. 

Note-se~ assim, que a proposta apresentada, de natu
reza defimdora das responsabilidades dos diversos ór
gãos do _Governo quanto à política de informática, não é 
compattvel com o texto do PLANIN qua define os meca
nismos e medidas operacionais a serem -implementados 
com vistas à co-nsecução de seus objetivos. 

Por seu turno, a definição das competências setoriaís 
dos diversos órgãos lederals envolvidos com a informáti
ca, a nível de um instrumento de execução da política 
para os próximos 3 (três) anos, é restritiva tanto com re
lação ao contido na própria lei que dispõe sobre a políti· 
ca nacional de informática, quanto relativamente a natu
reza dinâmica, interdependente da informática. -

Assim, a Lei n!;! 7.232 âõ inStituir o Conseiho N ácionai 
de lnformát!~a_-::: Ç9~I~, e":quanto __ órgão c0Ie8-iado 
com representantes das mais sigitificativas áreas relado
nadas.com a informática, quer da estrutura governamen
tal, quer do setor privado, atribui à política de informáti
ca em grau de flexibilidade e de articulação em sua exe
cução adequados à naturez.a dinâmica e-CoriiPlexa do se
tor. 

. N~o que se concerne à reavaliação das restrições à pro
duçao, operação, comer~ialização e importação de bens 
e ~erviç?S de inforJ!lática, cumpre eflfatizar qu-e O pró
pno arhgo 99 da Lex n9 7 .232, conforme citação dos ilus
tres senadores, já a prevê, sendo portanto desnecessâria 
sua reafirmação na forma de emenda. 

Nesses termos, somos pela rejeição da E-menda n9 2 ao 
Projeto_de Lei n\l 218/85. 

A Emenda n9 3 visa, basicamente, a inserir no Plano 
N~cion~l d~ Informática e Automação, dispositiVos que 
cnam d1stntos exportadores em regiões metropolitanas 
di? _I'~-~r~~~te, estab_elecendo,_inclusive, tratamento fiscal 
e financeiro favoreCidos. 
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Muito embora a Lei n"' 7 .232, de 1984, que dispõe 
sobre a política nacional de infõrmâtica cOnsidere a pos
sibilidade de criação de distritos dç exportação de infor
mãtica, sua OmiSSãõ il.õ plano se jUStifica pelaS segUintes 
observações:--

I) a política a a indústria de informãtica enc0h1ram
se em fase de implantação e, -enquanto tal, a orientação 
prioritáiia para o mercado interno representã reativa~ 
menta estratêgico para o alcance da consolidação do se
tor, seja do ponto de vista da produção, seja do prisma 
tecnológico; _ _ _ _ - -

2) A escassez de poupança, aliada ao jUstameritO que 
se processa atualmente no setor público da economia, in
duzem a necessidade de concentração dos incentivos fis
cais e financeiro.s em atividades básicas par~ o alcance 
dos objetivos f1.1ndament_ais da política- de informática; 

Por outro lado, aos distritos de exportação na forma 
concebida na proposta é permitido: 

I) a internãlização da parcela da produção, o que 
confronta com o estabelecido na política nacional de inM 
formâtica, através da Lei n9 7.232, de 1984, particularM 
mente no seu objetivo maior de alcance da capacitaçã_() 
nacional no setor; 

2) a importação de conjuntos fabris coqtpletos, o 
que confrontaria com o_s_objetivos_ relativos ao_ Pes"envo_k. 
vimento regional, sobretudo no que relaciona ao empre
go; e _ _ _ 

3) o acesso de erhpresas de capital-eStrangeiro ao 
conjunto de incentivos fiscais e financeiros, em detrimen
to à empresa nacional e sem a contrapartida da cap"ãci-
tação tecnológic-a:. --

Assim sendo, somos pela rejeição da Eri:tenda n9 03 ao 
ProjCto de Lei n_9_~1~, de 1985. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Completada 
a instrução ·da matêria, passa-se à votação do projeto, 
sem prejuizO das emendas. _ .. 

Convêm ressaltar que-todas as emendas tiveram pare
cer contrário. Então, vamós à votação do projeto, sem 
prejuízo das emendas. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o_ aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

o Sr. Octâ_rl_Q Ca_rdoso- Sr. Presidente, peÇo a palaM 
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) _- Co.ncedo a 
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso~_ 

O SR- OCT AVIO CARDOSO (PDS-RS. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, requeiro que V. Ex• proce
da à verificação de votaç_ão e me conceda _a oportunidade 
de dizer que é notório á posiciofl.arriellto de Senadores da 
bancada que, em outras oportunidades, fizeram obs
trução. Embora não duvide do número, penso que cada 
bancada tem os seus problemas e não gostaria qUe um 
membro de minha bancada dissesse que houve descuido 
na verificação de quorum. Então, para que-se faça esta 
constatação, eu a estou requerendo a V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Passos_Pôrto)- &irâ feita-a 
verificação soJicitada- pelo nobre Senador Oct_a\!io Car
doso. 

Na forma regím-eO-(ãl, a v~tação será nOiriinal. 
Solicito ã:oS-Srs. Sena_dores que retomem os seus luga-

res, ~ara pr~ced~rmos à verificação de votação. (Pausa.) 
Como vota o nobre Lider do PMDB? 

O SR. AL~R.EDO CAMPOS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como vota o 
nobre Líder do PDS? 

O SR. OCTÀYIO CARDOSO- Sím. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Conio vota o 
nobre Líder do PFL? _ _ 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sim. 

O SR. PREDIDENTE(Passos Pôrto)- Como vo.ta o 
nobre Líder do PDT? 

O SR. JAISON BARRETO - Sim. 
' 

O SR. PRESIDENTE (Passos POi"tõ)_- CQmQ.vota o 
nobre Líder do PTB? 
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- O SR. CARLOS ALBER"!:O -c. Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como vota o 
nobre Líder do PSB? 

O SR- JAMIL HADDAD - Sim. 

o s-R~-PREsiDENTE (Pâ:ssos Pôrfo)-- Ca"mo vota o 
i10bre-Líder do PDC? (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
O Sr. Presidente José Fragelli registra o seu voto -

Sim. 
-Os sr·s. Senadores já podem votar. (Pausã.~J 
(ProCede-se à votaÇão.) 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES 

Affonso--camargo 
Albano_ Fia_nça 
Alb"erto Silva 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Aloysio Chaves 
Altevir Leal 
Benedito Canelas 
Benedito Ferreira 
Carlos Alberto 
Carlos Chiarelli 

- - Carlos Lyra 
Cid Sampaio 
Claudionor Roriz 
Enêas Faria 
Eunice Michiles_ 
Fábio Lucena 
Gabriel Hermes 
Gaivão Modesto 
Gastão M üller 
Guilherme Palmeira 
Hélio Gueiros 
Humberto Lucena 
Ivan Bonato 
Jaison Barreto 
Jamil Haddad 
João Lobo 
José Ignâcio 
José Uns 
Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Marcoi1deS Gadelha 
Mário Maia 
Martins Filho 
Nelson Carneiro 
Nivaldo Machado 
Octavio Cardoso 
Pedro Simon 
Severo Gomes 
VirgíliO Távora 

O sR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai-se proce-
der à apuração. (Pausa.) 

Votaram SlM 42 Srs. Senadores. 
Não houve abstenção nem voto contrário. 
To tal d_e votos: 42. 
Aprovado. -

~ o seguinte o pr_ojeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 218, de !985 

(N9 -6.698/85, na Casa de origem) 
J)e i"niciativi_ do Sr. Pres_idente di--:RePública 

Dispõe sobre o I Plano Nacional de Informática e 
Automoção PLANIN. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o I Plano Nacional de Infor

mática e Automação PLANIN, pelo período de 3 (três) 
anos. --

Art. 29 Fiça o Poder Executivo autorizado, ad refe
rendum do Congresso Nacional, a introduzir anualmente 
m~9ific_ações no Plano a que se refere o artigo antefior, 
observados o;; pfÍilcípios, objetiVoS _e ~í[~trizes ôã: POiíti-
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ca N!lcional de Informática, estabelecidos pela Lei n9 
7.232~ de 29 de outubro de 1984. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

APRESENTAÇÃO 

Esta proposta do I Plano Nacional de Informática e 
Automação foi elaborada a partir da proposta prelimi
nar apresentada aos membros do Conselho Nacional de 
lnforrháttca e Automação CONIN - na reunião de 15 
de maio de 1_985~ 

Serviram de base para a sua elaboração não só _a refe
rida proposta preliminar coino, tambêm, subsídios colhi
dos junto às assessorias de cada um dos membros do 
CONIN, tanto em reuniões de trabalho realizadas a par
tir daquela data, como através de documentos recebidos 
posteriormente dos membros do CONIN ou, de suas as
sessorias. Contribuíram ainda para esse trabalho docu
mentos encaminhados por instituições que não possuem 
representantes no CONIN. _ 
- Uma primeira versão dessa proposta I Plano Nacional 
de Informática e Automaçã-o foi apresentada ·no dia 23 
de julho, em reunião à qual compareceram as assessorias 
dos merribros do CONIN. Após essa reunião, foram rea
lizadas novas reuniões de trabalho e recebidas contri
buições por· escrito Qrie subsidiraril esta proposta. 

A presente proposta ê, portanto, o resultado de um 
prOcesso partiCipativo que contribuiu, de forma signifi
cativ-a, para o aperfeiçoainento do documento. 
~ propost~ do plano, se aprovada pelo CONIN, será 

Sllbilietidá aO Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
puófíCa; para POsterior CriCãminltamento ã-o Congresso 
Nacional, para sua aprovação. 

Durante ã fase de implantação do plano, será neces
-sádo- garantir' um sistemáticO e criterios-o- acompanha
mento de sua execução, sob a supervisão d_o CONIN, 
Para o Congresso Nacional poder avaliá-lo anualmente. 

Inicialmente, esta proposta do plano contêm um capí
tulo introdutório onde é feita uma avaliação da situação 
at~al e das perspectivas que se descortinam para a ques~ 
tão da Informática. Em seguida, é apresentado o objeti

·Vo- do Plano Nacional de Informãtica e Automação. 

Tendo em vista a situação atual e o objetivo a Sér atiD.
gido, é explicitada a estratégia de ação a ser seguida, que 
se baseia nos princípios-da Lei n9 7 .232/8_4, expressos no 
artigo 2'1 desse diploma legaL 

A estratégia de ação contempla o uso, a produção de 
bens e serviços, a pesquisa e desenvolvimento científico e 
tecnológico·, e a formação e desenvolvimento de recursos 
humanos, em informãtica e automação. Para cada um 
desses campos são estabelecidas diretrizes de ação, visan
do a consecução do objetivo da Política Nacional de In
formática. 

Finalmente, nos dois últimos capítulos, encontram-se 
a proposta de aplicaÇão dos incentivos e uma estimativa 
de necessidade de recursos financeiros adicionais para as 
atividad_es de pesquisa e desenvolvimento e formação de 
recursos humanos para a informãtica. -
- As ações executiva decorrentes serão detalhadas em 

planos setoriais voltados para os diversos segmentos da 
informãtica e consoantes· coni. O Plano Nacional de In
formãtica e Automação. 

I -INTRODUÇÃO 

O ráp-ido desenvolvimento das atividades de informá
tica, em particular da microeletrônica, ê uma das Carac
terísticas mais marcantes da evolução tecnológica recen-
~ - . 

O notâvel prOgresso técnico na indústria produtora de 
componentes eletrônicos tem permitido uma redução 
significativa nos custos de armazenamento e processa
mento de informação, bem como a multiplicação de seus 
usos, com desempenho e confiabilidade crescente. 

A difusão da informática e seus desdobramentos estâ 
destinada a produzir profundas transformações sociais, 
ecoriômicas, políticas e culturais, tanto em nível interna-
cional, como nacional. -

Conv§m destacar que este processo é irreverSível e ine
vitável em virtude, basicamente, do elevadO grau de in
ternacionalização alcançado pela economia mundial. O 
pã.fs que não modernizar sua indústria, sua agricultura e 
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seus serviços perderã competitividade e estará, a mêdio 
prazo, regredindo e se empobrecendo. 

A informãtici Cstã provoCando mudanç"as n"'ã orC.fem 
econômica mundial~ no sentido do estabelecimento de 
uma nOva divisão internacional do trabalho. Neste con~ 
texto, permitir- qUe :o B-rasil se tofne importante de pio
dutos intensivos em tecnologia e exportador, por exem
plo, de produtos intensivos em energia, ou resultantes de 
processos associados à poluição ambiental, seria eviden
te retrocesso, um recuo relativo para patamar inferior de 
nossa industrialização. 

Outra questão importante, de natureza política, é a ne
cessidade de fortalecimento do poder decisório nacional. 
Em termos- de estratégia nacio~nal, o País deve formar 
uma estrutura produtiva que lhe permita maior grau de 
independência econômica -e política,· a fiin ·de poder 
traçar com soberania sua política interna e externa. 

Foi dentro dessa perspectiva que, desde o infclo da dé· 
cada de setenta, exp!icitou~Se a preocupação governa· 
mental e da comunidade técnico-científica, em dominar 
a tecnologia e promover a indústria nacional de eletrôni
ca digital. Até então, o mercado bra_sileiro era controla
do por subsidiárias de empresas multinacionais do setor. 

Por outro lado, o problema do agravamento -das difi
culdades do Balanço de Pagamentos motivC:It.i,- no final 
de 1975, a resolução de incluir, no controle das impor
tações, computadores e periféricos, além de suas partes e 
peças, que vinham assumindo pe~o crescente na paut~ de 
importações. - · 

Estudos realizados na eSfera governamenfaf"C-no rm
bito da comunidade técnico-científica indicaVam o seg
mento de minicomputador~s. microcomput~dor~, s~us 
periféricos, equipamentos de _transmissão de- dados e ter
minais, ·coino O rliais ãdequ-adO para o iníCio da implã"n
tação de urria indústría naCional de computadores. A ên
fase de_ que o investimento inicial deveria concentrar~se 
nesse segmento decorria da ausência de competidores es
trangeiros estabelecidos no mercado local, da exigência 
de menor investimento inicial, de se tratar de tec-noloSia 
mais acessível e da expansão do mercado desses produ
tos com elevadas taxas de crescimento. 

Não obstante, somente a partir da Resolução n<?05, de 
12 de janeiro de 1977, do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico, que eStabelecia critêrios pr!Orifários Pã.ra 
aprovação, pela CAPRE, de projetas industriais na áre·a 
de computação, foi que surgiram coildições efetivas para 
a implantação de uma indústria-nacional de complltado
res no Brasil. 

O início -dessa indústria foi marcadO-peta entrada de 
um pequeno número de empresas nacionàís na ProduÇão 
de minicomputadores, tenôO essas empresaS~-- nã sua 
maioria, optado por uma estratégia de cOmbinar a tecno
logia importada com desenvolvimento própri(_l. E_fl! __ se~ 
guida, foram aprovados projetes de díversos fabfic-anlés 
nacionaiS para equipam-entos periférkos, ãdotando-se o 
modelo de compra de tecnolog!a, com o compromíss~ (ie 
desenvolver tecnologia própria pãra a 2' ger;:tçâo de Pi:o~ 
dutos. 

O lançamento do primeiro sist~ma de mini_com(n.~fa
dores com projeto inteiramente nacional, o modelo -530 
da COBRA, no final de 1980~ conStituiu-se -êin mârco 
importante no processo de capacitação tecnológica dessa 
indústria nascente. - -

A estratégia goVernamCnt~ pa_ra ~ _setor de iní6r~âii
ca consolidou~se em 19'79, com a expliCíiaÇ"ão das diretri
zes da Política Nacional de Informática. Para execUtar 
essa política, a Secretaria EspeCial de Informática, então 
constituída, apoiou-se nos trabalhos de comiSsões espe
ciais de caráter temporário, que cOntaVam com ãnlPla. re
presentatividade dos divers_os segmentos da sociedade. 

Com a utilização, cada vez mais ampla, das técnicas 
digitais nos diversos segmentos industriais e tecnológi
cos, a Política Nacional de Informática passou a abran
ger, além do processamento de dados convencional, os 
segmentos de microeletrônica, teleinforniátiCa, aUto-. 
mação _de projetas e manufatura, controle de processos, 
instrumentação, software e serviços. 

A Política Nacional de Informãtica,_desde o inicio, 
procurou atender os diversos aspectos do interesse na
cional e vem apresentando os seguintes resultados eco-
nômicos: -

ocupação de cerca da metade do mercado brasileiro de 
computadores e perifêricos_ pelas empresas naciomiis, 
com um faturamento estimad._o_ de 1,5 trilhão de cillzei-
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r os (correspondendo a aproximadamente 845 milhões de 
dólares) em 1984, e uma taxa de crescimento real, previs
ta, de 20 a 30% pafa- 1985; 

parque instalado do setor de equipamentos de proces
samento de dados no valor aproximado de 4,4 bilhões de 
dàlú-es, sendo a quarta parte, 1,1 bilhão de dólares, cor
respondente à pa~ti~ipação da inâústria nacional, com 
cerca de 140 empresas fabricantes; 

redução sistemática: do diferencial de preços de alguns 
produtos nacionais, em relação aos seus con"gêneres no 
mercado internacional; 

empregos gerados diretamente para mais de 20.000 
pessoas (estimativa de 1984), sendo um terço com escola

. ridade de nível superior. 
A crescen-te cãpacitaçâo tecnológica_na área de equt

·pamentos de-- informática evidenciou 'a necessidade de 
dar maior i_inpulso a outraS áre-as -de pãTiicUiaf relevân
cia, principalmente a microeletrônica e o software, que 
são atiVidades báSicas- pã.ra o deSenvolvimento· das de
maiS ·areas-de infointática~ O domínio nestes dOis cam~ 
pos é condição indispensável para alcançar o objetivo da 
PolítiCa Nacional de Informática. 

Da mesma forma, é indispensável que se dominem as 
tecnologias de projeto assistido a computador, -de con~ 
trote de processos e de automação das linhas de pro~ 
dução, de instrumentação digital e de teleinformática, vi~ 
tais para a competição de nossos produtos industrializa~ 
dos. em nível internacional. 
--Outr-'? po[tto-inlportante--é a capacÜ:aÇão erii termos de 

recU-rsOs humanos. Como a tecnologia de informática 
vem, cada vez mais, exigindo pessoal com alto nível de 
conhecimento e especialização, torna-se imprescín-díver e 
urgente que seja empreendido um grande esforço de for~ 
mação e ceciclagem. de recursos humanos, tanto para a 
produção de bens e serviços de informática como para a 
utilização desses bens e serviços nos diferentes selares 
usuârios. 

As -:iiividades de pêsquisa e desenvolvimento necessi~ 
tam, além de recursos humanos, de expressivos recursos 
materiais. A capacitação tecnológica do setor depende, 
portanto, de um efetivo programa de apoio e fomento, a 
longo prazo, das atividades de P&DL 

Para garantir a continuidade da estratégia de implan
tação da indústria nacional de informática e criar instru~ 
mentes para sua consolidação, foi aprovada pelo Con
gresso Nacional a Lei n<?7.232, de 29 deoutubro_de_l984, 
qúe dispõe sobre a _Polítlca_Nacional ~e ~nfornl~iica.· ___ _ 

Através desta lei, a "Nação passou a contar c-om u~ 
conjunto de instrumentos que permitirão crescente capa
citação nacional nas atividades de informática, em be
nefício dos objetlvos mais gerais da política económica e 
social. 

A retomada do crescimento económico determinará 
uma maior demãi'iâa:-de-beil.s e serviçOs de informática, 
face à modernização necessária-da indústiia e- dOs Ser
viços. 

A indústria de informáiíi:a QêVúá capacitar-se para 
atender ao processo de modernização incÜspensávCl à 
adequação do parque industrial brasileiro, a·fim de se
rem obtidos avanços em termos de produtividade, quali
dade dos produtos, redução dos custos e aumento de 
competitividade dos nOssos produtos no mercado exter
no. 

Assim, o desenvolvimento da indústria nacional de in
formática, além de gerar renda e emprego num setor de 
t_e_qQQ(ogia de ponta, reduZirá a nosS"ã deperidêOcia com 
relação _a esses produtos e à tecnologia estrangeira, Co-n
tribuindo, também, para o atendimento das necessídades 
militares.A substituição de importações e geração de ex
portações ~e bens e serviços de inform~tica deverão con
tribuir para -a economia e geração de divisas. 

Portanto~ a contim.Lação do processo--de desenvol~
mentO e capaCitação tecnológica das empresas nacionais 
do setor de informática é condição indispensável pai-a o 
País aumentar sua independência económica e política e, 
-conseq(feiliemeinfei, sua autonomia ria tomada de deci
sões. 

Outra questão, da maior importância, refere-se à utili
iação_da informática cm favor da melhoria do bem~estar 
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social e das condições_ de vida da população. A oferta de 
_ novos produtos e serviços de informática poderá facilitar 

O- cotidiano do cidadão e _contribuir para que ocorram 
melhorias substanciais nos serviços sociais básicos e na 
modernizáção do serviço público em geral. 

Ao lado dos benefícios potenCiais que a dissemiriaç-ão 
da informâtíca poderá trazer, cOntribuirido de forma sig
nificatíva para o desenvolvimento económico e soCial do 
P-ªis, devem ser _considerados os possíveis custos sociais 
que est~ processo_ pode acarretar, em particl.llar no·que 
tange ao nível de emprego. Cumpre compatibilizar, por
tanto, a nece_ssidade de informatização d'a sociedade e 
modernização industrial com a necessidade de minimizar 
efeitos indesejáveis sobre a absorção e utilização da mão
de-obra. 

Outra questão relevante é a forma _como será repartido 
o excedente_ advindo do aumento da produtividade de
corrente- da automação. Com a distribuição democrática 
dess_e excedente, a sociedade estará caminhando para 
níveis maiS elevados de bem-estar social, objetivo último 
das ações políticas do Governo. 

2-0BJETIVO 

O objetiVõ- da Política Nacional de Informática está 
definidÓ no ãrt. 29 da Lei n<? 7.232, de 29 de outubro de 
1984: "A Política Nacional de Informática-tem por obje
tivo a capa citação nacional nas atividades de informáti~ 
ca, em proveito do desenvolvimento social, cultural, 
político, tecnológico e económico da sociedade brasileira 
( ... )". 

A capacitação nacional nas atividades_ de informátiCa 
fica, portanto, subordinada aos interesses maiores da so
cied-ade brasileira· e deve ser considerada como instru
menlo na busca de seu arpplo desenvolvin:tento. 

Desta forma, o Plano Nacional de Inforrnática tem 
por objetivo a cap.icitação nacional nas atividade~ de in-
fOrmática-, Visando: -

Ao aumento do grau de l:ll:llonomia 
A capacitação nacional em informãtíca é coridição ne

cessária para que se ã.tinj~ níveis mtii_s elevados de auto
nomia, tanto nas definições e nos rumos do processo de 
informatização da sociedade como na formulação das 
diversas políticas nacionais:_ econômica, industrial, tec
nológica_ e de defeSã nacional, eritre outras.-

Na medida em que a informática estará cada vez mais 
presente em praticamente todos os ramos da atividade 
humana, com profundos reflexos sobre a própria identi
dade cult1,1ral da Nação, torna-se nítido seu caráter estra
têgico, não_ sendo possível ao País prescindir da capaci
tação nesta área, sob pena de agravamento das atu3.is 
condições de dependência externa._ 

Cãbe.salientar que autonomia não implica, necessaria
mente, a-absoluta auto~s_uficíência produtiv_~ e t~cnológi
cã,-e siln em independência na tomada de decisões. 

Ao aumento da produtividade da economia brasileira 
Faz-se necessária a criação de condições j)ara 0 ã.U

mento de produtividade da economia brasileira através 
da mOdernizaçãO e- adequaÇão do setor produtivo, de 
forma a gerar melhores condições de qualidade e preços 
para os consumidores nacionais e maior coinpétitiVidade 
para nossos produtos no mercado internacionaL 

A ca·p-ã:d.t3ção ilaciOI1a-1 m~.'s 3.tividades de informática 
permitirá qU:e esse p-rocesso Seja conduzido, predominan
temente~ com base na utilização de tecnologia_e recursos 
desenvolvidos no Pafs, atendendo, inclusive, ao pressu
posto _r~lac!Qnado à independéncia na toma9a de deci
sões. 

Ao bem~estar soc_ial da população brasileira 
A capacífação nacional nas atividad(:s de i:ilformãtica 

ajudará a promover a adeqUada modernização, raciona
lizaç_ão e descentralização da administração póblica e do 
setor:_ privado, no interesse do cidadão. 

Para tanto, torna-se imprescindível a aplicação da in
formática: no aprimoramento dos serviços saciais bási
cõs, n-as áreas de educação, saúde, transportes, justiça, 
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segurança pública, assistência e previdência, -abasteci
mento e outras. 

Da mesma forma, deverã ser assegurado ao cidadão 
seu direito à privacidade e ao acesso às informações de 
natureza pública. 

3-ES'!'RAT"GIA DE AÇÃO 

O processo de informatização_ da sociedade brasileira 
requer uma estratégia que garanta: a autOnomia decis6ria 
do País, sobre seu processo de desenvolvimento politico, 
econõmico -e social. 

No plano interno, a estratégia adotada compreende 
ações integradas em quatro campos: o uso, a pro-dução 
de bens e serviçOs, as atíVidades de pesquisa e desenvolvi
mento e a formação e desenvolvimento de recursos hu
manos em informática e automaçã.o. 

Somente com umã ação articulada e permanente sobre 
esses quatro ·campos será possível atingir o Objetivo de 
capacitação nacional nas atiVídades de informática. A 
implementação desta estratégia requer a atuação integra- · 
da dos váríos--6rgãos e instituíções públicas e privadas 
que têm ativídades relacionadas com a informática. 

No plano externo, a estratégia de ação visará sustentar 
e salvaguardar a Polítíca Nacional de Informática, tanto 
em nível bilateral quanto multilateral. Visarâ, também, à 
definição de programas de cooperação tecnológica de in
teresse do País e à colocação de bens e serviços naCionãís 
de informática no mercado externo. 

Essa estratégia de informatização da sociedade brasi
leira deverâ ser balizada pelo atendimento aos princípi-os 
expressos no art. 2'~' da Lei n"' 7.232/84: 

"I- ação governamental na orientação, cOorde
nação e estímulo das atividades de informática; 

II - participação do Estado nos setores produti
vos, de forma supletiva, quando ditada pelo interes
se nacional, e nos casos em que a iniciatiVa privada 
naciciDal não tiver condições de atuar ou por eles 
não se interessar; -

III - intervenção do Estado de modo a assegu
rar equilibrada proteção à produção nacional de de
terminadas classes e espécies de bens e serviços, bem 
assim cresccnt:e capacitaÇão tecnológica; 

IV - proibição à criação de situações mono
polísticas, de direito ou de fato; 

V- ajuste continuado do processo de informati
zação às peculiaridades da sociedade brasileira; 

VI- orientação de cunho político das atividades 
de informática, que leve em conta a necessidade de 
preservar e aprimorar a identidade cultural do Pais, 
a natureza estratégica da informática e a influência 
dessa no esforço desenvolvido pela Nação, para al
cançar melhores estâgios de bem-estar social; 

VII- direcionamento de todo o esforço nacio
nal no setor, visando ao atendimento dos progra
mas prioritários do desenvolvimento· ecónômícO e
social e ao fortalecimen(o do poder nacional, em 
seus diversos campos de expressão; 

VIII- estabelecimento de mecanismos e instru
mentos legais e técnicos para a proteção do sigilo 
dos dado_s armazenados, processados e veiculad_os, 
do interesse da privacidade e da segurança das pes
soas físicas e jUrídicas, priv-adas e públicas; 

IX - estabelecimento de mecanismos e instru
mentos para assegurar a todo cidadão o direito ao 
aeess:-o e à retific_ação d_e informações sobre ele exis
tentes em bases de dados públicas ou privadas; 

X - estabelecimento de mecanismos e instru
mentos para assegurar o equilíbrio entre os ganhos 
de produtividade e os níveis de empr_ego na auto
mação dos processos produtivos; 

XI- fomento e proteção governamentais-dirigi
dos ao desenvolvimento _de tecnologia e ao fortaleci
mento econômioo-firrariceiro ·e Com_erc[al da en;tpre~ 
sa nacional, bem como estimulo à redução de custos 
dos produtos e serviços, assegurando-lhes _maior 
competitividade internacional." 
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dutos e serviços, assegurando-lhes maior competitivida
de internacional." 

3.1 ~Uso da Informática 

A -düusão do uso dos bens de infoimãtica deve ser 
. acompanhada de criterioso pi'ocesso de ajustame_nto às 
--priOridades do Pl<ino -Nacional de_ Desenvolvimento. 

Paralelamente ao atendimento das necessidades de in
formatizaÇão dos diversos segmentos, deve ser desenvol
vido um esforço sistemático de capacitação para o uso 
eficaz dos recursos adotados. Para esse fim, cumpre asse
gurar o emprego preferencial de tecnologias compatíveis 
com a capacidade de oferta naciOnal de bens e serviços 
de informática, bem como a adaptação desta ofert2 às 
necessidades dos setores usuários. 

.O processo de infor-matiZação da sociedade deve ser 
orientado para a modernização da estrutura indm~tri_al e 
de serviços, pelos efeitos dessa modernização em benefí
cio do aumento da_ produtividade e da competitividade 
no mercado internacional. Igualmente importante é a 
utilização da informática como instrumento de moderni
zação da _administração pública, nos seus processos de 
gerência, bem assim como instrumento _de modernização 
dos serviços sociais básicos e . .da inf(a-estrJJtura económi
ca, pelas contribuições que pode trazer para a melhoria 
do atendimento às necessidades. da população. 

Essa estratégia de informatização deverá ser conduzi
da de forma a não agravar o problema do desemprego e 
propiciar uma distribuição democrática do excedente ge
rado_ pelo aumento de produtividade na economia. 

Torna-se necessário, ainda, estabelecer medidas que 
visem assegurar ao cidadão o direito de acesso aos ban
c-os de dados de natureza pública e privada, bem como o 
direítp_ de retifiCar informações existentes a seu respeíto, 
nesses bancos. Por outro lado, será necessârio definir 
medidas para proteção do_sigilo dos dados armazenados, 
processadas e veiculados, de interesse da privacidade e 
da segurança das pessois_fisicas e flifídicas, públicas e 
privadas. 

__ 3..Ll - Diretrizes 

• estimular o uso das tecnologias de informática 
como suporte aos processos de descentralização política 
e administrativa, em especial mediante o uso do proces
s_amento .distribuido; 

• estimular o acesso à informação contida em bases 
de dados de inte~esse_público, especialmente através dos 
serviço.s públicos de teleinformâtica; 

• promover a adoção de instrumentos que permitam 
preservar os direitos individuais, em caso de uso indevi
do ou inadequado de informações pessoais contidas em 
bas_es _de dados; 

• estimular o desenvolvimento de aplicações que te
nham como objetivo a melhoria do atendimento ao cida
dão {usuário final, cliente, contribuinte); 

• estimular a participação dos usuários de informáti
ca na especificação de bens e serviços necessârios ao seu 
desenvolvimento e aplicações; 

• explicitar nos orçamentos governamentais os dis
- pêndToS em bens e serviços de informática programados 

para atender às necessidades do setor público; 
• aperfeiçoar a legislação trabalhista, de forma a pro

teger o trabalhador no processo de automação e garantir 
sua participação nas_d~cisões sobre esse processo; 

• avaliar as alternativas de carâter tecnológico, eco~ 
nômico e social suscitadas pelo processo de infonnati
zação; 

- ê- criar mecanismos que assegurem participação dos 
empregados nos resultados do aumento de produtivida
de, obtido com a automação de processos e serviços, seja 
através da participação nos lucros, gratifiCações e re
dução da jornada de trabalho, ou através de outras for
mas adequadas. 

3.2 - Prodm;ão de Bens e Serviços de Informática 

__ A estrutura de produção de bens e serviços de infor
mática é composta, basicamente, pelas entidades públi
cas e privadas que desempenham as atividades de proje
to, fabricação e comerci8.lização nos setores de_microele
trônica, software, equipamentos e serviços técnicos de in
formática. 

O estímUlo às atividades acima referidas, executadas 
por empresas nacionais, configura-se como uma ação do 
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Governo de alta relevância para a consecuçii.o do objeti
vo maior da Política Nacional de Informática. 

Tal estímulo visa à consolidação da indústria nacional 
de bens e serviços de informática, de forma a viabilizar 
seu crescimento e a _ocupação de mercado, preferencial
mente através de tecnologia local, e fortalecendo priori
tariamente o desenvolvimento dos setores de software e 
microeletrônica. 

A indústria nacional de informática serâ fomentada 
no sentido de desenvolver produtos com tecnologia na
cional. Entretanto, nos casos em que não esteja disponí
vel internamente _e não seja viável o seu desenvqlvimento 
em tempo hábil, o que poderá ser aferido, entre outros 
mecanismos, através de convocação pública às empresas 
nacionais, admitir-se-~ a adoção de tecnologia estrangei
ra, condicionada ao comprometimento, por parte da em
presa-receptora, em absorver esta tecnologia e buscar de
senvolver outras etapas tecnológicas, por si própria. 

As diretrizes de carâter geral e específico_ são relacio~ 
nadas a seguir: 

3.2.1 - Din:trizes Gerais 

• estimular a competição como forma de obtenção de 
níveis crescentes de eficiência empresarial e melhoria da 
relação desempenho/preço dos produtos; 

• estimular a produção de bens e serviços_ de informá
tica, desenvolvidos no País, com engenharia nacional, de 
forma a alcançar níveis de preço e qualidade compatíveis 
com os padrões internacionais; 

• desvincular dos pacotes de financi~mento externo a 
aquisição de bens e serviços de informática qUe PosSam 
ser produzidos por empresas nacion-ais; 

• estimular a disponibilidade de capitais de risco, 
através de entidades públicas e privadas, como forma de 
incentivo_ao surgimento de; novos empreendimentos; 

• estimular o continuo aprimoramento técnico
geiencial dos quadros profissionais das empresas forne
cedoras de bens e serviços de informática, com vistas ao 
seu crescimento sustentado; 

• definir padrões e normas de fabricação e uso dos 
equipamentos de informâ_tica que levem em conside~ 
ração, entre outros critérios, ergonomia, segurança e sa
lubridade; _ 

• fortalecer económica e financeiramente a empresa 
nacional, de modo que possa crescer e desenvolver a tec
nologia necessária aO País; 

• estimular a empresa nacional do setor de informáti
ca a participar ativamente de projetas e desenvolvimento 
de produtos e sistemas que permeiam a base industrial 
do País; propiciando a equiparação tecnológica nacional 
nos setores industriais influenciados direta ou indireta· 
rll_c;nte pela informática; · 

• aperfe"ícõ:ii·- oS mecaniS-mos existentes de acompa
nhamento do desenvolvimento de projetas de fabricaÇão 
dos bens de informática; 

• estimular a capitalização das empresas nacionais de 
bens e serviços de informática, de modo a torná-las mais 
sólidaS e mais abertas à participação de outros InVestido
res; 

• h~umonizar a nec_essidade de estímulo ao fortaleci
mento das empresas nacionais, destinado a acelerar o 
processo de capacitação nacional, com a necessidade de 
prOmover a desconcentração das atividades de produção 
de bens e serviços de informática, visand9 compatibilizar 
as políticas de desenvolvimento regíonal_e setoríal com a 
Política -Nacional de Informática. 

3..2.2 - Diretrizes EspecíJicas 

3.2.2.1 - Microeletrônica 
• eStimuJãr projetas de empresas nacionais que te

nham compromisso de desenvolvimento tecnológico e 
visem a participação em níveis crescentes do mercado 
brasileiro; 

•• direcionar os incentivos governainentaís no senti
do de dominar todo o "ciclo tecnológico" da microele
trônica; 

• estimular e incentivar projetas de desenvolvimento 
e fabricação de insumos para o setor de microeletrôflica; 

• estimular e incentivar projetas de desenvolvimento 
e fabricação de bens de capital para o setor de microele
trônica; 

•- estimular e incentivar as atividades de projeto de 
circuitos integrados dedicados e semidedicados; 

•• desenvolver as tecnologias, equipamentos e soft
ware empregados neste segmento; 
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•• estimular a utilização de circuitos ínteg-r:idos dedi
cados e semidedicados projetados no País por ernpresas 
nacionais; 

• estimular e incentivar a utilização de produtos de 
microeletrônica fabricados -no País por empresas llacio
nais, particularmente nos segmentos industriais, que se
jam grandes consumidores desses produtos; 

•• unificar os critérios de_ concessão de incentivos à 
fabricação e ao consumo de produtos de· micr'oeletrôni-

ca~. limitar a concessão dos incentivos ao consumo de 
produtos de microeletrônica ao previsto no parãgrafo ú
nico, do art. 14, da Lei n9 7.232/84. 

3.2.2.2 - Software 

• incentivar o deseriVolVimento e a comercialização 
de software por empresas nacionais; : - --

• direcionar as encomendas de software do setor 
público para as empresas nacionais que comerciàlizem 
produtos desenvolvidos no País, desde que atendidas as 
especificações requeridas; 

• estabelecer mecanismos e instrumentos legiais ·para 
controle de -importação e internação'-de SOftware, tiem 
como de disciplinamento da comerciaiíúção -lnte~rta; 

• estimular a formação de pequenas empresas de alia 
tecnologia voltadas para o desenvolvimento de software, 
através da ação das agências governamentais de fomen
to, que deverão criar linhas de financiamento adequadas 
a este tipo de empreendimento; 

• estabelecer mecanismos c instrumentos de cnpitali
zação de empresas nacionais, esp"edalmenfC- das que de
senvolvem software nas áreas consideradas prioritárias; 

• dar especial ênfase ao desenvolvimento de software 
para implantação de soluções descentralizadoras, bem 
como ao software que possa auxiliar o processo educa
cional; 

• estimular a adoção de sistemas operacionais de uso 
aberto, onde interfaces e-parâmetros são amplamente di-
vulgados; _ -

• estimular a disponibilidade no mercado, inclusive 
de forma cooperativa, de_ ferramentas de auxilio ao -de
senvolvimento de software e padrões de do~~:~merttação 
acessíveis a microe"mpresas e indivíóuoS, vis-arido a au
mentar a produção de software de uso profissional; 

• estimular o desenvolvimento de tecnologia nacional 
aplicada a simuladores para aplicações militares e ciViS. 

3.2.2.3 - Equipamentos 

3.2.2.3.1 -Para processamento eletrónico de dados e 
seus periféricos: 

• estimular os projetas de supermicrocomputadores 
desenvolvidos por empresas nacionais, com tecnologia 
nacional; 

• estimular o desenvolvimento de tecnologia nacional 
a partir da absorção de _tecnologia estrangeira, nos p,roje
tos de superminis, a serem implantados por empresasna
cionais; 

• estimular o desenvolvimento e a fabricação de equi
pamentos da área de informática para o segmento de de
fesa; 

• consolidar, com crescentes índices de nacionali
zação, o desenvolvimento, a produção e a comerciali
zação de equipamen_tos periféricos fabricados poi" em
presas nacionais; 

• estimular o uso do processamento distribuídO de 
forma a propiciar a utílização de equipamentOs com tec
nologia nacional; 

• estimular a exportação de produtos de empresas na
danais. 

3.2.2.3.2- Para_ autOmação industrial: 
• utilizar bens e serviços de ínformâtica, preferencial:.. 

mente produzidos por empresas nacionais, com vistas a 
promover a modernização do parque industrial bra.silei
ro; 

• promover o domínio das tecnologias dos processos 
produtivos, nas áreas co_!Jsideradas estratégicas, dos 
vários segmentos que utilizam a automação industrial; 

• buscar a consolidação da e-strutura empresaríal dos 
fabricantes de equipamentos e empresas de serviços, na· 
cionais, no segmento de automação industrial; 

• definir critériõS que--permitam conduzir o Pr0ce5so 
de- automa<;ão, no sentido de alocar com eficãcia os-"fe:. 
cursos disponíveis e minimizar OS impactos SOdãis -nega
tivos decorrentes. 
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3 .2.2.3 .3 - Para instrumentação: 

• estimular o desenvolvimento e a consolid~ção de 
empreSas nacionais fabricanteS de instrumentação digi~ 
tal· 
~ promover a capacitação" de empresas nacionais para 

desenvolverem e fabricarem transdutores e dispositivos 
necessários à instrumentação; 

• racionalizar o processo de aquisição, martutenção e 
suprimento de instrumentos digitais no âmbito élo setor 
público. 

J.2.2..3.4 - Para teleinformática: 

• promover a implantação de empresas nacionais, 
produtoras de equipamentos específicos para as apli
cações _de tele-informática; 

• promover a fabricação e o fornecimento, -por em
presas nacionais, de equipamentos de comutação priva-
da (PABX ou CPCT) digitais, dO tipo CPA-'f; -

• aumentar a participação de empresas nacionais no 
mercado de equipamentos de comutação pública digital, 
do tipo CPA-T; - - --- - -

• promover a padronização de protocOlOS eiúre siste
mas de tratamento da informação, com base no modelo 
OS\ ("Open Systems Interconectio:õ''); 

3.2.2.3.5 - Para automação de serviços ban
cários, coinerciais e de escritórios: 

• promover a padronização de cartões magnétiCos e 
de terminais de transferência" eletrônica de fundos; 

• estimular a adoção de sistemas de automação se ser
ViÇos baseados no modelo de referência OSl; 

• estiinular o estabelecimento de protocolos padroni
zados para redes locais e sua interligação aos sistemas 
públicos de teleinformática; 

• promover a implantação da rede de transferência 
eletrônica de fundos e da rede nacional interbancâria. 

3.2.2.4- Prestação de Serviços Técnicos de Jnformáti-
ca 

• estimular a formação de empresas nacionais cuja 
atividade principal seja a prestação de serviços de manu
tenção e assistência técnica de equipariientos de informá
tica; 

• estimular o uso, por empresas prestadoras de ser
viçOs - de _ processamento de dados, de equipamentos 
fabricados por empresas nacionais; 

• Promover a crescente ocupação do mercado de ser
viÇOs- de processamento eletrônico -de dados,_ por empre· 
sas nacionais; 

• estimular a _disponibilidade de pacotes de treina
mento de conteúdo e desenvolvimento locais; 

• estimular a formação de empresas nacíonais de en
genharia nos diversos campos de aplicações da informá-
tica; ____ _ 

• estimular a formação de empresas nacioriais presta
doras de serviços de coleta, estruturação e exploração de 
bancos de dados; 

• ~stimular a expansão dQ uso de serviços públicos de 
teleinformática; 

• promover o estabelecimento de padrões técnicos 
_ que facilitem o amplo acesso à informação, pelo público 

em geral. 

3.3 - Pesquisa ~ Desenvol.vimento (P .~ D) 

Para que se atinja o objetivo de c.apacitação nacional 
nas atividades de informática, imPõe-se um- intenso eS
forço em pesquisa e desenvolvimento. 

O domítlio do conhecimento tecnológico ê um -prOces
so contínuo de aprendizado coletivo em que estão c-on
templadOs os diversos aspectos do ciclo tecnológico: pro
jeto, fabricação e uso. Esses aspectos interagem de tal 
fo-rma que cada um deles somente se desenvolve plena
mente com õ desenvolvimento correspondente dos de
mais. 

A poUtica científica e tecnológica deve ser definida e 
executada em articulação com a política industrial, pois 
ambas são inseparáveis e não poderão desenvolver-se 
caso não haja um elevado grau de consistência e inte
gração entre essas políticas. 

_í_ fundamental, também, que haja a participação da 
comunidade cientifica, óo empresariado e_ dos profissio
nais de informática, na definição das prioridades, na exe
cução dos projetas e na avaliação dos resultados. 
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Deve-se recuperar a capacidade de geração de conhe
cimento dos centros universitários, cujos orç:imentos fo
ram-bastante reduzidos durante o perfodo recessivo da 
primeira metade da década de 80. 

A comunidade têcnico·cientifica de inJormática já 
apresentou programas de pesquisa e desenvolvill)ento, 
com indicação de prioridades que deverão ser implemen~ 
tadas na vigência deste Plano. A continuidade de talco
laboração é indispensável ao processo de planejamento 
contínuo das ações de apoio ao desenvolvimento da in
formática. 

A Fundação Centro Tecnológico para InformátiCa de
verá ser consolidada na vigência deste Plano, a fim de 
que possa exercer importante papel de difusora ou coo
peradora no desenvolvimento de tecnologia de informá
tica. 

Para o desenvolvimento de nossa própria tecnologia é 
também necessário que haja adequado acesso aos conhe~ 
cimentos científicos e tecnológicos de ouhos países. 

Dessa forma, no plano externo, é funpamental uma 
ação goVernamental destinada a definir programas, de 
interesse_ do Pafs, de cooperação científica e tecnológica 
com os países industrializados, salvaguardando-se os 
princípios -da POlítica Nacional de Informática. 

É importante, ainda, viaOilizar programas conjuntos 
de cooperação científica e tecnológica com países em_ de· 
senvol_yimento, com vistas à troca de experiências, desen
volvimento conJunto de tecnologias e busca de soluções 
para problemas comuns. 

Finalmente, é necessário que seja estabelecido um pro· 
grama de estudos sobre os impactos econômicos, sociais 
e políticos da informática e da automação, para subsi
diar o planejamento e a adequação do processo de infor~ 
matização aos interesses da sociedade brasileira. 

Com o objetivo de Viabilizar a execução das atividades 
de pesquisa e desenvolvimento, indispensável se faz a de
finiçãO das fontes de recursos para a operacionalização 
do Fundo Especial de Informática e Automação. 

As empresas que não se enquadram no Artigo 12 da 
Lei n~' 7.232/-84 deverão aplicar 5% de sua receita bruta 
anual em atividades de pesquisa e desenvolvimento, dire
tamente _ou em convênio com centros de pesquisa e de· 
senvolvimento voltados para a área de informática e au
tomação, ou, ainda, em convénio, com instituições de 
ensino superior brasileiro, de acordo_ com programas 
previame-nte definidos pelo CONIN, conforme dispõe o 
Artigo 22 da referída Lei. 

:tl. I - Diretrizes 
• incentivár as empresas nacionais a aplicarem recur

sos financeiros, materiais e humanos em pesquisa e de
senvolvimento; 
, • estimular as empresas nacionais a contratarem ins
tituições de ensino superior e centros "de pesquisa, para o 
desenvolvimento-de programa conjuntos, dentro de seus 
planos de pesquisa e desenvolvimento; 

• estimular o agrupamento de organizações (empre
sas, centros de pesquisa e instituições de- ensinO) em Pro
gramas de pesquisa e desenvolvimento de interesse mú
tuo, visando a otimização do aproveitamentõ de recur
sos disponíveis para este fim; 

• estimular e fomentar o aparelhamento e a moderni
zação dos laboratórios de pesquisa das empresas, dos 
centros de pesquisa e das instituições de ensino superior; 

• colocar em execução os programas integrados de 
pesquisa, elaborados pela comunidade técnico-científica 
com a participação de instituições do governo envolvi
dos com política científica e tecnológica; 

• estimular a definição de novos programas integra. 
dos n_as demais áreas de informática e prover os recursos 
necessários à sua implementação; 

• dotar a Fundação Centro Tecnológico para Infor· 
mâtíca -ae infra-estrutura e de recursos para a consoli
dação de atividades de pesquisa dos Institutos de Mi· 
croeletrônica, Computação, AutomaçãO e Instrumen
tação; 

• diredonar as atividades de P&D, segundo as priori
dades determinadas em função da Política Nacional de 
InfQrmática; promovendo a formulação de planos de 
trabalho junto _à_ comunidade de informática; 

• _acompanhar e avaliar, de forma sistemática, o de
senvolvimento dos projetas de P&D, buscando 
assegurar-lhes a consecução dos respectivos objetivos; 

• implantar estruturas voltadas para as atividades de 
normalização e certificação de produtos de informática; 



• estimular a contratação, por parte de empresas e 
instituições do setor público, de empresas privadas para 
o desenvolvimeiJ.to e eventual fabricação de produtos de 
informática; 

• estimular as agências de fomento a fifinarein- conM 
tratos de risco com as empresas nacionais para a reali
zação de projetas de desenvolvimento tecnológico; 

• promover a realização de pesqUisas e estudos sobre 
os impactos sociais, econômicos, poHticos e culturais da 
informática; 

• promover o intercâmbio técnico-científico a nível 
nacional e internacional; 

• buscar a harmonização entre o estímulo ao eStabe
lecimento de centros de excelência em P&D e a descon
centração dessas atividades, observadas as potencialida
des e vocações regionais; -

• apoiar centos de pesquisa brasileiros, civiS e inilita
res, na pesquisa e desenvolvimento em informâtica. 

3.4- FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS 

A formação e o desenvolvimento de recursos humaoo 
ê um componente fundamental da estratégia parã. a con~ 
secução do objetivo de capacitação nacional nas ativida~ 
des de informátici. - -

Com a disseminação da Informática, o mercado de 
trabalho passou a demandar profissionais com diferentes 
qualificações e novas especialidades, em número crescen~ 
te. 

Faz-se necessário preparar recursos humanos de dife
rentes níveis, destinados ao preenchimento dos postos de 
trabalho criados na indústria de bens e serviços de infor~ 
mática. 

Deverá também ser fortalecida e aprimorada a for
mação de especialistas de nível mêdio e superíOr, para 
atender às necessidades dos setores que utilizam recursos 
de informática. --

As instituições de ensino superior têm desempenhado 
o papel de principais foi'necedores de recursos humanos 
dedicados às ativldades de informática. AtUã.lmente, es
sas instituições precisam de apoio a fim de que sejam rea~ 
parelhadas e se tornem capazes de formar um número 
crescente de profissionais adequadOs aos requisitOs do 
mercado de trabalho. 

Para que ocorra uma melhor adequação dos profissio
nais às necessídad_es_ do mercado de trabalho, é preciso 
que se estabeleça um processo contínuo de atualização 
dos currículos dos cursos de ãrea de infOrmátíca. Os 
currículos dos demais cursos de nível superior deverão 
tambêm ser enriquecidos com conhecimentos de infor~ 
mática, o que contribuirá para modernização das profis~ 
sões e a difusão da utilização dos recursos de informáti
ca. 

Por outro lado, a preparação de um contingente de 
mestre e doutores é vital para atender às necessidades de 
docentes para os cursos de formação de técnicos e espe
cialistas de_informática, bem como para viabilizar proje
tas de P&D. 

Com o objetivo de, gradativamente, descentralizar o 
conhecimento científico e te_cnológico, os novos progra
mas_e_cursos de fo.rmação e desenvolvimento de recursos 
humanos, ligados às atividades de informática, serão ins~ 
talados nas diversas regiões do País, devendo, portanto, 
cuidar~se da alocação de recursos financeiros com essa 
finalidade._ 

Em ação conjunta, insfillliçõeii do Governo _e_.órgãos 
de classe estabelecerão um plano de trabalho que objeti
ve orientar as empresas no processo de reciclagem e trei
namento da mão-de-obra, visando não agravar o proble
ma do desemprego em virtude da adoção de processos 
automatizados. 

3.4.1 - Diretrizes 

• apoiar c incentiVar instituições, civis e militares, de 
ensino superior e técrtiCo e de formação profissional, no 
sentido do seu aprimoramento e capacitação para reali
zar programas_de formação de recursos humanos nas ati
vidades de informática; 

• planejar, com a participação dos órgãos do sistema 
formal e não~ formal de enSíriO, a preparação de recursos 
humanos em vários níveis il.a área de informática, 
levando-se em conta as necessidades do mercado de tra~ 
balho; 
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• dar prioridade aos programas de formaçãô e de de
.cnvolvimento de recursos humanos nos diversos níveis, 
•Je forro<\ a guardar estreita coerência cõm afpriorídades 
estabelecidas nas diretrizes deste Pla.no; 

• conceder bolsaS de estudos, no exterior, pdoritariã~ 
mente para cursos de pós-doutorado ou doutorado em 
informática, nas áreas de interesse do Pais. 

• treinar pessoal das indústrias do setor, principal~ 
mente nos aspectos ligados à tecnologia de fabricação; 

• incentivar a criação de programas de treinamento ç 
especialização em informática par- profisSiõriãis de ou~ 
tras áreas, contando~se com o apoio das respectivas enti~ 
dades de classes, bem como dos órgãos do sistema for
mal e não formal de ensino; 

• estudar e propor a atualização permanente dos 
currículos para formação profissional nas áreas de infor
mática; 

• equipar as instituições de ensino voltadas para a 
preparação de profissionais de informática com equipa~ 
mentes produzidos por empresas nacionais; 

• criar mecanismos e instrumentos legais pelos quais 
se induzam as empresas que estão se automatizando a 
promoverem programas de aproveíüiinento e reciclagem 
dos seus empregados. 

4- APLICAÇÃO DOS INCENTIVOS 

A concessão de incentivos previstos na Lei 7.232/84 
terá por objetivo fomentar as atividades de pesquisa e 
desenvolvimento a formação de recursos humanos, o de~ 
senvolvimento das indústrias de microeletrônica e soft
ware, bem como os investimentos para implementação, 
modernização e expansão da capacidade produtiva das 
empresas nacionais de bens e serviços de informática. 

Esses incentivos serão concedidos de acordo com as 
diretrizes estabelecidas a seguir: 

4..1 - Dir'etrizes Gerais 

• O deferimento, em cada caso, dos incentivos previs~ 
tos nos artigos 13, 14 e 15 da Lei n~' 7.232/84, caberá ao 
CONIN, visando atender ao disposto no artigo 19 da
quele diploma legal e após a análise dos aspectos técni
cos, ecoriômico-fin-anceiros e tributários. 

• A concessão de qualquer incentivo estará condicio· 
nad? a compromisso fOrmal assumido pelo beneficiário 
nacional, de investir em programas de criação, desenvol
vimento ou adaptação tecriõfógica, perC-entual de suare
ceita de comercialização de bens e serviços de informáti-
ca, a ser fixado pelo CONIN. _ 

• A capacidade gerencial, técnica e financeira das em~ 
presas nacionais beneficiárias deverá ser compatível com 
a natureza e porte dos projetas passíveis de serem incen~ 
tivados. 

• O desenvolvimento de bens e serviços de informáií~ 
ca com utilização de tecnologia nacional deverá ser con~ 
siderando prioritário na concessão dos incentivos. 

4.2 - Diretrizes Específicas 

4.2. J - Pesquisa e Desenvoh'imento 

Os seguintes incentivos sedo co-ncedidos aos projetas 
di Pesquisa e desenVolvimento refere:õtes a todos os seg
mentos de informática: 

• o previsto no artigo 13, item V, da Lei n'1 7.232/84, 
relativo à dedução até o dobro para efeito de apuração 
do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
dos gastos comprovadamente realizados em programas 
próprios ou de terceiros, previamente aprovados pelo 
CONlN. 

•• O CONIN estabelecerá o percentual de dedução 
do imposto, levando em consideração a natureza do pro
jeto e beneficiando com maior taxa os programas contra
tados com instituições de ensino ou entidades de pesqui
sa nacionais, -públicas ou privadas. 

•• Os gastos efetuados por consórcios de empreas na
cionais, para a realização de pesquisas ou desenvolvi
mento de produtos, serão dedutíveiS- de acordo com o in~ 
vestimenta de cada empresa. 

• A isenção, prevista no artigo 13, itens La, III. a e IV 
da Lei n~' 7.232/84, para aquisição de ativo:> fixos desti~ 
nados_e necessários à realizaçãO dos projetas de pesquisa 
e--ôesenvolvimento. 

• A depreciação acelerada, prevista no artigo 13, item 
VI, da Lei nl' 7.232/84, desses ativos fixos. 
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4.2.2 --FC!rmação e Desenvoh'imento de Recursos Huma
nos 

O incentivo, previsto no artigo 13, item V, da Lei" n9 
7.232/84, relativo à dedução em dobro das despesas, 
comprovadamente realizadas por empresas nacionais, 
em programas de formação e desenvolvimento de recur~ 
sos humanos para efeito de apuração do ímposto de ren
da, será concedido a todos os segmentos do setor de in~ 
formática. 

4.2.3 - Capitalização de Empresa Nacional 

A capitalização da empresa nacional produtora de 
bens e serviços de informática será inceriiivada na forma 
prevista pelo artigo 21 da Lei n11 7.232/84. 

• Deverão ser estabelecidos mecanismos que viabili
zem o acesso de pequenas e médias empresas a este in
centivo. 

4.2.4 - Produção de Bens e Serviços de Informática 

A isenção prevista no artigo 13, itenS I. a, III.a e iV, da 
Lei n9 7.232/84, será concedida para a aquisição de ati~ 
vos fixos, aos projetas de empresas nacionais destinados 
à implantação, modernização e expansão industrial, vi~ 
san_do a produção de bens e serviços de informática. 

A depreciação acelarada prevista no artigo 13, item 
IV, da Lei 7.232/84, será concedida aos bens destinados 
ao ativo fixo necessários à implementação ·dos projetas 
citados. 

4.2.5 - Doação de Bens e Serviços de Infonnática 

A doação, e instituiçãO de ensino, de bens e serviços de 
irifOiinâiica produzidos, exclusivamente, por empresas 
nacionais e destinados à formação de recursos humanos 
ou à realização de atividades de pesquisa e desenvolvi
mento, será equiparada a aplicações em projetas de pes
quisa e-desenvolvimento ou de formação de recursos hu~ 
manos, para efeito de concessão de incentivos. 

4.2.6 - Exportação de Bens de Informática 

A isenção prevista no artigo 13, item II, da Lei 
7.232/84, será concedida à exportação de bens de infor
mática iealizada por empresas nacionais. 

4.2.7- Financiamentos 

As instituições financeiras federais deverão dar priori
dade na concessão de financiamentos diretos ou indire
tos na concessão para os projetas nacionais produtoras 
de bens e serviços de informática, conforme dispõe o ar
tigo 13, item Vil, da Lei n~' 7.232/84. 

4.2.8 - Desenvolvimento de Software 

O incentivo previsto no artigo 15, da Lei n9 7.232/84, 
será concedido às empresas nacionais, com projeto de 
desenvolvimento aprovado, que tenham entre seus obje
tivos sociais a produção e comercialização de software e 
serviços técnicos de informática~ Será aplicado, priorita
riamente, ao software básico e do suporte destinados pre
ferencialmente a operar em equipamentos produzidos 
por empresas nacionais, bem como ao software de apli
cação com alto conteúdo tecnológico. 

O incentivo relativo à amortização, por prazo inferior 
ao eStabelecido pela legislação vigente, será Concedido 
para-a·aquisíção de software desenvolvido no Brasil por 
empresa nacional. 

4.2.9 - Microeletrônica 

Os incentivos previStos nos artigos 13 e 14, da Lei n9 
7.232/84, serão concedidos aos projetas de empresas na
ciOnais que objetivem a capacitação tec-nológica na pro
dução de componentes eletrônicos a semícondutor, 
opto-eletrônicos e assemelhados, bem como seus insu~ 
mos, desde que, em seus projetas de fabricação, essas 
empresas-estejam claramente comprometidas com a exe-
cução dos respectivos processamentos físico-químicos. 

•Os incentivos referentes às aquisições de insumos 
pata produção serão graduados no sentido de privilegiar 
as etapas do processo de maior significado tecnológico. 

•O incentivo previsto no parágrafo único, do artigo 
14, da Lei n'1 7.232/84, serâ atribuído aos usuários de 
componentes microeletrônicos e assemelb_ados, cujo pro~ 
cessamento fisico~químico tenha sido realizado no País. 
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A atividade de projeto de circuitos integrados dedica
dos e semidedicados fará jus aos previstos no artigO 13 
da Lei n9 7.232/84, desde que esses projetas sejam inte
gralmente desenvolvidos no País e que as empresas na
cionais beneficiárias se comprometam a capacitar~se no 
desenvolvimento de ferramentas de projeto. - -

•As empresas beneficiárias, voltadas para ·a atividade 
de projetas, poderão adicionalmente receber incentivos 
referentes às fases de montagem e-de testes dos circuitos 
dedicados e semidedicados. 

•Os incentivos referentes às aquisições de insumos 
para a fabricação desses circuitos dedicados e semidedi
cados serão graduados no sentido de privelegiar as eta
pas do processo produtivo que incorporem maior signifi· 
cado tecnológico. -

•O incentivo previsto nci-Jiãrágrafo único;- do aftigO 
14, da Lei n'~ 7.232/84, serâ atribuído aos usuários de cir
cuitos integrados dedicados e semidedicados, integral
mente projetados no Pafs e que, pelo menos, a etapa 
completa de teste desses circuitos seja realizada no Bra
sil. 

As demais atívidãdes de microeletrônica, que não 
apresentem os compromissos citados anteriormente, po
derão receber os incentivos relativos a exportação, pes
quisa e desenvolvimento, formação e desenvolvimento 
de recursos humanos, bem como a aquisiÇão de ati vos fi
xos fabricados no País, de acordo com as regras estabele
cidas para os demais segmentos da informática. 

S. ESTIMATIVA DAS NECESSIDADES 
DE RECURSOS FINANCEIROS 

ADICIONAIS PARA ÃS ATIVIDADES DE 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO~· 

E DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
PARA INFORMÁTICA 

É discríriüniida, na tabela a seguir, uma estimativa das 
necessidades adicionais de recursos financeiros, com fon
tes a definir, para os programas de Pesquisa e Desenvol
vimento e de Formação e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos, referentes aos projetes enunciados nas diretri
zes da estratégia de ação, projeto esses que deverão ser 
implementados durante a vigência do 19 Plano Nacional 
de Informática e AutOmação. 

Puqu1u ~ Oeun-
VOlV110~Rt<> l),toa ,,700 ]-.-00 

Fono&;io c Ou~n-
volv1.,ent<> d~ ~~~- ],000 ,,4CD ,,100 u.,oo 

Outl'ox '0.0 1,000 1.100 3.000 

-------------------
11.5!)0 16.800 1,.,0~ 51.)00 

Notas: 

L No item "Outros" estão itlclUídOiiprojetOs VOitadO_s_ 
para aplicações económico-sociais e estudos sobre os 
impactos económicos, sociais e potíticos de informa
tização da sociedade. 

2. No item "Pesquisa e -Desenvolvimento", 15% do to~ 
tal refere-se a uma previsão de recursos destinada a 
projetes adicionais, da ârea civil e militar, a serem 
especificados e priorizados de acordo com as diretri
zes do Plano. 

3. A maior concentração-de recursos nos dois prilnei
ros anos para "Pesquisa e Desenvolvimento" deve
se à necessidade de adequação da infra-estrutura e 
reaparelhamento dos laboratórios dos centros de 
pesquisa e instituições a-e ensino superior. no perío
do iniCíi:tl de vigência- do Plano. 

O montante de 51,3 milhões de ORTN representa 
3,1% do mercado brasileiro de bens e serviços de infor
mâtiva, estimado eiU 1.640 milhões de ORTN, no perío
do de 3 anos. 

Tàl montante é inferior ao total de invéstimentos que 
as empresas nacionais deverão realizar em Pesquisa e 
Desenvolvimento, durante o mesmo período: 82 milhões 
de ORTN, cerca de lO% do seu faturamento, estimado 
em 50% do mercado interno. 

Vale- r<?Ssaltar que o valorde-51,3 milhões deORTN se 
situa em torno· de 0,8% da eStíffiãtiva da Receita Tribu
tária da Un~~o para o período. 

ANEXO: DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
. PARA A ESTIMATIVA DE RECURSOS 

FINANCEIROS ADICIONAIS 

Os recursos foram estimados a partir dos dados levan
tados nos planosjprogramas/propOstas de tra_balho, a 
seguir relacionados, elaborados por diversas entidades 
representativas do setor e que, após aprimoramento e 
consolidação, deverão ser implementados durante o pró
ximo triênio: 

•Subsídios para Programa Nacional de Automação: 
Pesquisa e Desenvolvimento em Universidades e Ceniros 
Tecnológicos e de Pesquisa (elaborado pelo Grupo de 
Trabalho integrado pelos representantes da SBA, CNPq 
e CTI) 

•Plano Integrado de Pesquisa em Computação (ela
J;!oradopelo Grupo de Trabalgo i~tegrado por represen
tantes da SBC, CNPq e CTI} 

•Subsídios para a Formulação de uma Política Na
cional de Miçroeletrônica (elaborado pelo Grupo deAs
sessoramento de Microletrônica) 

-- •Contribuições para a Definição de um Plaiio Bãsico 
para as Atividades de Pesquisa, Desenvolvimento-e Foi-
mação _de Recursos Humanos em Microeletrônica (ela
borado pelo Grupo de Assessoramento de Microeletrô
nica) 

• Programa de Microeletrônica: Diretrizes, Priorida
des, Recomendações. (elaborado pelo Conselho Técnico
Consultivo -de Microeletrônica) 

•Programa de Microeletrônica- Laboratórios Uní
ver~itá~ios (elaboradoS: pelo CÓ-nselho Técnico
Consultivo de Microeletrônica) 

•Consolidação dos Documentos do "Programa de 
Microeletrônica - Laboratórios UniversitáríOs" e 
"Contribuição para a Definição de um Plano Bâsico 
para as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e For
mação de Recursos Humanos em Microeletrônica" 

Plano diretor do _CTI 
Orça:mento Plurianual do CTI 
Plano Nacional do Quartzo e do Silício 

"--~!ano S<;_~orial - Educação e_ Informãtiva (apresenta
do -pelo Ministério da Educação) 

Propostas para Desenvolvimento de Recursos Huma
--nos para a Infomática {apresentados por SENAI e SE~ 

NA C) 
Projetes de Pesquisas sobre os Impactos Sócio

.EconômiCos (apresentado pelO Min"istério do Ti-abalho) 
Informações coletadas pelo SEI 

-O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Votação glo
bal das emendas que receberam parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas; com o voto favorável da Liderança do 
PDS e, em destaque, dos Senadores Benedito Ferreira e 
Virgílio Távora. 

(*) Rejeítadas as emendas, o projeto vai à sanção pre
sidenciaL 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V~t-sb passar, 
agora, à apreciação do Requerimento n9 49/86, lido no 
Expediente, de urgência, para o Projeto de Lei da Câma
ra n"' 137, de 1985. 
_ Em vo_taç_ão o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
_dOs:_{Pausa.) 

Ap-rovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da 

matéria que constou da Ordem do Dia da sessão-de21 de 
março passado, quando teve a discussão encerrada com 
recebimento de substitutivo em plenário, voltando às co-
misSões competentes. - -

Votação, em turno único, do Projeto de Lei-da 
Câmara n"' 137, de 1985 (n"' 5.347/85, na Casa de 
odgem), que declara o cidadão Tancredo de Almei
da Neves Presidente Honorâii()dã. RePública (de
pendendo de parecer da Comissão de Constituição e 

(*-)- A.s emendas rejeitadas acham-se publicadas no OCN (Seção II) deJ· 
4-86. 
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Justiça sobre o PrOJeto e o substitutivo e de parecer 
d<l. Comissão de Educação e Cultura sobre o substi
tutivo). 

Solícito do nobre Senhor Senador José Ignácio-Ft.:irei~ 
ra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. JOSfi: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB - ES. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De autoria do nobre Deputado Jorge Carone, o proje
to de lei em exame objetiva prestar uma homenagem 
ímpar' àquele que se tornou um símbolo da nova era 
constitucional que empolga a República: o Presidente 
Tancredo de Almeida Neves. 

Em sua justificação, afirma o ilustre Áutor: 

"Poucos brasileiros acumularam tantas experiên
cias na vida pública, nos Três Poderes do Estado e 
nas três esferas da Administração, dedicando-sedu
rante mais de 50 anos ao servíÇo do povo, com a vi
são perfeita do estadista." 

É um retrospecto sobre outras honrarias prestadas a 
figuras fmpares da Pátria, cita as homenagens prestadas 
a Tiradentes e a Benjamin Constant, cognomiriados "Pa
trono da Nação Brasileira" e "Fundador da República", 
respectivamente. 

Não cabem aqui maiores considerações sobre o rele
vante papel do Presidente Tancredo de Almeida Neves 
na política brasileira, neste último meio século. 

Os insólitos acontecimentos, que culminaram com o 
seu passamento, colocaram-no definitivamente no pe· 
desta! da glória e o erigi"ram em figura inesquecível de to
dos os brasileiros. 

A homenagem, assim, sobre revestir-se de mérito_ in
discutívêl, não afronta as exigências de n-atureza consti
tucional e jurídica. 

Observe-se, contudo, que o projeto sofreu emenda do 
preclaro Senador Amaral Peix-oto, que,'Sem -desvirtuar o 
·alto significado da homenagem, tornou o projeto mais 
acorde com os preceitos da técnica legislativa. 

Por esta razão, opinamos pela constitucionalidade, ju
rididdadi e boa técnica do projeto, nós termos da emen
da em apreÇo. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Mllller, para proferir 
o parecer da Comissão de Educação e Cultura. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Pam 
proferir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A EJ!lenda n'~ I, apresentada em Plenário pelo ilustre 
Senador Amaral Peixoto, visa a modificar o Projeto de 
Lei da Câmara n'~ 137, de 1985 (n9 5.347-C, de 1985, na 
Casa de _origem}, que "declara o Cidadão Tancfedo de 
Almeida Neves Presidente Honorário da República". 
Atendendo à realidade dos fatos, a Emenda em tela pro
põe que Tancredo Neves seja incluído entre os que "fo
ram ungidos pela Nação brasileira para a Suprema Ma
gistratura". Como se sabe, a trágica enfermidade impe
diu que aquele que seria Presidente da Nova República 
tomasse posse. A modificação proposta em nada diminui 
os elevados méritos da personalidade em causa, mas se 
a têm à verdade histórica. Por isso, nosso parecei- ê faVo
râvel à Emenda n9 1, de PlenáriO, com a seguinte Sebe
me~da que apresentamos: 

Subemenda n9 1-CEC à E-menda n9 1, -de"-:Ple
nãrio. 

No art. 19 da Emenda acrescente-se as seguintes 
expressões '' ... , para todos os efeitos legais". 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrtb)- O parecer da 
ComisSão de Constituição e Justiça é favorâvel ao substi~ 
t_utivci, e o da Comissão de Educação e Cultura é favorâ
vel ao sub~titutivo c-om a subemenda que apresenta. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à Vo
taçà_o_ do subs_titutivo, que tem preferência regimerital, 
sem prejuízo da subernenda. 

Em votação. 
Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o substitutivo, fica prejudicaao--o--PfõjCtO. 

É o seguinte o substitutivo aprovado. 

O art. 19 passa ter a seguinte redaç-d.o: 

.. Art. 1<? O cidadão Tancredo de Almeida Ne
ves, eleito e não emposiiado,-POr motfVo de seu fale
cimento, figurarâ ria galeria dos que foram ungidos 
pela Nação brasileira para a Suprema: Maglstfã.tu~ 
ra." 

O SR. PRESIDENTE: (Passos Põrto)- Em votação a 
subemenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perinanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovado o susbtitutivo e a subem_endJl, a matéria vai 

à Comissão de Redução, a fim de redigir o vencido para 
o turno suplementar. (Pausa.) 

Estando o projeto em regime de urgência, passa-se 
imediatamente à sua apreciação em turno suplementar. 
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação, que vai 
ser lido pelo Sr. !~':.Secretário. 

É lido o seguinte. 

PARECER 
N9 187, de 1986 

Da Comlssii.o de Redaçii.o 

Redação do vencido, para o turno ~u
plementar, do substitutivo do Senado ao 
Projeto · de Lel da Câmara n_ 0 137, de 
1985 (n-0 5-347/85, na Casa de órlgem) _ 

Relator: Senador Lenolr V argas 
A Comlssij.o apresenta _a redação do ven_

cido, para o turno suplêmentar, do substl
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ.
mara n_o 137, de 1985 (n.o 5-347/85, na Casa 
de origem), que declara o cidadão Tancredo 
de Almeida Neves, Presidetne Hó!lorálro da 
República_ 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril 
de 1986. - J'orge Kalume. Presidente -
Lenoir Vargas, Relator ~ Nivaldo Machado. 

ANEXO AO PARECER N-0 187, DE 1986 
Redação do vencido, para o turno su

plementar do substitutivo do Senado ao 
Projetõ~ de Lei da Câmara. n.o 137, de 
1985, (n-0 5-347/85, na Casa de origem)_ 

Inclui o nome do· cidadão Tancredo 
de Almeida Neves na galeria _dos que 
foram. ungidos pela Nação brasileira 
p~ra a Suprema. Magistratura. 

O Congresso Nacional decreta:. 
Art_ L 0 O cidadão Tancredo de Almeida 

Neves, eleito e :tlão empossado~ por motivo 
de seu ·falecimento, figurará na galeria dos 
que foram ungidos pela Nação brasileira 
para a Suprema Magistratura, para todos os 
efeitos legais. 

Art- 2.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação_ 

Art_ 3,0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em discurs~ 
são o substitutivo em turno suplementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a:·discurs~ 
são. 

Encerrada a discurssão, o substitutivo é dado corno 
aprovado, nos termos do art. 318 do Regimento lnterno. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto) -Concedo a 

1pa!avra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronun

cia o seguinte discurso.-Sem r6Visão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. a Fundação Joaquim Nabu~ 
co, instituição pioneira, altamente conceituada, de pes~ 
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quisas -pUrãs e aplicadas no campo das ciências sociais, 
sitUada no Recife - de onde irradia para o Nordeste e 
todo o Pa1s a crescente influência e indiscutível prestígio 
decorrentes dos cursos, publicações, trabalhos e iniciati~ 
vas culturais que realiza -, concedeu, _em fins do ano 
passado, a .. Medalha Massangana" ao escritor Eduardo 
Portella, ~ _ ~ _ 

Essa consagradora hom~nagem outorgada ao insigne 
ensaísta e crítico literário que exerceu, com exemplar 

-dignidade e incomparável eficiêllciã, -o-cargõ de Ministro 
de Estado da Educaç_ão e Cultura e, posteriormente, con~ 
quistou a imortalidade acadêmica, ao ser eleito Membro 
da Academia Brasileira de Letras, correspondeu, na ver
dade, ao reconhecimento do imenso valor de Eduardo 
Portella. 

·Os assinalados serviços prestado à educação e à cultu
ra pelo então Ministro Eduardo Portella contribuíram, 
certamente, para justiflcar a iniciativa da Fundação Joa~ 
quim Nabuco. 

Deve~se, contudo, acentuar, como fator igualmente 
determinante daquela significativa horrienãge-m, a -ava~ 
tiação crítica da obra que o eminente escritor vem levan~ 

-do a efeito através de livros, ensaios e artigos que jã o 
projetaram dentro e fora das nossas fronteiras. 

A propósito da concessão da "Medalha Massanga~ 
na", da Fundação Joaquim Nabuco, a Eduardo Portella, 
escreveu o eminente sociólogo Gilberto Freyre um notâ~ 
vel artigo intitulado "Portella, a consciênciã. ética", que 
o Correio Braziliense publicou em sua edição de 21 de de
zembro passado, cuja incorporação ao texto desta breve 
comunicação- solicito, neste momento. Trata-se de um 
sucinta ariálise da personalidade e do desempenho do ex
Ministro Eduardo Portell_a, em que Gilberto Freyre des
taca, entre outros atributos, a criatividade, o sentido éti
co e o mérito excepcional da produção intelectual desse 
eminente acadêmico. 

Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que dese~ 
java fazer r1_este momento. {Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Correio Braziliense 
Brasília, sâbado, 21 de dezembro de 1985. 

PORTELLA, A CONSCIENCIA ÉTICA 
Gilberto Freyre 

Quem~ no Brasil intelectual de hoje, mais merecedor 
do que Você, ou sem exagero, tão merecedor quanto V o~ 
cê.· Eduardo Portella, da Medalha Massangana, da Fun~ 
dação Joaquim Nabuco, signifLcativamente situada no 
Recife e magnificamente-presidida por Fernando de 
Mello Freyre? 

Você nasceu na Bahia, é certo. Mas sua formação inte~ 
lectual foi recifense. Recifense: como a de_Castro Alves. 
Recifense como a de Rui Barbosa._ Recifense como a de 
Nilo Peçanha e a de Epitãcio Pessoa, quando futuros 
Presidentes da República. Recifense corno a de Dom Vi
tal. Como a de Tobias Barreto. Como a de Clovis Bevi
lacqua. Como a de Sylvio Romero. Como a de Augusto 
dos Anjos. 

Nunca é demais o que se díga de enaltecedor do Recife 
intelectual. O Recife vem cumprindo, no Brasil, uma 
missão cultural que lhe dá uma posição única entre as ci
dades brasileiras. 

O Recife vem sendo, a seu modo, didático. Vem ensi
nando, menos livresca ou academicamente, que atravês 
de: um muito dinamicamente seu learn by doing. Fazendo 
que o adventício aprenda. fazendo;_ praticando; 
recifensizando-se; passando de aprendiz a mestre. Acor~ 
dando de madrugada em cafés boêmios. Assobiando, na 
solidão das noites quentes, trechos de óperas. Indo a 
missas depois de ter dançado em pensões de mulheres. 
Quase benzendo~se ao passar pelo Diário de Pernambu~ 
co como se passasse por outra catedraL 

O Recife ensina seiri parecer que pedantemente ensina. 
Ele não procurou fazer que Você pronunciasse a língua 
portuguesa diferente da maneira baiana. Você ê que reei~ 
fens.izou, sem sentir, que se recifensizava sua pronúncia 
brasileira da língua portuguesa. 

O Recife, quase songamongamente, comunicou a V o~ 
cê um modo de escrever, de falar, de dizer, de ser escri~ 
tor, que só o Recife lhe teria comuníCado. Um modo lite-
ralmente, sociolingaísticamente recifense. · 

De modo que, ao receber o ouro nobre da Medalha 
M assangana. Você recebeu uma homenagem presidida 
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---POr um recifense se"mp-re orgulhoso de ser recifenSe: Joa~ 
quim Nabuco. Ainda hã pouco, redescobri, relendo um 
dos seus discursos, esta confissão: a de ter sido liberal em 
política à maneira recifense. A de que seu liberalismo, 
como deputado federal do Rio de Janeiro, foi o liberalis~ 
mo aprendido no Recife. 

----= Mas Jo_~quim Nabuco poderia ter enfatizad_o a reci
fensidade de outro dos seus caracterfsticos: o seu pendor 
para ser, nas perpectivas, ao mesmo tempo que telúrico, 
o que ele chamou cosmopolita, O cosmopolismo que o 
levou a muito jovem, procurar Renan, em Paris. A muito 
jovem, tornar~se admirador de ingleses, tanto intelec~ 
tuaís cómo políticos. Tanto poetas, como estadistas. 

Não é em vão que o Recife e, pela sua posição tisica~ 
mente ecológica, tão próxima da Europa, por um lado, 
como da África, tão influentes sobre o recifense Joaquim 
Nabuco. Mas inflllências que ele recifensizou, pernam
bucaniZou, abrasileirou. 

-E o que o Recife tem sabido realizar: abrasileirar o que 
vem assimilando de origens não brasileiras. Sendo criati~ 
vamente recifense. 

Sua presença - Eduardo Portel\a - na crítica brasi
leira de idéias e de letras é o que vem sendo: criativa. 
Uma tradição recifense de criatividade, em setor tão 
nobre, que culmino\l em Você, emborajâ antecipada por 
esse outro notável recifensizado que foi Âlvaro Lins. E 
vinda de um Nabu"o, de um Oliveira Lima, de um Antô
nio Pedro de Figueiredo, de um Artur Orlando através 
de antecipações inesquecíveis. Lembre-se Artur Orlando, 
retiflcando em Tobias Barreto o ex.clusivismo do entu~ 
siasmo intelectual pela Alemanha apenas jurídica, ao ad~ 
vertir estar surgindo uma Europa mais importante que a 
doutarnente jurídica: a literáría dos russos como Tolstoi 
e Dostoievski. 

Advertências dessa espécie, retificações desse sabor, 
lições dessa importância, têm caracterizado sua criativís~ 
sima crítica líterâria e de idéias. Mestre Eduardo Por
tella. Tão recifensernente didâtica mas tão sem pedantis
mO ·no seu modo de vir abrindo novos caminhos à inteli
gência brasileira, aos saberes brasileiros, a um pensar ca
racterísticarriente brasileiro como filosofla de vida e de 

-cultura. 
A filosofta_de vida e de cultura que o oriento_u, Eduar~ 

do Portetla, no desempenho daquele Ministério da Edu~ 
cação e Cultura que Você exerceu sem se co_nsjderar Mi~ 
nístro fixo mas Ministro que estivesse de passágem nesse 

-ano pós1o. No que revelou~se superiormentt: ético. E, as~ 
sim desprendido, é que benefLciou educação e cultura 
como um servo e não supondo~se senhor majestosamen
te e_ superburocrâtico de comandos atribuídos a tais 
funções. 

Foi Você homem público sem deixar de ser intelectual 
c_çnscienciçs(l, responsâvel, ético, a serviço da inteligên-

- cía brasileira. Passou pela vida pública, sendo o Eduardo 
Portetla de sempre. O escritor de sempre. O intelectual 
de sempre. E acrescente~se que, como brasileiro, o reei~ 
fense indestrutível que se tornou. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José lgnâcio Ferreira. 

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso, sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na esteira das repercussões advindas da execução do 
Plano de Estabilização Ec_onôrnica, ouço com certo ali~ 
via que oS setores produtivos não 56 se esforçam por 
ajustar~se às novas situações por via do entendimento 
mútuo, mas igualmente proclamam o desejo de que não 
haja interferência do Governo no processo de sua adap
tação ao novo modelo econômico. 

No momento, a questão que mais preocupa o empre~ 
sariado reside na necessidade de deflnição de índices re~ 
dutores de preços entre as indústrias e seus fornecedores, 
posto que, se os preços ao consumidor estão congelados, 
é inevitável que as re:lações entre produtoras de matérias~ 
primas e de insumos e os produtores de manufaturados 
se ajustem ao processo. 

Defensor, que sempre fui, do modelo económico de li~ 
vre mercado para o País, com a participação governa~ 
mental situada apenas no estabelecimento das_ políticas 
de produção e de abastecimento, observo com satisfação 
que o empresariado quer verdadeiramente assumir o seu 
papel, se possível abandonando de urna vez por todas o 
paternalismo do Estado, onde, por força mesmo das re-
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gras básicas de mercado, a interferência governamental 
não raro cria deformações. 

A posição do empresariado é sintomaticarnente sadia. 
Agora, vencido o primeiro -mês -da adoção do Plano de 
EstabiTização Econômica, as lideranças do setor, ao con
trário do que expunham de início, jâ descobriram que 
fornecedores e iridústrias podem (e devein) perfeitamente 
dispensar a interferência do Governo, a quem caberia, 
em última anâlis"e, determinar um índice redutor de 
preços para a· negociação de seus produtos, semelhante
mente ao que foi por ele determinado para as relações 
das estatais com o mercado interno. Ora, como tudo in
dica que um único índice- redutor não satisraz à pletora 
de variedades entre os mui diverSificados ramos da ativí
dade produtora, a posição dos empresários vãi-se cada 
vez mais tornando cl~ra e consentânea com a política_de 
livre mercado, a qual é, em sfntese, justamerite a-práticã 
que o Governo do Presidente José Sarney pretende ver 
reinstaurada no País com a implantação e consolidação 
do novo modelo econômico. 

Ainda há, no entanto, algumas vozes expressivas do 
setor que discordam desse posicionamento, insistindo 
em que não existe alternativa para a intervenção do Esta
do para a solução dos impasses residuais, cuja pers-istên
cia obrigaria empi"eSãs à -paralisação de suas atividade.s, 
parcial ou totalmente. com sérios reflexos sociais nO 
mercado de trabalho e no abastecimento. Trata-se, com 
efeito, de importante dado a considerar, pois demorlstra 
que o reajustamento empresarial à nova ordem ecomO
mica encontra algumas dificuldades cap-azes de retardar 
em demasia a normalização do mercado, causando inde
sejáveis desequilíbrios ao consumo. 

Neste caso, juStitkãr-_se-iá a interv_enção do agente go
vernamental? Não creio. E não creio porque julgo inteli
gentes e da maior lucidez as limitações a que se impôs o 
Governo de somente estabelecer parâmetros monetários 
para os preços mínimos e mâximos, -desde a produção" 
primária até o limite de consumo, inclusive com prazo
limite de um ano como garantia de seguridade para a re-
forma económica. _ - -

Na verdade, a economia de livre mercado não admite 
a intervenção do Estado, _a não ser - conforme ressaltei 
-na formulação da política econômica ejou, erri alguns 
casos mais específicos, no controle de algumas áreas de 
produção e de serviços dos quais diretamente dependa a 
segurança nacional. 

E isto pressupõe que, diante da discordância, o Gover
no deve_estar atento à questão, deixando ao próprio em~ 
presariado a responsabilidade de um ato que ê de sua 
quase _exclusiva competência, o da negociação n"á relati
vidade de seus ganhos e de suas perdas. 

O que não poderia continuar- e-aí o Plano de Esta~i
lização Econômica funcionou adequadamente - era a 
situação anterior, na qual as empresas já nem se preocu
pavam com a estrutura de custos de seus produtos, 
avançando na correnteza inflacionâria para o ganho iri
devido _em detrimento da capacidade aquisitfva.-aõ--ni.er
cado consumidor. 

Prefiro,_Sr. Presidente, colocar-me ao lado da maioria, 
isto é, dos que acreditam que o processo de adaptação do 
empresariado ao novo modelo econômico está chegando 
ao fim e entendem que o Governo deve mantei-a atitUde 
de não intervenção nas negociações entre as indústrfaS e 
os fornecedores. Até porque, convenhamos, se o Gover
no vier a tomar a decisão de indicar parâmetros gC::néri
cos para todo o setor, injustiças poderiam ser cometidas 
contra uns e outros~ 

Deve o Governo, isto sim, manter a política de expan
são da capacidade de consumo do mercado interno e de 
promover as negociações com o mercado externo. Neste 
particular, a reforma económica produzida pelo Plano 
de Estabilização Económica está no caminho_ certo, haja 
vista que de Jogo conquistou a unanimidade da apro
vação nacional. 

Pensarmos, a esta altura dos acontecimentos, em re
tornar aos tempos do paternalismo governamental a se
tores específicos da ec~nomia, em detrimento da recupe
ração do tecido social e económico do País, seria o mes
mo que renegar a perspectiva do reencontro dos brasilei
ros com o bem-estar. 

Afinal de contas, estamos ainda há pouquíssiili:o tem
po do lançamento do Plano de Estabilização Económica 
e, portanto, é natural que não tenha ele sido inteiramen-

te aSSiffiilado~ S~por es~a possibilidade, mais do que ob
!~C?..!._~~insensato. (M~it~ bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência designa para a sessão or
dinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n9 131, de 1985-Complementar (n9 252/85, na Casa de 
origem), que inclui o Município de Maracanaú, recém
desmembrado do Município de Maranguape, na região 
metropolit~na de Fortaleza, alterando§ 89 do art. ~9_da 
Lei Complementar n9 14, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES FAYO~RÁVEIS, sob no~ 3~~4, de 1986, 
das Comissões 

-de Constitui4;ào e Justiça; e 

- de Municípios. 

Votação, em turno único, do Requerimento fi9 46, de 
1986, de autoria do Senador Enéas Faria, solicitando, 
nos termos do art. 195, inciso I, do_ Regímen to Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara 
n\l 204, de 1985 (n9 6.615/85, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que cria Jun
tas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça 
do Trabalho, define ãreas de jurisdição, e dã outra-s pro
Vidêllcias.-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 28, de 1970, 
de autoria do Senador Ruy Carneiro, que cria o Serviço 
Nacional Obr!g~tório e dá_~utras Pro:\j~ênciaS; tendo 

PARECER, sob n9 819, de 19_85,-dci_Comis-são 

-de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalida
. de. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação-preliminar da 
constitUcionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n_9 193, de 1980, 
do Senador Humberto Lucena, que introduz alteração 
na Lei da Anistia, objetiviildo tornar expfes-so O direito 
aos adicionais, por tempo de serviço, dos servidores civis 
e militares que retornaram ou reverteram _ao serviço atí
vo, tendo 

PARECE-R, sob n9 282, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstituciona1ida
de. 

5 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos _do art. 2~6 _do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado n'i' 18, de 1981, de auto
ria do Senador Gastão Müller, que dispõe sobre a obri
gatoriedade de construção, reconstrução ou mOiltagem 
do Museu, nos casos de extinção ou demolição da unida
de existente, tendo 

PARECER, sob n'i' 500, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstifucionalida
de. 

6 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno}, do Projeto de Lei do Senado ri9 60, de 1981, 
de a_utoria do Senador ltama,r Franco, _que suspende, em 
relação aos desempregados, a exigibilidade dos créditos 
vinculados ao Sistema Financeiro .de Habitação e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER, sob n'i' 820, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstituCíollalida
de. 
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7 

-votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do a-rt. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 252, de 1981, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que exime do Im
posto sobre a Renda as quantias pagas a título de indeni
zação por férias não gozadas no curso do contrato de 
trabalho, tendo 

PARECER, sob n9 572, de 1982, da Comissão 

-de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar-da 
constitlicióilalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto d_e Lei do Senado n~' 271, de 1981, 
de autoria do Senador Gastão Müller, que considera 
prestação de socorro a intervenção médica arbitrâria in
dispensãvel à salVação da vida de terceiro, tendo 

PARECER, sob n'i' 728, de 1985, da Comissão 

--de Constitu-ição c Justiça, pela injuridicidade. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art,.. 
296 do Regimento Interno), do Pr_ojeto de Lei do Senado 
ns> 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabelece critério e limite panl" os -reajustes dos 
preços de ingresso de jogos de futebol, tendo 

PARECERES, sob n9s 738, de 1983, e 51, de 1985, da 
Comissão 

- de Constituição c Justiça - 1 'i' pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade; 

-:-:-_2s>_ pronunçiaJ:!l_ento (reexame solici~ado em_ Ple
nário): ratificando seu parecer anterior, com voto venci
do do Senador Helvídio Nunes. 

10 

Votação, em prilnc!íro turno-(apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado _n'i' 244, de 1983, de au
toria do Senador Ãlvaro Dias, que dispõe sobre a possi
bilidade de os sindicatos de trabalhadores poderem re
clamar em juízo, independentemente de mandato procu
ratório, adicionais de insalubridade e peri~ulosidade, em 
benefício de seus associado~, tendo -

PARECER, sob n'i' 50, de 1985, da Comissão 

-de Constitui4;ào e Justiça, pela injuridicidade. 

11 

Votação, em primeiro turno (apreciaç-ão preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n~' 270, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
acrescentando dispositivo à Lei n~' 5.889, que estatui nor
mas reguladoras do trabalhador rural, tendo 

PARECER, sob n'i' 486, de 1984, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de e injuridicldade. 

12 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridícídade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
nt> 273, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 

_acrescentando dispositivo à Lei n~' 7.016, de 23 de agosto 
de 1982, que dispõe sobre a reversão para cargos inte
grantes do plano de classificação, tendo 

PARECER, sob n'i' 131, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de e .injuridicidade, com voto vencido dos Senadores Ju
tahy Magalhães, Lenoir Vargas e Luiz Cavalcante. 

13 

Votação, em primeiro tlr.irio (apreciação prelimínar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen-
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to Interno), do Projeto de Lei do Senado n'l .~88, de 1983, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre o arrendamento compulsório de parcelas de lati~ 
fúndios, para os efeitoS que espeCifica; rendo_ 

PARECER, sob nl' 401, de 1984, da Comissão. 

-de Const_ituição __ e Jqstiça, pela incons_titucionali.da
de. 

14 

Votação, em primeiro turno (ipreciação preliminar da 
constituCíó-ri.illidade, nos termos do art. 296 do_ Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1984, 
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que altera a re
dação do art. 10 da Lei n'i' 6.903, de 30 de abril de 1981, 
para equiparar ·ao funcionârio pUblico civil da União, 
Juiz Temporáriõ aposentado, tendo 

PARECER, sob n'l "817, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

JS 

Votação, em primeiro turnO (ãpreciação_-preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n'1. 28, de 1984, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, no 
capítulo concernente à Justiça do Trabalho, tendo 

PARECER, sob n'~ 812, de 1985, da Comiss_ã_o 

-de- Constit_uição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

16 

Votação, em pómeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n'l 57, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que altera dispositivos da Lei n<~ 4.266, que dispõe sobre 
o salário-família do t(abalha,dor, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n"' 880, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de e injuridicidade. 

17 

Votação, em primeiro turno (apreciaçãO preliminar da 
constituciOnalidade, nos termos do art. 296 do_Re_gimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n"'161, de 1984, 
de autoria do Senador_ Nelson _carneiro, determinando 
que seja incorporada ao vencimento, na ~o_ndição que es
pecifica, a gratificação de cargo técnica· percebida por 
servidor público, tendo 

PARECER, sob n9 465, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

18 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constituclonalida_de, oos termos do art. 296 do Regímen· 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~220, de 1984, 
de autoria d,o Senador Henrique Santillo, que estabelece 
critérios para reajustamento salarial do servidor público 
e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n"' 132, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

19 

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constituciõ-nãlidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 113, de 1985, 
de autoria do Senador Carlos Alberto, que dispõe sobre 
a contagem recíproca do tempo de serviço entre ativida
des abrangidas pelo Programa de Assistência ao TrabaM 
lhador Rural e aquelas vinculadas à Previdência Social 
Urbana, tendo 

PARECER, sob n9 466, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 
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20 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n"' 229, de 1980, do Senador Henrique Santillo, que proíM 
be a propaganda de medicamentos nos meios de comuni
cação social, tendo 

PARECER, sob n"' 353, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitudonalidaM 
de e injuridicidade, com voto vencido dos Senador~ 
Franco Montoro e Tancredo Neves. 

(Dependendo da votação do Requerimento n,.. 47, de 
1986, de autoria do Senador Benedito Ferreira, de adia
mento da discussão para reexame da Comissão de Cons-
titUição-' e JUstiça.) -

21 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 25, de 
1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que isenta 
do Imposto sobre a Renda as gratificações que enumera, 
pagas a servidores públicos, tendo 

PARECER, sob n9 1.013, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de, 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 48, de 
1986, de autoria do Senador Nelson Carneiro, de adia
mento da _discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 30 minutqs.J 

ATO DO PRESIDENTE 

N<~ 29, de 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atriM 
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97, in
ciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 
2, de 1973, e revigorada pelo Ato n"' 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n"' 
130, de 1980, resolve dispensar a Senhora Iracilda Casa
rotto Alves da Cunha do emprego de Assessor Técnico, 
sob o ·regime jurídico da Consolidação das Leis do Tra
balho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a 
partir de 14 de fevereiro de 1986. 

_Senado_ Federal, 2 de__ abril de 1986. --José Fragelli, 
Presidente do Senado Federal. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

Resenha das Matérias apreciadas de 
I"' a 31 de março de 1986 

Artigo 293, II, do Regimento Interno) 

Projetas aprovados e enviados à sanção 

-Projeto de Lei do Senado n"' 235, de 1985- DF, de 
iniciativa do Poder Executivo, que altera os artigos -19, 
2"', 39, 49, 10 e 11 da Lei n"' 6.450, de 14 de outubro de 
1977, que dispõe sobre a organização básica da Polícia 
Militar do Distrito Federal. 

Sessão: 18-3-86 (extraordinária) 
- Projeto de Lei da Câmara n9 10, de 1982 (n9 

4.608/81, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a instituir a Fundação Universidade das Missões, 
com sede em Santo Ângelo - RS. 

Sessão: 19M3-86 
- Piojeto -de Lei da Câmara n'i' 201, de 1985 (n"' 

6.249/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que cria órgãos na estrutura 
básica da administração do Distrito Federal e dá outras 
providências. 

Sessão: 19-3M86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei da Câmara n"' 220, de 1985 (n<~ 

6.25.0/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que cria diretorias na estrutura 
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do Instituto Nacional de Colonização- e Reforma 
Agráría - INCRA, e dá outras providências. 

Sessão: 19-3-86 (extraordinária) 
-Projeto de Lei do Senado n"' 374, de 1985- DF, de 

iniciatiVa do Poder Executivo, que estende aos iritegran
tes da categoria funcional de Agente de Trânsito, da Ta
bela de Pessoal do Departamento de Trânsito do J:?istri
to Federal, as Gratificações instituídas pelos Decretos
leis n9s 1.727, de 10 de dezembro de 1979, e 2.126, de 19 
de junho de 1984, alterado pelo Decreto-lei n' 2.239~ de 
28 de janeiro de 1985, e dá outras providências. 

Sessãó: 19-3M86 (extraordinária) 

Projetas aprovados e enviados à promulgação 

-Projeto de Resolução n9 146, de 1985, de autoria da 
Comíssão de Economia, que autoriza o Governo do Es
tado de Santa Catarina a elevar cm CZS 24.404.323,46 
(vinte e quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, tre
zentos e vinte e três cruzados e quarenta e seis centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sessão: 5-3-86 (extraordinário) 
- Projeto de Decreto Legislativo n<~ I, de 1985 (n"' 

56/84, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre Cooperação Económica, Industrial e 
Tecnológica entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da Suécia, concluído em Brasflia, 
a 3 de abril de 1984. 

Sessão: 12-3M86 
-Projeto de Decreto Legislativo n"' 5, de 1984 (n9 

39/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Preve-~ 
nir a Evasão Fiscal em Matérias de Impostos sobre a 
Renda entre o Governo da República Federativa doBra
sil e o Governo do Equador celebrado em Quito, a 26 de 
maio de 1983. 

Sessão: 18-3-86 (extraordinária) 

Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados 

-Projeto de Lei do Senado n9 225, de 1983, de auto
ria do Senador Muri!Q Badaró, que cria a regula a apli
cação, pela Censura Federal, do Certificado de Libe
ração Restrita e dã outras providências. 

Sessão: 6-3-86 
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"' 

100, de 1985 (n' 2.609/83, na Casa de origem), que intro
duz modificações na legislação de amparo aos ex
combatentes da Segunda Guerra Mundial e dã outras 
providências. 

Sessão: 18-3-86 (extraordinári_a) 
-Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1986- Comple

mentar, de autoria do Senador Amaral Peixoto, que cria 
o Estado do Tocantins, mediante desmembramento da 
área do Estado de Goiás. 

Sessão:· 19-3-86 (extraorinária). 

Projetas aprovados e enviados à Comissão de Redação 

-Projeto de Decreto Legislativo n'~ 22, de 1984 (n9 
57/84, na Câmara dos Deputados), que aparava o texto 
do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnoló
gica, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino de Marrocos, celebrado em Fez, a 
ro de abril de 1984. 

Sessão: 11-3-86 (extraordinária) 

-___:.Projeto de Decreto Legislativo n'~ 14, de 1985 (n'~ 
89/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo Cultural entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Democrática 
de São Tomé e Príncipe, concluído a 26 de junho de 
1984. 

Sessão: 12-3-86 (extraordinária) 

-Projeto de Decreto Legislativo n"' 20, de 1985 (n"' 
75/84, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato 
do Conselho Monetário Nacional que autorizou emissão 
de papel-moeda, no exercício de 1982, no valor global de 
Cr$ 420_000.000.000 (quatrocentos e vinte bilhões de 
cruzeiros). 

Sessão: 12M3~86 (extraordináría) 

-Projeto de Resolução n"' 148, de 1985, de autoria da 
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es
tado da Paraíba a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 3.520.541,40 (três milhões, quinhentos e vinte 
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mil, quinhentos e _quarenta e um cruzados e quarenta 
centavos). 

Sessão_ 19-3-86 

- Projeto de Resolução n? 1 ô 1, de "f 985, dC ãlltoria: da 
Comissão de Eco~om~a, que_ autoriza a Prefeitura M\!_Iji
cij}al de Campina GranO:e, Estado da Paraíba, a cOritra
tar operação de crédito no valor de Cz$1.492.599,76 (um 
milhão, quatrocentos e noventa e _dois mil, quinhentos e 
noventa e nove cruzados e setenta e seis centavos). 

Sessão: 19-3-86 -

-Projeto de Res9l~ão n<1 162, de 19~S,_ de autoria da 
Comissão de Economia, que autoriza o GoVerno do pis
trito Federal a contratar operação de créditO no valor de 
Cz$ 702.372.620,15 (setecentos e dois milhões,-trezelltos 
e seteata e doís rriil, seiscentos e vinie crUzados e quifize 
centavos). -

Sessão: 19-3-86 

-Projeto de RãsoluçãO fl9T64, de 1985, de aútoria da 
Comissão de Finanças, qlie autoriza o Governo-do Esta
do de Santa Catarina a ralizar operãção de empréstimo 
·externo no valor deUS$ 52,000,000.00 (cinqUenta i0:01s 
milhões de dólares americanoS), destinada ao financia
mento parcial do II Programa de Rodovias Alimentado
ras daquele Estado. 

Sessão: 19-3-86 

-Projeto de_Resolução n'1 154, de-]985, de iillior~h~ da 
Comissão de EConOmia, -que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mogi-Guaçu, EstadO de São PaUlo, a contratar 
operação de crédito no valor de Cl$ 13.770573,00 (treze 
milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e setenta e 
três cruzados). 

Sessão: 19-3-86 

-Projeto de Resolução n9 159, de 1985, de autoria da 
Comissão de Economia, qué autoriza a Prefeí(Ura Muni-
cipal de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crêdíto no valor de CzS 4.395.142,07 
(quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, cento e 
quarenta e dois cruzados e sete centavos). 

Sessão: 19.;3-86 

-Projeto de Resolução n'~ 166, de 1985, de autoria da 
Comissão de Economia, que ai.Ltoriiã õ GOverno ao ES
tado do Maranhão a l'ealizar operação de empréstíin-0 
externo no valor de USS 47 ,000~000.00 (quarenta e sete 
milhões de dólares americanos) destinada ao refinancia
mento dos compromissos externos existentes e vencíveis 
em 1985_. 

Sessão: 19-3-86 

-Projeto de Resolução n'1-l68, de 1985, de aUtoria da 
Comissão de Economia, que autoriza- o Governo do Es
tado de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo. 
externo no valor de US$ 120.000,000.00 (cento e vinte 
milhões de dólares .. americanos) destinada ao progriina 
de refinanciamento da dívida exierna daqueie- Estado. 

Sessão: 19-3-86-

- Projeto de Resolução n'~ 170, de 1985, de autoria d_a 
Comissão de Economia, que autoriza o Governo doEs~ 
lado do Rio Grande do Sul a elevar em CzS 
181.488.226,5.5_(cento e oitenta e um milhões, quatrocen
tos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis cruzados e 
cinqüenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sessão: 19~3-86 

-Projeto de Resolução n9 174, de 1985, de autoria da 
Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, a contra~ 
tar operação de crédito no valor de Cz$ 14.688.611_,20 
(quatorze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seis
centos e onze cruzados e vinte centavos). 

Sessão: 19-3-86 

-Projeto de Resolução n'1 175, de 1985, de autoria da 
Comissão -de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Brasilàndia, Estado do M<ito Grosso do -Sul, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$_ 
3.043.254,33 (três mllliõe1, quarenta e três mi( duzentos 
e cinqüenta e quatro cruzados e trinta e três centavos. 

Sessão: 19-3-86 

-Projeto de Resolução n'~ 180, de 1985, de autoria da 
Comissão de Economia, que autoriza o Governo do Es-
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tado do Rio de Janeiro a elevar em Cz.S 85.665.500,00 
(oitenta e cirico milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, 
e quinhentos cruzados) o montante_de sua_dívidaronso
lidada. 

Sessão: 19-3-86 

-ProjetO de Resolução n'1 185, de 1985, de autoría dã: 
ComissãO ,de Econonjiã; que aUtoriZa a- Prefeitura Muni
cipal de Maringá, Estado do Paraná, a con-tratar Ope-
ração de crédito no valor de CzS 9.627~841,80 (nove mi
lhões, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta 
e um cruzados e oitenta centavos). 

Sessão: 19-3-86 · 

- PiOjeto -de LeCdo Senado n'~ i27, de 1985, de; au}o
ri!'l do.Senador Juathy Magalhães, que dispõe sobre a ex
tensão dÓs ·efeitos das Leis n'1 3.502, de 21 de dezembro 
d~_l985 e illi 3.164, de 19 de julho .de 19~7, a outros casQ~ 
que especifica, e dâ outras providências. 

Sessão: 19-3-86 

-Projeto de_ Lei do Senado n'1 336, _d~ 1980, de auto
ria do senador Pedro Simon, que dispõe sobre privilé_
glo$_ assegur;:tdos às empresas de auditagem de capital 
nacional, e dã outras providências. 

Sessão: 19-3-86 

-Projeto de Resolução n9 171, de 1985, de autoria da 
Comissão de Economia, qUe autoriza CY Govern9 do Es
tado do Rio Grande do Sul a e_levar em CzS 
134.513.277,51 (~ente e trinta e quatro milhões, quinhen~ 
tos e treze mil, duzep.tos e setenta e sete cruzados .e cii).
qüenia e um centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Sessão: 21-3-86 

-Projeto de Resolução n'1 147, de 1985, de autoria da 
Comissãet_de_E_conomia, que autoriza o Governo doEs
tadO Cfa P"ãrãllia a contratar operação de crédito no valor 
de _Cz$ 1.208.436,06 (um milhão; duzentos e oito mil, 
quatrocentos e t~!nta e seis cn~?ados e seis centavos). 

Sessão: 21-3-86 
- PíOjeto-de :Resoluç_ão n"' 152, de 1985, de auto_ria da 

Comissão_ de Economia, que autoriza a ~~efeitura_ Muni
cipal de São Sebastião, Estado de_São Paulo, a contratar 
operação de crédito no-Valor de czs-4 . .5.90.191,00 (qua
tro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e noventa e 
um cruzados). 

Sessão: 21-3-86 
- Prõjeto -de Resolução n'1 153, de 1985, de autoria da 

ComisSão de Economia, que áutofiza-a PrefCHii!a Muni
cip-al de Macaca, Estado de São- Paulo, a contratar ope-
ntçãõ de crédito no valor de CzS 6.108.015,00-{seis mi
lhões, C<?nto e oito mil e quinze cruzados). 

Sessão: 21-3-86 
-PrOjeto de Resolução n'1 155, de 1985, de autoria da 

Cõmissão_de Econoinia, que autoriza a Prefe!ill.Ta Mimf
cípál de Cãràguatatuba, Estado de São Paulo, a contra~ 
tar operaçãO de créditO rio valor de CzS 9.180.382,00 
(nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e 
dois cr~,~zados). 

Sessão: 21-3-86 
-Projeto de ResOlução nQ 156, de 1985, de autoria da 

Comissão d(! g~onomia. que a_utoriza a_Prefeitura MuiJ.i
cipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, a 

_cçmtratar operação de crédito no valÕr de CZ:S 
-7.329.618,00 (sete milhões, trezentos e vinte e nove mil, 
seiscentos_. e dezoito cruzadqs). 

8essão:- :'fi -3-86 
- Projeto de Resolução n'1 157, de 1985, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
c:ipal de Agudos, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 9.180.382,00 (nove mi
lhões, cento e oitenta mil, trezentOs e oitenta e dois cru
zados). 

Sessão: il-!-86 
-Projeto de Resolução n9 158, de 1985, de autoria da 

Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
9.772.824,00 (nove milhões, setecentos e setenta e dois 
mil, oitocentos e vinte e quatro cruzados). 

Sessão: 21-3-86 
- Projeto de Resolução n"' 160, de 1985, de autoria da 

COmissão de Economia, que autoriza a Prefeitura Muni
-cip.al de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, a_ 
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contr:ata_r_ _operação de crédito no valor de Cz$ 
14.659.236,00 (quatofze milhões, seiscentos e cinqüenta _e 
nove mil, duzentos e trinta e seis cruzados). 

Sessão: 21-3-86 

~rojctos aprovados em }9 turno 

-Projeto de Lei do Senado n'1 85, de 1983, de autoria 
do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo 
à legislação orgânica da Previdência Social, ampliando a 
definição de dependente para efeito de assistência médi
ca. 

Sessão: 4-3-86 
..,;,;_Projeto -de Lei do Senado n'1 89, de J983, de autoria 

do- .Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a proi
bição da caça -ao jacaré, e-dâ outras providências. 

Sessão: 4-3-86 
-:.;,._Projeto de Lei do Senado nQ 226, de 1983, de auto

ria ~o Se~ador Nelson Carneiro, que concede anistia a 
dirígentes shl.Oícais Punidos com base na legislação tra
balhista, 

Sessão: 19-3-86 __ _ _ 
- Projeto de Lei do Senado n'~ 81, de 1985, de autoria 

do Senador Jutahy Magalhães, que dâ nova redação aos 
artigos 4'1, item II. 5'1 e 125, do Decreto-lei n'1 200, de 25 
de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto~lei n'1 900, de 
29 de _s~tembro de 1969, dispõe sobre a obrigação de 
publicação de atas e contratos de interesse da Admiriis
tração Pública Fe~~ral Direta e Iridireta, .~ -~ã outras pro
vidências. 

Projeto aprov1ido em ]9 turno (apreciação preliminar) 

-Projeto de Lei do Senado n'1 199, de 1980, de aut~
ria do Senador Henrique_Santíllo, que assegura o creden
ciamento médico pelo INAMPS nos casos_ que especifi
ca; e dá outras providências_. 

Sessão: 19-3--86_ 

· Projeto rejeitado e encaminhado ao arquivo 

- Projeto de Lei do Senado n'1 172, de 1982, de auto
ria do Senador M:oacyr Duarte, que acrescenta letra ao_ 
item li do _artigo p.s do Códi&o ~e _Proc:esso qvil, ~nsti
tuindo o ritO sumaríssímo para as ações constífutívãs de 
servidão legal de aqueduto. 

Sessão: 19-3-86_ 

_PJ:ojetos retirf!dos e enviados ao arquivo 

-Projeto de Lei da Câmara n<? 52, de 1985 (n'1 
2.771/83, na Casa de origem), que simplifica o registro 
dos contratos de alienação fiduciãria de veículo automo
tor, embarcação e aeronave. 

Sessão: 19-3-86 
-Projeto de Lei do Senado n" 236, de 1983, de auto

ria do Senador Nelson Carneiro, que isenta de tributos e 
taxaS, inclusive municipais, as transmissões imobiliárias 
que específica. 

Sessão: 11-3-86 (extraordinária) 

Mensagens aprovadas relativas á 
escolha de autoridades 

-Mensagem n'1 263, de 1985 (n9 545/85, na origem), 
de 29 de outubro de 1985, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Jorge de Sá Almeida, Ministro de Primeira 
Classe~ da Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia Sau
dita. Sessão: _ _19.-3-86 (extraordinária) 

-Mensagem n'1 36, de 1986 (n'>'l/86, na origem), de 6 
de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presiden~ 
te da República submete à deliberação do Senado a esco
lha do Senhor Hêlio Antonio Scarabotolo, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República do 
Iraque. Sessão: 19-3-86 (extraordinária) 

-Mensagem n' 62, de 1986 (n'~ 36/86, na origem), de 
!8 de fevereiro de 1986, pela qual o Senhor Presidente da 
República suOmete à deliberação do Senado a escolha do 
nome do Doutor Aldo da Silva Fagundes para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga 
decorrente do afastamento compulsório do Doutor Jor
ge Alberto Romeiro. Sessão:-19-3-86 (extraordinária) 
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ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE .INQUtRITO, 
DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SO
OEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A 
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÁRIA 

17' Reunião, realizada 
em 23 de outubro de 1985. 

Às dezessete horas do dia vinte e três de outubro do 
ano de mil novecentos e oitenta e cin_co, presentes os Srs. 

·Senadores Cesar Cais, Presidente, Severo Gomes, Rela
tor, Rob_e:rt.Q Campos, João Calmon, Fábio Lucena e 
Martins Filho, reuniu-se a Comissão P'arlam~nLar_d_e lik:_ 
quérito "Destinada a investigar a gestão das Sociedades 
de. Eco~o.~ia Mista nas quais a Uniã_o detenha maioria 
aetonâna . --~--
~ dispensada a leitura da Ata da reunião interior que 

em seguida, é dada como aprovada. __ 
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador 

Cesar Cais, declara aberto os trabalhos. 
Dando prosseguimento, ÍÇJram colocadas em discus-

são e votação, as seguintes "proposições: __ 
1 - Suspender as ReuníôCs- da Comissão, atê o dia 

quinze de novembro. Aprovado. 
2 - Sugestão dos Srs. Senadores Roberto Campos e 

Fábíõ Lucena, de um esforço concentrado Para tentar 
concluir depoimentos .SObre a Companhia Vale do Rio 
Doce, atê fim do período legislativo. Aprovado, com 
voto _vencido do Sr. Senador Severo Gomes. 

3 - Para cumprimentO do item dois, caso seja neces
sário, o Presidente convocará mais de uma reunião se
manal, com dois depoentes cada uma. Aprovado. 

4 - Por sugestão do Sr. Seilador Severo Gomes, será 
convocado o· Sr. Deputado Gabriel Guerreiro e por su
gestão do Sr. Senador Martins Filho, os Srs. Sarnir 
Zraick e Clóvis Ditzeel. Aprovado. 

5 - Após outros depoentes a serem indicados poste
riorinente, será convocado o Presidente da Companhia 
Vale do Rio Doce, Dr. Eliezer Batista da Silva. Aprova
do. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU.€RITO, 
"DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SO
CIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A 
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÁRIA". 

18• Reunião, realizada 
em 24 de outubro de 1985. 

Às dez horas do dia vinte e quatro de outubro do ano 
de mil novecentos_e oitenta e cinco, presentes os Srs. Se-
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na-dores Cesar Cals (Presidente) e Severo Gomes (Rela
tor), reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
.. Destinada a investigar a gestão das sociedades de Eco
nomia Mista nas quais a União detenha maioria acio-
nária". -
ediSpensad~ a leitUra da Ata da reuni3o· anterior que 

em seguida, é dada como aprovada. · 
O Sr. Presidente abrindo os trabalhos, cdnvida os de

poentes Srs. Euclides Triches e Walter Rocha de Olivei
ra, ex-Vice-Presidentes da Companhia Vale do Rio Do~ 
ce, para tOmarem assento à_ mesa. 

Dando continuidade, o Sr. Presidente, Senador Cesar 
Cal.s, faz algumas considerações a respeito da vida pro
físsiOilal dos Srs. depoentes. 

Logo a seguir, o Sr. Sefiador Severo Gomes usa da pa
lavra, para uma questão de ordem, no sentido de que 
seja suspensa a reunião, conforme prescreve o art. 125 do 
Regimento Interno. 

O Sr. Presidente determina sejam suspensos os traba
lhos por quinze minutos, para verificai sobre o funciona~ 
menta da Sessão do Congresso Nacional. 

Reaberta a reunião, o S~r. Presidente encerra os traba
lhos, convocando a Comissão para ouvir os depoentes, 
Srs., Euclides Triches e Walter Rocha de Oliveira, no 
pr6xímo-dia dezenove. Em seguida, determina que as no
tas taquigrâficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam 
publicadas, em anexo, à presente Ata, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assitente da 
COmiSSão; lavrei a presente Ata que, lida e aprovada serâ 
assinada pelo Sr. Presidente e irã ã publicação. 

ANEXO A ATA DA 18• REUNIÃO PARLA
MENTAR DE /NQUER!TO DESTINADA A IN
VESTIGAR A GESTÃO DAS SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA, NAS QUA!SA UNiÃO DE
TENHA MAIORIA AC!ONÁR!A. REAUZADA 
EM 24 DE OUTUBRO DE /985. 

· Presidente: Senador Cesar Cais 
Relator. Senador Severo Gomes 

O .SR,_ PRESIDENTE (Cêsar Càls) - Estando pre
sente o Presidente e o relator, Senador Severo Gomes, da 
CPL.que investiga a· gestão das empresas estatais, das 

-"quãü -a Uniãõ é rilã.joritâria~ declaro aberta esta reunião, 
para_ ouvirmos o depoimento do __ $r. Eu~lides Triches e 
do í>r. Walter Rocha de Oliveira. 

Dr. Euclides Triches é engenheiro civil e militar; ex
prefeito de Caxias; foi Secretário de Obras Públicas do 
Rio Grande do sul; Deputado Federal por seu Estado; 
ex-Governador do Rio Grande do Sul e V ice~ Presidente 
da Companhia Vale do Rio Doce, até recentemente. 
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Dr. Walter Rocha de Oliveira é engenheiro civil; foi 
Chefe do Departamento de Energia da SUDENE; teve 
funções na Consultaria em empresas privadas em São 
Pal:'!o ~~-?residente da Companhia V_ale do Rio Doce. 

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Sr. Presidente 
-renho uma questão de ordem a apresentar. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com a palavra 
o Senador Severo Gomes. 

O SR- RELATOR (Severo Gomes) - O art. 125 do 
nosso Regimento diz, textualmente: .. As Comissões 
reunir-se-ão com a presença, no miriírrio, da maioria dos 
seus membros." Nós aqui estamos apenas com dois Se
nadores membros desta comissão. É claro que é possível 
que sejam tomade-s os depoimentos apenas com a prc> 
sença do Presidente e do Relator. Entendo, no entanto, 
Sr. Presidente, que os assuntos desta Comissão são de
masiadamente graves e, portanto, as reuniões devem 
obedecer ao disposto no art. 125, quer dÍzer, contarem 
com a presença, no mínimo, da maioria dos seus 
membros. 

Ainda não bastasse essa questão, que eu acretido que 
deva ser colocada, mesmo porque a nossa Comíssão só 
se tem reunido com maioria dos seus membros, em reu
niões não públicas, cujo objetivo a· alcançar tem sido de 
frustrar o avanço da investigação, eu queria ponderar, 
tambêm, que o nosso Regimento eStabelece que as Co
missões não podem funcionar ao mesmo tempo que as 
sessões do Senado ou do Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Na realidade, 
V. Ex~ tem razão, ainda que o Congresso Nacional não 
esteja reunido no momento, embora convocado. 

Desse modo, eu suspendo a reunião por 15 minutos, 
para verificar se o Congresso vai realmente funcionar e, 
também, se encontramos a maioria dos membros.. 

O SR. RELATOR (Severo Gomts) - Mesmo com o 
CQngresso não funcioitando, nós temos que atentar para 
o art. 125. 

O SR. PRESIDENTE (Cesar Cais)- Vamos aguar
dar reunir a maioria dos membros. 

Estâ suspensa a reunião. 

{Suspensa a reunião às 10 horas e 9 minutos, é rea
berta às 10 horas e 24 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Estâ reaberta a 
reunião. 

Não havendo número regimental, vou levantar apre
sente reunião, que, conforme deliberação da reunião ex
traordinária de ontem, fica adiada para após o dia 15 de 
novembro. 

Está encerrda a reunião. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presiden

te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1986 

Aprova o texto do Acordo de Cooperatão Científica, Técnica e Tecnológica, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de abril de 1984. 

Art. I• É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos, celebrado em Fez, a 10 de abril de 1984. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam resultar revisão do Acor
jo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de abril de 198ô. - Senador José Fragelli, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CIENTIFICA. 
T~CNICA E TECNOLÓGICA ENTRE O 

GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DO REINO DO MARRO

COS 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O GOverno do Reino do Marrocos, 
(doravante denominados .. Partes Contratantes") 
Tendo em vista a realização de seus respectivos objeti-

vos de desenvolvimento econõmico e social e o melhora
mento da qualidad_e de vi~a de seus _pgvos, 

Convencidos ~e gue a cooperação _cientifica, técnica e 
tecnológica entre os dois países pode contribuir positiva
mente para os processos-de produção nos diferentes seto
res de suas economias e para o desenvolvimento d~ seus 
respectivos países, 

Desejosos de ampliar e reforçar tal cooperação, 
Convêm no seguinte: 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes determinarão, de comum 
acordo, os sctores que melhor se prestem à coopornção 
entre os dois países em matéria científica, técnica e tec
nológica e fixarão prioridades para tanto. 

ARTIGO II 

I. No âmbito do presente Acordo, Ajustes Setoriais 
Complementares poderão ser concluídos entre organis-

mos, instituições e ccntrps Oe pesquisa dos dois países, 
em campos específicos prioritáriOs. SUa entrada em vigor 
efetuar-se-ã por via diplomática. 

2. Os mencionados Ajustes fixarão as modalidades 
financeiras e operacionais requeridas em conformidade 
com os objetivos buscados. _ 

ARTIGO IIJ 

A cooperação mencionada nos artigos I e II poderá 
especialmente se realizar da seguinte maneira: 

a) pelo fornecimento reciproco de conhe(!imentos e 
pelo intercâmbio de informações e de documentação 
cientifiCa;-têcnica é teCnológica; 

b) pela organização de visitas e de viagens c;!e_ estudos 
--de delegaçõ_e&: çiéntificas e tecnol~gicas b_em como pelo 

intercâmbio de professores, cientistas, pesquisadores, pe
ritos e_ técn_Fs, doravante denominados "especialist::y;"; 

c) pelo -estudo, preparação e realização conjunta ou 
coordenada de programas efou projetas de pesquisa 
científica, de desenvolvimento técnico e tecnológico, 
considerando a necessidade de sua adaptação às con
dições específicas das Partes Contratantes; 

d) pela realização, em seu território, de exposições de 
caráter científico, tecnológico e-industrial, pela outra 
Parte Contratante ou seus nacionais; 

e) pelo encorajamento de qualquer ·outra forma de 
cooperação requerida pelas circunstâncias e mutuamente 
aeo,rdada. 

ARTIGO IV 

1. As Partes Contratantes concordam em criar uma 
Comissão Mista que se reunirâ a cada dois anos, alterila
damente no Brasil e :rio Marrocos, ou por solicitação de 
uma das Partes Contratantes. A data e agenda de cada 
sessãO serão determinadas de comum acordo por via diw 
plomâ~ca. 

2. A Comissão Mista servirá de foro para: 
a) a adoção de programas de ação nos setores de que 

trata este Acordo: 
b) a revisão periódica dos campos pridritârios men

cionados no ar_tigo I; 

c) a apresentação de recomendações às duas Partes 
Contratantes no que se refere à aplicação deste Acordo 
ou de seus Ajustes Complementares. 

3. A Comissão· Mista serâ mantida informada "tio 
progresso realizado na execução dos Programas e proje
tas estabelecidos pelos Ajustes Complerl!entares setoriais 
e dos programas iniciados diretamente em conformidade 
com as disposições do artigo II do presente Acordo. 

ARTIGO V 

l. Cada Parte Contratante deverá conceder as facili
dades administrativas necessárias aos especialistas desig
nados no âmbito deste Acordo ~ de seus Ajustes Com· 
pI ementares, para o exercício de suas funções no terri
tório da -oútra Parte. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

2. As facilidades administrativas mencionadas no 
parãgrafo precedente serão objeto de ajuste especial eri-
tre as duas Partes. · ,;~ 

ARTIGO VI 

1 .. ;'As Partes Coiltiatantes pOderão, de comum acor
do, procurar obter o financiamento e a participação de 
orgánizaçaes internacionais-ou de outros países interes
sa~os Jlas ativida_des, programas 'e projetas que se orig'i- -
narem deste Acordo. . . __ 

2. As Partes Contratante:; _a:_Ci:itam Contemplar a pos
.sibilidade de cooperarem juntas, ou por intermêdio de 
entidades por elas indicadas, em terceiros países que soli~ 
citarem sua cooperação, 

ARTIGO VII 

Cada Parte Contratante se compromete a fazer regis~ 
trar os pedidos de patentes de invenção ou de desenhos 
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ou modelos industriais, a fim-de proteger os direitos qué 
resultarem dos trabalhos conjuntos realizados_!:-m de~or~ 
rência deste Acordo. Deverã ser firmado ajuste-especial 
sobre as modalidades de gestão dos títulos de proprieda
de industrial obtidos no âmbito das disposições do pre~ 
Sente artigo. 

-ARTIGO Vlll 

1. O presente Acordo entrará em vigor na data da úl
tima notificação refererlte à coriclusão das formalidades 
constitucionais de cada uma das Part~ Contratantes. 

2. Permanecerá em vigor por um período de cinco 
anos e poderá ser renoVado, por tácita recondução, por 
períodos similares. 

3. O presente Acordo poderã ser denunciado por via 
- diplomãti~ coin avisO prêvio de seis meses. Entretanto, 

essa denúncia não-afelãfã ·a conclusão dos ajustes com~ 
plementares firmados no âmbito do presente Acordo e 
em execução. 

Em fé dQ que_ os representantes abatxo ~ssinat;I_os, devi
damente acreditados para tanto, assinaram o presente 
Acordo. 

Feito em Fez, aos lO dias do mês de abril de 1984, em 
dois exein-p(arcs originais, nas línguas portuguesa, árabe 
e francesa; sendo os três textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: R•
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo do Reino do Marrocos: Abdel()uahed 
Belkeziz. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 16, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado· iÍa Paraíba a contratar operação de crédito no valor de C2lli 1.208.436,06 
(um milhão, duzento~ .e--oito mil, quatrocentos e trinta e seis cruzados e seis centavos). 

Art. 1• É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2•da_Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a contratax operação de crédito no valor de Cz$ 1.208.436,06 (um milhão, duzentos e oito mil, qua
trocenJos e trinta e seis cruzados e seis centavos) correspondente a 39.860,58 Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 30.316,57, vigente em março de 1985, junto à Caixa Econômíca Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de-equipamentos e 
instalação de creches, 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, em 3 de abril de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi-
dente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• 17, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Sebastião, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de CzS 4.590.191,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e noventa e um cruzados). 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Sebastião, Estado de ~ão Paulo, nos termos do artigo 2"' da Resolução n"' 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 4.590.19-1,00 (quatro 
milhões, quinhentos e noventa mil, cento e noventa e um cruzados), correspondente a 100.000 UPC, considerado o valor nomi
nal da UPC de Cr$ 45.901 ,\II;vrgente em julho de 1985, junto à Caix·a Econômica do Estado de São Pal!lo S.A., esta na qualída
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Mu
nicípio, 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, em 4 de abril de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inCiso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a ·seguinte 

RESOLUÇÃO N• 18, DE 1986 
I 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 6-108.015,00 (seis milhões, cento e oito mil e quinze cruzados). 

Art. I• É a Prefeiturà Municipal de Macaca, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de I I 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 6.108.015,00 (seis milhões, 
cento e oito mil e quinze cruzados), correspondente a 250:.000 UPC, considerado o_ valor nominal da UPC de Cr$ 24.432,06, vi
gente em janeiro de 1985, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2' _ Esta resolução entra em vigor na data de suá publicação. 
Senado Federal, em 4 de abril de 1986. - Senador Jo~ Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, ínciso VI, da Constituição, e eu; José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 19, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor de CzS 9.180.382,00 (nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois cruzados). 

Art. I • É a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n' 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 9.180.382,00 (nove 
milhões, cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois cruzados), correspondente a 200.000 UPC, considerado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, obedeci
das 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, em 4 de abril de 1986. - Senador José Fragelll, Presidente. 

FaÇo saber que o Senado Federal al'rovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e -eu, José Fragelli, Presidente, 
promulgo a seguinte · · 

-RESOLUÇÃO N' 20, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de SÍio Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de CzS 7.329.618,00 (sete milhões, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito cruzados). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n' 
93, de li de outubro de 1976, do Senado ·Federal autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 7.329.618,00 (sete 
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milhões, trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezoito cruzados), correspondente a 300.000 UPC, considerado o valor nomi
nal da UPC de Cr$ 24.432,06; vigente em janeiro de 1985, junto ao Banco do Estado de São Paulo S/ A., este na qualidade de 
agente financeiro -do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, 
obedecitlas 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, em 4 de abril de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fregelli, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 21, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
CzS 9.180.382,00 (nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois cruzados). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Agudos, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II de ou
tubro de 197.6, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 9.180.382,00 (nove milhões, cento 
e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois cruzados), correspondete a 200.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
45.901,91, vigente em julho de 1985, junto ao Banco do Estado de Sã_o Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação -_BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 4 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 22, DE I986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Panlo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 9.772.824,00 (nove milhões, setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro cruza
dos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Deste, Estàdo de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 9.772.824,00 (nove 
milhões, setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro cruzados), correspondente a 400.000 UPC, considerado ova
lor nominal da UPC de Cr$ 24.432,06,vingente emjimeiro de 1985,junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada a financiar a execução de obras do Pro
jeto CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução en.tra em vigot na data de sua publicação, 
Senado Federal, eÍn-4 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado-Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição-, e eu, José Fragelli, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 23, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 4.395.142,07 (quatro milhões; trezentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e dois cruzados e 
sete centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 4.395.142,07 (quatro mi
lhões, trezentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e dois cruzados e sete centavos), correspondente a 115.030,60 Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, consJderado o valor nominal da ORTN de C_r$ 38.208,46, vigente em maio de 
1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à implantação de galerias de águas pluviais, meiós-fios e sarjetas, naquele Município, 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; 
Senado Federal, em 4 de abril de !986. ~Senador José Fragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 24, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 14.659.236,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e trinta e seis cruza
dos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 2• da Resoluçãon• 93, 
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor de Cz$ 14.659.236,00 (quator
ze milhões, seiscentos e cinqUenta e nove mil, duzentos e trinta e seis cruzados), correspondente a 600.000 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 24.432,06, vigente em janeiro de 1985,junto ao Banco de Crédito Real de Minàs G'erais S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -BNH, destinada à execução de obras de implantação e 
complementação de infra-estrutura urbana no 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 Federãi, em.·4 de abril de 1986. -Senador josé Fragelii, Presidente. 

1- ATA DA 30• SESSÃO, EM 4 DEABRil.lfE 
1986 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.2- Leitura de Projetas 

- Projeto de Lei do Senado nq 46/86, de autoria 
do Sr. Senador Raimundo Parente, que dispõe sobre 
o transporte marítimo de carga por empr~sas nacio
nais que operam no Sistema Roll-on/Roll-off. -

- Projeto de Lei do Senado n9 47/86, de autoria 
do Sr. Sena~or Ne~son Carn.~?íro, _que ~nt~od_uz mpdi
ficação nà Lei Complementar n9 26,--de II ~Se-
tembro de 1975, que unificou _o PIS-PASE.P. · 

- Projeto de Lei do Senado 09-48/86, de autqria 
do Sr. Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre a la
vratura de escrituras públicas, e dâ outras providên
cias. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR PASSOS PORTO- Centenârio de 
nascimento do ex-Sena~or Augusto Maynard Go-
mes. 

SENADOR HELV!DIO NUNES- Mudanças de 
partidos por políticos brasileiros, ocorridas recente
mente. Colocações sobre a candidatura nata e da 

sublegenda. 

SENADOR GABRIEL HERMES- Decisão fa. 
vorâvel do Tribunal de Contas da União, de pedido 
de impugnação feito por S. Ex•, de contratações sem 
licitaçãO de se-rviços de auditoriii e de avaliação ~e 
imóveis, feitas pelos Mínistérios da Fazenda e da In
dústria e do Comércio. 

SENADOR OCTÁVIO CÀRi:i"0$0, como Líder 
-Considerações sobre deêlara(;ões atribuídas ao Se
TJador Alfredo Campos, a respeito da candidatura 
nata. 

SENADOR FÁBIO LUCENA, como Líder- Ta
bela de ser:viços bancârios. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 
-Recebimento do Ofício n• S/3: de 1986 (~ 

50/86, na origem), pela qual o Sr. Governador doEs
tado de São Paulo solicita ãlltorização do Senado Fe
deral a fim de que aquele Estado possa realizar ope~ 
ração de empréstimo externo no valor de , US$ 
60,000,000.00, para os fins que especifica. 

SUMÁRIO 

-1.3 -'- ÓRDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara n'i' 131/85 -

Complementar (n9 252/85, na Casa de origem), que 
inclui o Município de Maracanaú, recém
desmembrado do Município de Maranguape, na re
gião metropolitana de Fortaleza, alterando § 8'? do 
art. lQ_da Lei Complementar n"' 14, de 8 de junho de 
197:.{ Aprovado. Ã 'sanção. 

- Requerimento n"' 46/86, de autoria do Sr. Sena
dor Enéas Faria, solicitando, a inclusão em Ordem 
~-o Dia do Projeto de Lei da Câmara n"' 204/85 (n9 
6.615/85, na Casa de origem), que cria Juntas de 
Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do 
Trabalho, defin~~_reas de jurisdição, e dá outras pro
vidências... Aprovado. 

-Projeto de Lei ~o Senado_ n9 28/7Õ; que Cria o 
Serviço Nacional Obrigatório e dá outras provídên-
cias. Votação adiada ·por falta de quorum, __ _ 

- ----:....:.... Prgjeto de Lei do Senad_a n"' 1~3/80, que intro
duz alteração na Lei da Anistia, objetívando tornar 
expresso o direito aos adicionais, por tempo de ser
viço dos servidores civis e militares que retornaram 
0':_1_ reverteram ao serviço ativo. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-_Projeto de Lei do Senado n"' 18/81, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução 
ou montagem de museu, nos casos de extinção ou de
moliçãg da unidade existente. Votação adiada por fal~ 
ta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 60/81, que suspen
de em relação aos desempregados a exigibilidade dos 
créditos vinculados ao Sistema Financeiro de Habi
taçã_o e dâ outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 252/81, que exime 
_do Imposto sobre a Renda as quantias pagaS a título 

de indenização por férias não gozadas no curso do 
contrato de trabalho. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado fi9 271/81, que consi
dera prestação de socorro a intervenção médica arbi~ 
trária indispensável à salvação da vida de terceiro. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 70/83, que estabe
lece critério e limite para os reajustes dos preços de 
ingresso de jogos de futeboL Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n\1 244/83, que dispõe
sobre a possibilidade de os sindicatos de trabalhado
res poderem reclamar em juízo, independentemente 
de mandato procuratório, adicionais de insalubrida
de e periculosidade, em beneficio de seus associados. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 270 f83, que acres
centa dispositivo ã Lei n9 5.889, que estatui normas 
reguladoras do trabalhador rural. Votação adiada 
por falta de quonJm. 

-Projeto de Lei do Senado n9 273/83, acrescen
tando dispositivo à Lei n9 7.016, de 23 de agosto de 
1982, que dispõe sobre a reversão para cargos inte
grantes do plano de classificação. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 288/83, que diSpõe 
sobre o arrendamento compulsório de parcelas de la
tifúndios, para os efeitos que especifica. VOtação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 8/84, que altera a 
redação do art. 10 da Lei n9 6.903, de 30 de abril de 
19"81, para equiparar ao funcionário público civil da 
União, Juiz Tempotârío aposentado. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 28/84, que acres
centa dispositivo à Consolidação das Leis do Traba
lho, no capitulo concernente à ·Justiça do Trabalho. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 57/84, que altera 
dispositivos da Lei n9 -4.266, que dispõe sobre o 
salário-família do trabalhador, e dá outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

--P~j~Í~ de Lei do Senado n9 161/84, determi
nando que seja incorporada ao vencimento, na con
dição que especifica, a gratificação de caigo técnico 
percebida por servidor público. Votsção adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 220/84, que esü:tbe
lece critérios para reajustamento salarial do servidor 
público e dá outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei dO Senado p9 113/85, que dispõe 
sobre a contagem reciproca do tempo de serviço en~ 
tre atividades abrangidas pelo Programa de Assistên
cia ao Trabalhador Rural e aquelas vinculadas à Pre~ 
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vidência Social Urbana. V~tação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado _nt 2.~9/80, que proíbe 
a propaganda de medicamentos nos_ meios de comu
nicação social. Discussão sobrestada em virtude da 
falta d~ quorum para votação do Requerimento n11 

47/86. 

- Projeto de Lei do Senado n~' :25/83, que isenta 
do Imposto sobre a Renda as gratifiCações que enu
mera, pagas a servidores públicos.. Discussão sohres
tada em virtude da falta de quorum para votação do 
Requerimento _n'~ 48/86. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR SEVERO GOMES- Decisão da Co

missão Parlamentar de Inquérito Que inveSfig"a á ges-:. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

tão das so~iedades _de eçonomia mista, de encerrar os 
seus trabalhos. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -SituaÇão de 
serventu-áriOs da Justiçá, em decorrência da promul
gação da Emenda Constitucional n"' 22, de 1982. 

SENADOR ODACfR SOARES- iúquerime:nto 
apresentado na Assembléia Legislativa do Estado de 
Rondônia por diversos parlamentares solicitando a . 
instituição de comissão parlamentar de inquérito 
para apurar irregularidades na Secretaria da Fazenda 
daquele Estado. 

SENADOR GASTÃO MULLER -Documento 
da APRESMAT -~Associação de PrOfesSOres da 

Abril de 1986 

Região Sul Matogrosscnse! sobre a greve dos profes
sores do Estado. 

SENADOR LOURIVALBATISTA -Septuagêsi
mo quinto aniversário do Colégio Antonio Vieira, 
em Salvador- BA. 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DE COMISSÀO 

3-MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDO 

5- COMPOSIÇÀO DAS COMISSÕES PER-
MANENTES~ 

Ata da 301!- Sessão, em 4 de abril de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

Presidência do Sr. Martins Filho 

ÀS 14 HORAS E 3D~ MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Eunice Mictliles -
Fábio Lucena --Aloy.Sio Chaves - Gabriel Hermes -
Hêlio Gueiros - Alexãndre Costa - Alberto Silva -
Helvídio Nunes-- João Lobo -_Josê Lins- Virgílio 
Távora --Martins Filho - Humberto Lucena - Mar
cond~s Gadelha - Cid Sam·paio - Nivaldo Machado 
- Luiz Cavalcante- Louríyal Baptista- Passos Pôrto 
- José Jgnácio Ferreira- Nelson Carneiro - Alfredo 
Campos --Severo Gomes - Gastão Müller - José 
FragelH - Enéas Faria - Cario~ _Chiar~lli_ -::--Octavio 
Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. 
Havendo_ número regimental, declaro ab~rta a sessão. 

te. 

Sob a proteção de O_eus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l9MSecretârio ir~ proceder à leitura do_Expedien

~ lido o seguintd 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES 
N•s 188 e 189, de 1986 
PARECER N• 188, DE !986 

Da cOmissão de Économia, sobre a Mens,agem n~ 
336, de 1985_(n9 648/85, na origem), do Senhor Pre~ 
sidcnte da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado de Santa Catarina a elevar, tempora
riamente, em Cr$ 133.593.500.000 (cento e trinta e 
três bilhões, quinhentos e noventa e três milhões e qui
nhentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

Relator: Seilador Lenoir Vargas. 

Nos termos do artigo 42, itein VI, da Constituição, o 
Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal a E;~posição_ de Motivos 1'1:"' 299, de 19~5 .. 
do Senhor Ministro de-ÊStaâo da Fa.Zendã:, iefa.Cíoilacfa: 
com o pleito do GOVerno -do Estado de Santa Catarina, 
no sentido de obter a necessária autorização para qUe o 
Estado_possa elevar, temporariamente, em Cr$ 

131.593.500.000 (cento e trinta e tr~s bilhões, _quinhentos 
e noventa e três milhões, e quinhentos mil cruzcíros) os 
parâmetros fixados pelO artigo 2"' da Resolução n"' 62, de 
28 de o-ufubi"o de 1975, cOm a redação dada pelo art. 1'1 
da Resolução n9 93, de 1'976, ambas do Senado Federal, 
de modo a permitir o r·egistro de uma emissão de 

2.500.000 Obrigações do Tesouro do Estado de Santa 
Catarina, tipo Reajustâvel, com as seguintes condições; 

-

PRAZO spr!E 'mXl\. 

Sane< c 9\a.a. 

a) quantidade: 2.500J)00 Obrigações do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina- Tipo Reajustável (ORTC), 
equivalentes, ao valor nominal reajustado para o mês de 
jul/85 (Cr$ 45.901,91) a Cr$ 114.775.000; 

b) características dos titulos: 

" 
PERIWICDJA!E IIi: ~ lqli\LillAlES ~llCS. 

.ru>Ui . ~,;(·~ CEI!l'IFICADCS 
(2) 

senest=J. l1l'!riSa1. P-E 008.137 a 
008.290 

(1) idêntica à das Obrigações do Tesouro Nacional - Tipo Reajustável (ORTN); 
(2) =P= ao portador 

E=nominativa-endossável. 

c) cronograma de colocaçõ~s e vencimentos 

COLOCAçli.O VENCIMENTO QUANTIDADE 

JAN/8p AG0/88 800.000 

JAN/86 SET/88 100.000 
FEV/86 SET/88 700.000 

FEV/86 OUT/88 200.000 

MAR/86 OUT/88 600.000 

MAR/86 NOV/88 100.000 

TOTAL 2.500.000 

Obs.: a serem colocadas com prazo decorrido da data da 
emissão. 

ii) ·rorm3-de colocaçio:-aúavês de orertas públicas, nos 
termos do item VII da Resolução n9 565, de 20~9~ 79, des~ 
te_ Banco Central; 
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e) autorização legislativa; Lei n' 5.165, de 27~11-75 e 
Decreto-lei n9 692, de 13-5_-76. _ ' 

2. O ConselhO Monetário Nacional, em sessão de 4 
de dezembro de 1985, pronunciou-se favoravCimente--ao 
encaminhamento do pedido do GoVerno de Santa Cata
rina. O Parecer do Banco Central sobre o referido pleito 
ressalta o fato de o end~vldamento consolidado interno 
do Estado jâ ultrapassar' o limite que lhe foi fixado pela 

{ 

Resolução n'? 62/15, com as mesmas alterações iiltrodu
zidas pela de n'i' 93/76, ambas do Senado_ Federal, mes
mo antes da realização da referida emissão. Segundo o 
mesmo documento, a margem de poupança real constan
te do orçame_nto estudual (CrS 120.589,5 -Iriilhões) 
mostra--se inferior aos dispêndios jã existentes de sua 
dívída consolidada interna, relativamente aos exercidos 
de 1985 a 1989, conforme se observa no quadro a seguir: 

Exercici.o' Va1or do· dispêndio·,· em Cr$ mil.hões 

Posição 

~-
1985 ••••••••••••••••••• 1. 215.574,8 
1986 ••••••••••••••••••• 338.587,5 
1987 ••••••••••••••••••• 478.134,6 
1988 ••••••••••••••••••• 335.704,7 
1989 ••••••••••••••••••• 280.352,9 
1990 ········-·········· 80.548,5 
1991 • • • • • • • • • • • • • • • • •• • 72.022,0 
1992 ••••••••••••••••••• 64.283,7 
1993 ••••••••••••••••••• 59.736,2 
1994 ••••••••••••••••••• 55:226;4 

3. Entretanto, dois aspectos relevantes merecem ser 
levados em consideração: 

a)· a emissão de que se trata não se caracteriza como 
criaçã~ de uma nova responsabilidade para o Estado, 
mas, SlOl, a prorrogação de um compromisso já existen
te; e 

b) não disporá o Estado. de Santa Catarina, cm f!i.ce 
da diffcil situação financeira· que atravessa; de reCursos 
para realizar o ~~gate d~~ papêis com vencimento no 
exercício de 1986 e o não pagamento dos mesmos poderá 
trazer sérios transtornos ao mercado de títulos da espé
cie. 

A anâllse, quanto ao méiito, do pleito do Governo do 
Estado de Santa Catarina deixa transparecer a conve
niência de ser o pedido imediatamente acolhido pelo Se
nado Federal, haja vista a difícil situação das finanças es
ta-duais ·catarínenses -e-a poSsibilidade ae abalos no mer
cai:l9 de titulas estaduais em face das dificuldades de o 
Governo resgatar os títulos com vencimento em 1986. 

Ante ó exposto, acolhemos a Mensagem nos termos 
do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 11, DE 1986. 

Autorizo o Estado de Santa Catarl.na a elevar em 
Cz$ 133.593.SOO,Ot} (cento e trinta e três milhões qui· 
nhentos e noventa e três mil e quinhentos cruzados) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Sen·ado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo de Santa Catarina autorizado a 
elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecidO no 
item III ,do artigo 29 da Resolução n9 62, di! 28 de ou
tubro de 1975, modificada pela de n9 93, de 11 de ou
tubro de 1976, e pela de n9 64, de 28-6-85, todas do Sena
do Federal, de mo\io a permitir o registro de uma emis
são de 2.500.000 Obrigações do Tesouro do Estado de 
Santa Catarina- ~po Reajustâvel (O R TC),_ equivalen
te a CzS 133.593.500,b0 (cento e trinta e três milhões, 
quinhentos e noventa e três mil e quinhentos cruzados), 
considerando o valor nominal do tftulo de Cr$ 
53.437,40, vigente em setembro/85, destinada ao giro de 
sua dívida consolidada interna, vencivel durante o 
exercido de 198b, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

ôperação sob 

4.005,4 
6.713,2 

121.467,9 

Situação po..!! 
terior i ~ 
são e coloca
ção de ~bllcs· 
pretendida 
1.215.574,8 

342.592,9 
484.847,8 
457.172,6 
280.352,9 
80.548,5 
72.022,0 
64.283,7 
59.736,2 
55.226,4 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua -publicação. -

Sala das Comissões. 20 de março de 1986. _:-_João 
Castelo, Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Alexan
dre Costa - Álvaro Dias - Severo GomeS - Gabriel 
Hermes- José Lins. 

PARECER N• 189, DE !986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n9 11, de 1986, da Comissão de 
Economia, que nautoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina a elevar em CzS 133.593.500,00 ( cen
to e trinta e trêS milhões, quinhentos e noventa e três 
mil e quinhentos cruzados) o montante de sua dívida 
consolidada interna". 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

O presente Projeto de Resolução; da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 336/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Es~ado de 
Santa Catarina a elevar em Cz$ 133.593.500,00 fcC:nfo·e 
trinta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil e 
quinhentos cruzados), o montante de sua divida consoli
dada interna; destinado a financiar o_giró de sua dívida 
mobiliãria. 

O Processo estâ instruído com todos os documentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a operação, os 
recursos para satisfazer os compromissos. bem conto os 
instrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno do 
Senado Federal. 

O mérito da matériã foi ·apreciado pela Comissão âe 
Economia que concluiu pela aprovação do pedido, tendo 
em vista o seu carãter prioritãrio e a -.Situação -dás fi
nanças do solicitante que o obriga a recorrer ao mecanis
mo do._endividamento para rolar os seus compromissos 
sem prej~_dicar as atividad~ bãiicas e ~adiáveiS~ ---

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. 

Sala. das Comissões, em 02 de abril de 1986. -José lg
náclo Ferreira, Presidente- Lenoir Vargas, Relator
Fábio Lucena - Octavio Cardoso - Lniz Cavalcante -
Hélio Gueiros - Alberto Silva - Nivaldo Machado -
Helvídio Nunes. 
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PARECER 
N\> 190, de 1986 

Da Comissão. de ConstitulçiW e Jus· 
tiça, sobre o Projeto de lei da Câmar& 
n.• 204, de 1985 (n.• 6. 615-D, de 1985, 
na Casa de origem), que ''cria Juntas 
de Conclllação e Julgamento tias Re· 
glões d'a. Justiça; do Trabalho, . det1n.e 
áre&S de jurlsdlçiW e dá outras provi
dências". 

Relator: Senador Fábio Lucena 
Por provocação do eminente Senador Hel

vídlo Nune& e mani!estação do Plenário, 
retorna o Projeto em epígrafe ao exame da 
Comissão de Constituição e Justiça, para 
que esta se pronuncie sobre· a constitu~o
nalidade da.s Emenda.s oferecidas ao· texto 
original, enviado. ao Congresso pelo Exce
lentíssimo Senhor. Presidente da República.-

A ~ti tud.e do Ilustre pat'lamen tar la.strela
se na perplexidade de ver rejeitadas, Jl<lr 
ineonstltuclonal!dade e injuridleldade, a.s 
eril.endas .ofertadas por colegas Senadores, 
quando os autos noticiam que o Projeto, na 
casa de origem, foi alvo de inúmeros B.<lré.s
clmos decorrentes de iniciativa parlamen· 
tai. 

Lâ e ··cá, o proeedlmento !o! ldên tleo, me" 
recendo, entretanto, diversidade de trata
mento pelos reSpectivos órgãos técn!oos. 

2. Compulsando-se os autos, verifica-se 
que o Parecer anteriormente elaborado pela 
CCJ não engloba a análise da const!tuclc
nal!dade do Projeto oriundQ da Câmara dos 
Deputadoo. Tal circunstância, que . pressu
ros~mente. poderia ser levada à .conta de 
omlllsão, tem suas raizes no Regimento ln
temo desta Ca.sa, que estabeleee: 

"Art. 100. A Comissão de Constitui· 
ção e Justiça. 'compete; 
.... ; ......... •·. ~. ~ ~ ............. · ........ . 

m - opinar, obrlgatorla.mente, sobre 
~ eonstituclonalldade e jurldicldade de 
qualquer ProjJOs!ÇiW-suj etta· .ao exame 
do. Senado, exeeto as seguintes, em que 
a sua audiência depende de deliberação 
do :Plenário: 

b) das Iniciadas na Câmara dotl 
Deputadot1: 

1 - as já &preciadas pela Comlssãó, 
dt Constitulçil.o e 1ustiç& do. ()asa; <'tfi 
orl,ein, salvo se epntrá.rio· à Proposição: 
pot Inconstitucionalidade ou injurldicl
dade, o seu parecer ali nãe tiver sido 
apoiado pelo Plenâr!o, ....•.... .'': <Os 
grifos e destaques não constam: do or!· 
_gln_al.l 

3. :llieaberto o exame da m:etér!a, par 
dellj)eração do Plená:rlo, devoh-..-se á · OCJ 
a competência de opinar, tanto na parte do 
mtjrtto - sobre a qual já J,he competia ma-
nifestar-se. {art. 100, lnclBo I, !tens n ... 6 e 
19, do RI) - quanto na relativa à cóiutl.
tueionalidade. e jurldicidade, obstacullz.ada 
até então. 'I!: o que se extrai dos dispositivos 
reg!mentailf supratra.nscritos. 

4. Adentrando a "quaestto•, const!Lta-se 
que, no âmbito do Senado, agiu acertada
mente a douta Coltlissão de Coilstltli!çã<> e 
}wtiça. ao conSiderar lncronstituelonals as 
l!:mendas n.•• 1 e 2, ofertadas. em Plenário. 

Com efeito, tendo-se em mente que o 
.Projeto de lei em exame "cria Juntas de 
Conclllação e Julgamento na.s Regiões da 
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Justiça do Trabalho, define áreas de juri.s
tiição, e diá outras providências" - das 
·quais avulta a criação de cargos. - exsurge 
lndesmentivel que a iniciativa de tal lei. é 
da exclusiva competência do Presidente da 
República (àrt. 57, II). Consequentemente, 
t'não serão admitidas emendas que a:umen
tem a despesa prevista'' (parágrafo único 
do mencionado artigo). 

Aliás; desde os a.lbores da tramlta~ão le
o:!slativa já se apregoa o atrelamento do 
Pr-ojeto à norma insita no artigo 57 da- Lei 
Maior. Cónfil:a-.se, a respeito, o voto profe
rido pelo eminente D.eputado Nilscn Glb
son, quando do exame da PrOposição, ver
bis: 

"Nada a Opor quanto à.s preliminai~ 
de admissibilidade, eis que estão 'O,bede.;. 
cldo.s os _ pressupostos consti tucionals 
quanto à legitimidade da iniciativa (art. 
57) ... " 

Ora, a Emenda n.0 1, de Plenádo, versa 
sobre a crlação de uma Junta de Conc·ilia
ção e Julgamento na citlaae de 'Be!ó Jardim 
(PE) e a de n.o 2 engloba, no rol das pre
vistas para a 4.• Região, a criação da<Tunta 
de São Gabriel~ com todos _consectários que 
decorrem dessas xn .. edida.s_: _çriaç;ão de cargos 
de Juizes P.re.&identés~ -Juízes Substitutos~ 
Vogais, Diretores de Secretari_a1 Técnicos 
Judiciários, Oficiais de Justl~a Avaliadores, 
etc ... 

Haverá aumento da despesa prevista? 
Clar.o qUe sim! 

Não se olvide, por Oportuno~ que a 
SEPLAN, por motivos financeiros, sugeriu 
que se implantasse apenas cerea_ de __ um 
te~o das 276~ novas Juntas de CoJJ.c1Iia.ção e 
Julgamento consideradas necessár_ias à_ 
atualização da Just!ça do Trabalho (vide 
Exposição de lli!ótivos dos Ministros da 
Justiça, Trabalho e Chefe da Secretaria de 
J;>laneJamento da Presidência da República). 

A intromissão do legislador configura, 
po~. evidente antagonismo com a Carta 
Magna, lançando a eiva de inconstitucio
nalidade sobre ta_is Emendas. 

5. A pecha de !njuridicidade atinge a 
duas das Emeudas apresentadas. 

A de n.o 1 padece dessa .balda per criar 
simplesmente " JCJ de Belo Jardim (PE), 
sem prover os mews necessários à sua efe
tj.va implantação, Com efeito, toda a orga
nização !Wmin!Strativa e judiciária decor
rente da medida proposta foi olvidada pelo 
seu ilustre Autor. Assim, não fosse ela ful
minada pela !neonstltucionalidade, sê-lo-la 
pela injurldicidade; mal menor, pcrém de 
idêntico efeito letal 

A Emenda n.O 3 excluia da j uri~ição da 
JCJ de São Borja o Mun!cipio ~de Sant{ago. 
Estabelecia, outrossim, que a prestação 1u
;risdiclonal trabalhista ficasse a . êargo da 
Justiça Comum 

Insofismã vel que ess.a Emenda .é porta
dora do mesmo defeito congênlto que viti 
mou a de número 1. -A uma, por ·representar 
um retrocesso no julgamento~dos dissídios 
det:or.rentes d.a relação empregatícia, ao de
ferir. à Justiça não especiali_z;açia a outorga 
da prestação jurisdicional trabalhista;~ a 
dua.<:J, p·or não vir emb;:t.sada em qualquer 
proposta do Tribunal Regional do Trabalho, 
ref~rendada. pelo TST, que justificasse a 
adoção d-essa anómala medida (confira-se, 
a contrario sensu, o artigo 2.o e seus pará
grafos, da Lei n.O 6. 947, de 17 de setembro 
de 1981, que '4eStatielece· normã-s para ·cria-
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ção e funcionamento de Juntas de Concilia
ção e Julgamento, e -dá outras providên'$. 
cla.s''-

6. Resta comprovado, portanto, o acer- -
to _com que se houve a CCJ; em- Plenário, 
rcfutando __ as Emendas propost~. Nada que 
reparar, por conseguinte, na tramitação do 
Projeto no Senado Federal. 

7. No âmbito da Câmara F~deral, en
tl"etanto, o mesmo ·não se poderà afirmar. 
Rea~ente, diep_ois de asse_verar que a 

proposição estava circunscrita aos lindes 
do art. 57 -~a -constituição, a douta -oo:tp.is
são de Constituição e Justiça da Casa de 
origem votou pela aprovação, com quatro 
emendas. _ 

A priffieira, alvejando o art. 15, propõe_ a 
correção de evidente erro mate:rial. Avulta 
pois, sua oportunidade. 

A seg:unda, porém, dirigida ao- art. 32, 
item VI1 -pretendeu estabelecer proporciona
lidade eiJ.tre o número de Juizes SUb&:.itutos 
previsto -~Q Projeto para a 6.a Região •e o 
dE-terminado para as demais Regiões; para 
tanto, elev~u o seu quantitativo de dois para 
quatro. Há. na ·rnedida, flagrante lnccns
titucionqliclªde, pelQ decorrente aumento da 
d~spe.sa prevista. 

A ·~erceira diz respeito às condicões exi
gidas iJ)ara .a modificação da j'u:fisdição da::; 
JCJs, deferindo a competência para tal pro
cedimento a-os Tdbunais Regionais do Tra
l5alho, à vista do interesse público e às pe
culiaridades locais, respeitado o dtsposto no 
art. 2.0 , da Lei n.o 6.947, de 1981. Ao que se 
vê, tal Emenda revestiu-.se.,dos requisitos 
de oportunidade e conveniência, por retirar 
da via congestionada do Legislativ-o a ado
ção de providência de caráter meramente 
administrativo. 

_f... :quarta, preocupada com a· forma do 
provinlento -dos cargos, impõe, redundante
me_nte, que deverão ser- Observadas as dispo
sições do art. 108," § 2}j·,- da -constituição 
Fed-eral. Vale, aqui, o aforismo latino: quod 
abundant non nocet. 

At;;s!m, ressalvada_ a inconstitucionalidade 
detectada na Emenda n.O 2, emerge o cui
dado com que se houve a Coinlssão Técni
ca da Câmara, na busca do aprimoramento 
do Projeto. 

-8. Noticia a sinopse, porém, que, em Ple
nár_!o, três projetos foram aprovados. 

9. Da análise desses Prol et;.os de Lei, 
constatamos que: 

a) o de n.O 4.568, de 1984, de autoria do 
e;mlnente Deputado Celso. Peçanha, "auto
riza o Poder Executivo a instalar uma .rc.r, 
no Município de Itaborai, no Estado do Rio 
de Janeiro"; 

b) o de n.0 3.563, de 1984, de autoria 
do ilustre Deputado Ra.lmundo Leite, tam
bém de natureza autorizativa "cria a .TGJ 
de Itatlba1 no Estado de São Paulo"~ 

c) e o de n.O 6.431, de- 1985, ainda de 
indole autorizativa, 4'cria a .TCJ de Três 
Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul", 
sendo da lavra do .insigne •Deputado Rosá
rio Congro Neto. ~ 

10. Embora considerando o entendimen
to assente deste Colegiada quanto à legi
timidade da tramitação de ![lrojetos auto
rizat!vos, não se deve olvidar que, num 
passe de mágica, tais proposições se trans
mud~ram em normas imperativa.<:>, deixan-;.. 
do à margem a reservà.lee:al da legit!mlda-
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de. d9: _iniciativa~ consi:gn.a.da no ai't~ 57 da 
Constituição. 

Modificada~ --eomo oorolário1 a .propoS:t&. 
original o Sr. Pre.sldente da República, evi
dente a inconstitucionalidade de que se re
vestem os proj e tos supramencionados; . ![!elo 
acréscimo de despesa que acarretam. 

11. No pertln!>nte às Emendas de Ple
nário, ,entretanto, comprova-se a violação 
do ·texto constitucional, por elevação da 
receita p:revista: 

a) na de n.0 1, pela criação da JOJ de 
AmiParo (SP) (a.rt. 4.0 e conseqüente refle
xo no art. 5.0, com o a.créscimo do !tem :x:a 
e <a modlllcação do item II ,., ![lrojeto 
aprovado); 

b) na de n.0 2, pela criação da JCJ de 
Jales (SP), mediante alteração dos arts. 4.o 
_e- 5.0; item v, com acréscim<> do nem XIII; 

c) na de n.0 3, pela criação das JCJ's de 
Qaxam'bu, Lavras, Santos Dumont, São Lou
renço e Ves_pasiano, com reflexo no art. 7.0 , 

sem que se preocupasse o legislador em de
finir a jurisdição de <lada uma delas; 

d) na de n.O 8, pel.B. criação da. JCJ de 
cy-uixeramobim, no Geará1 com reflexo nos 
arts. 18 e 19, alínea. b; 

e) !ia de .n.0 9, complemento da anterior, 
eis que estende a jurisdição da JCJ de Qul
:xeramobim aos municípios de Boa Vlageril, 
Senador Pom.peo, Solonópole, Pedra. Branca 
e Ja,gua.retania (art. 19, b); 

f) na de n.o 12, pela criação da JCJ, de 
Irati, com' reflexo nos arts. 21, 22, item IV 
e 33, item JX; 

g) na de n. 0 18, pela criação da JCJ de 
Souza, pela Inclusão do item 

1 
II do art, 32; 

h) na de n.o 19, pelo aumento do quadro 
de pessoail, pre~to no item IX do art. 33, 
em decorrência da. elevação odo número de 
Juntas, prevista em anterior ·Emenda de 
Plená;rio (slc); ressalte-se que o seu con
teúdo não guarda conformidade com o tex
to a~Provado. 

i) na de n.0 20, pela criação da JCJ de 
Magé (R.T), com ~eflexo apenas no a.rt. 2.0; 

j) na de n.0 21, pela criação da JCJ de 
N!Jópolls (R.T), com reflexo apenas no 
art. 2.0~ 

l) na de n.0 24, pela criação · da JCJ de 
Rio Bonito (RJ), com reflexo apenas n_o 
art. 2.0 ; 

mJ . na de n.0 28, pela criação da JCJ 
de São Borj& éRSJ, eom reflexo nos arts. 10, 
11, item lV e 33, item IV(?); 

n) na de n.0 29, pela criação da JCJ de 
Linhares (ES), com reflexo nos arts. 2.o, 
3.0, b e 831 L 

12. Ainda no concernente às emendas 
de Plenário, comprova-se a ocorrêneia de 
inj uridicidade: 

a) na de- n.0 13, ao fazer retornar ao 
Juízo -comum o julgamento ........s feitos tra
balhistas, excluindo da jurisdição da JCJ 
de Cascavel (PR) os municípios de Nova 
Santa Rosa e Toled01 com refle~o_ no 
art. 22, I; 

b) na de~ n.0 14, idêntica à anterior, pc
rém menos abrangente, ·eis que propõe a 
exclusão apenas do município de Toledo. 

12. Detectados, assim, os focos das alte
rações que nodoam o projeto-, devem os 
mesmos expungidos do texto aprovado pela 
.Câmara dqs Denutad~. mantic'las ~oenas as 
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Emendas ofertadas .p:era COJ (exceto a de 
n.0 2), não contaminada pela. e1va de in
constitucionalldade. 

14. Por todo o ex;posto, opinamos pelo 
acerto da decisão desta OOmissão, ao. se 
manifestar sobre a inconstitucioilalidade e 
fujuridicidade das Emendas de n.os 1 a 3, 
de Plenário, bem com,o propomos a aprova
ção do PLc n.O 204, de 1985, na forma 
da Emenda Substitutiva que subsegue: 

EMENDA 

N.0 1 
(Substitutivo) 

Cria Juntas de Conciliação e Julga· 
mento nas RegiõeS da Justiça do Tra
balho, define áreas de jurisdição e dá 
outras providências. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o A Jurisdição 'das juntas de Con

ciliação e Julgamento será fixada pelo Con
gresso Nacional, quando de sua criação. 

Parágrafo único. Os Trlpunals Regionais 
do Trabalho, por decisão de duas terças 
partes de suas bancadas, atendendo ao in
teresse público --e às peculiaridades locais, 
poderão modificar a jurisdição das Juntas 
de Conciliação e Julgamento, respeitado o 
disposto no art. 2.o da Lei n.o 6.947, de 17 
de setembro de 1981. · 

Art. 2. o J!'icam criadas, na 1.• Região da 
Justiça do Trabalho, oito Juntas de Conci
liação e Julgamento, sendo sete no Estado 
do Rio de Janeiro, assim distribuídas: cinco 
na cidade do Rio de Janeiro (36.• a 40.• J , 
uma em Macaé, uma etn São Gonçalo (2.•) e 
uma no Estado do Espírito Santo, na cidade 
de Vitória (3.&), e fica autorizado o Poder 
Executivo a criar uma Junta de Concilià
~ão e Julgamento no município de Itaborai, 
no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 3. o Fica assim definida a área de 
jurisdição da Junta de Conciliação ·e Jul
gamento, localizada na cidade abaixo_, per
tencente à 1.• Região da Justiça do Tra
balho, no Estado do Rio de Janeiro. 

:Macaé: o respectivo Município e os de 
Conceição de Macabu e Casimiro de Abreu. 

Art. 4.o Ficam criadas, na 2.a. Região da 
Justiça do Trabalho, Estado de São Paulo, 
vinte e nove Juntas de Conciliação e Jul
gamento, assim distribuídas: oito na cidade 
de São Paulo (46.• a 53.•), uma em Assis, 
uma em Bragança Pau!ista, uma em Cam
pinas (3.•), uma em Capivari, duas en1 Cuba
tão cs.a .e 4.a), uma em Cruzeiro, uma em 
Fernandópolis, duas em- Guarulhos (3.a. __ e 
4.a.), uma em -napetininga, uma em Osasco 
(2.a), uma em Ribeirão Preto (2.•), uma em 
Santo André (3.8 ), três.em Santos (4.'' a 6.''), 
uma em São Bernardo do Campo (4.a), uma 
·em São Caetano do Sul (2.0.), uma e~ São 
José dos Campos (2.a.) e uma -em São JoSé 
do Rio Preto (2.•). 

Art. 5.0 Ficam assim definidas as áreas 
de jurisdição das Juntas de conciliação e . 
Julgamento, localizadas nas cidades abaixo, 
pertencentes à 2.• Região da Justiça do. Tra-
balho, Estado de Sãp Paulo: · •' 

I·_ Assis: o· reSPectivo Mt;micipio e -68 
de Borá, Cândido Mota, Cruzália, Florinea, 
João. Ramalho, Maracai., PalmitalJ Paraguaçu 
Paulista, Pia tina e Quatá; 

II - Bragança Paulista: o respectivo Mu
nicípio e os de Atibaia, Bom Jesus dos Per
dões, Jarinu, Joanópolis, Monte Alegre do 
S'uJ, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzi
nho, Piracaia e Socorro; 
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, m - Capivarl: o respectivo Munidpio 
e os de Cerqullho, Elias Fausto, Laranjal 
Paulista, Mombuca, Monte Mór, Rafard e 
Tietê; 

IV - Cruzciro: o respectivo Município 
e os de Areiais, Bahahal, Cacho~ __ Paulis .. 
ta, Lavrinhas, Queluz, São Jose do- Barreiro 
e Silveiras; 

V - Fernandópol!s: o reSPectivo Muni
cip!o e os de Estrela D'Oeste, Indiaporã, 
Jales, Macedônia, Meridiano, Mira Estr~la, 
Pedranópolis, Populina; São João- das Duas 
Pontes e Ttinnalina; 

VI - Itapetininga: o respectivo Muni
cípio e os de Angatuba, capão Bonito, Ce
sário Lange, Guareí, Porangaba, São. Mi .. 
guel Arcanjo e .Tatuí; . . · 

VII .:_ Jaú: o reSPectivo Município e os 
de Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, 
Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itapui, Mo
catuba, Mineiros do Tietê, Pederneiras e 
Torrinha; 

VIII- Presidente Prudente: o respectivo 
Município e os ·de Alfredo Marcondes, Al
Vares Machado; Anhumas, Caiuã, Calabu, 
Flora Rica, Iepê, Indiana, .Mariápolis, Mar
tinópolis, Narandiba, Piquefobi, Pirapozinho, 
Presidente .Bernardes, Presidente_ Epitáclo_, 
Presidente Venceslau, Rancharia, Regente 
Feijó, Santo Anastácio, Santo Expedito, Ta
ciba e Tarabai; 

IX ·.c... Ribeirão Preto: o respectho Mu
nicípio ~ os- de Cravinhos, Dumont, Jar
dinópolis, São Símão, Serrana --e _·sertãozi
nho; 

X - Rio Claro:. o respectivo Municí~io 
e os de Araras, Corumbataf, Ip-eúna, Itira
pina, Lem_~ e Santa Gertrudes; 

XI:-"- São José do Rio Preto: o respectivo 
Município e os de Altair, Bady Bassltt, Bák:. 
sarno, Cedral, Guapiaçu, Icém, Jaci, Jo..sé 
Bonifácio, Mlrassol, Mirassolândia, Monte 
Aprazível, Neves Paulista;: Nipoã, Nova Gra
nada, Onda Ve:vde, Palestina, Poloni, Pontes 

--aestal, Potirendaba, Tanabi, Uchoa e União 
Paulista. 

Art. 6.0 Ficam excluídos da jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento de 
Botucatu, os Municípios de Guarei é Po
rangaba; de Guaratinguetá, os Municípios 
de Areias; Cachoeira lPaulis~. La'vrinhas, 
Queluz e Sllveiras; de Itu, os Municfpios 
de Caplvari, Elias Fausto e Rafard; de Ja.:. 

-boticabal, o Município de Sertãozinho; de 
Jundlaí, o Município de Jarinu; de Mogi
Mirimt o Município de Socorro; de Ourl
nhos, ·o MUnicípio de I'almltal; de ·Presi
dente Prudente, o ~unicípio de Piquete e 
de Votuporanga, os de Merldi:~mo ~ Pedra
nópolis. 

Art. --7.0 Ficam criadas, na 3.a. Região da 
Justiça do Trabalho, Estado de Minas Ge

. .rais, dezoito Juntas de Conciliação e Julga
mento, assim distribuídas: sete_ na cidade 
de Belo Horizonte (13.a a 19.&) e uma nas 
cidades de Bethn (2.•), Caratinga, Congo
nhas, Contagem (2.•), Fortniga, · Itabira, 
Ituiutaba, Juiz de Fora (3.•), Te6filo Ofuni, 
Ubá e Uberlândla (2.•) . 
_ -1\:rt. 8.0 Ficam assim- definidas as ãreas 
de jurisdição das Juntas de Coilciliação e 
Julgãmento, localizadas nas Cidades ab;:t_ixo, 
Ituiutaba, Juiz de Fora (3.•), Teófilo Otoni, 
Ubá e Uberlândia (2.•). 

I - Caratinga·: o respectivo Município e 
-os de Conceição de· Ipanema, Córrego Novo, 
Dom Cavati. Engenheiro Caldas, Fernandes 
'rQUrinho, Iapu, Inhapim, Ipariemá, Ma
nhuaçu. Manhumirim. Pocrane. Presidente 
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Soares, Santana do Manhuaçu, São João do 
Oriente, Simonésia, Sobrãlia e Tarumirim; 

II----"='""--Congonhas: o respectivo Município e 
os de Belo Vale, Moeda e Ouro Branco; 

nr---=- Formiga: o respectivo Municípi~ e 
os de Aguanil, Arcos, Bambui, Campo Belo, 
candeias, Capitólio, Cristais, Doresópolis, 
.Gaup_é, Iguatama, Medeiros, Pains, Pimenta, 
Piauí, Santana do Jacaré, São !Roque de 
Minas, Tapiraí e Vargem Bonita; 

IV - Itabira: o respectivo Municlpio e os 
de Carmésla, Ferros, Itambé do Mato Den
tro, Passabem, Santa Maria de Itabira e São 
Sebastião do RiO Preto; 

V - Ituiutaba: o respectivo Município e 
os de Cac:f:?.oeira Dourada, Campina Verde, 
Canápol!s, Capinópolis, Centralina, Comen
dador Gomes, Fronteira, Fruta!, Guarinha
tá, Ipiaçu, Itapagipe, Iturama, Planura, 
Prata, Santa Vitória, São Francisco de 
Sales; 

VI - Teófilo Otoní: o respectivo Munlci
pio e os de Ataléia, Campanârio, Cara!, Frei 
Gaspar, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Ma
lacacheta, Nova Módica-r.. Novo 1JruZairo 
Ouro Verde de Minas, Pavao, Pescador, Patê 
e São José do Divino; 

VII - Ubá: o respectivo Município' c os 
de Araponga, Braz Pires, D!vinésia, Dores do 
,.-urvo, Ervália, Guarani, Guidoval, Guirice"':' 
ma, Mercês, Paula _ Cândido, Piraúba, Rio 
Pomba, Rodeio, São Geraldo, Senador Fir
mino, Silverãnia, Tabuleiro, Tocantins e' 
Visconde do Rio Branco. 

Art. 9.° Ficam excluídos da jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento de: 
Barbacena, os Municípios de Braz Pires, 
Dores do Turvo, Mercês, Rio Pomba, Senador 
Firmi:q.t;>, _Sílver~ia e Tabuleiro; de Cata
€ll~§es, os Munic_ipios de Divinésia, Guara
ni, Guidoval, Guiricema, Paula Cândido, 
Piraúba, Rodeio, São Geraldo~ Tocantins, 
Ubá e Visconde do Rio Branco; de Conse
lheiro Lafaiete, os Municípios de C_ongonhas, 

· Belo .Vale, Moeda--e Ouro Branco e- de· doão 
Moulevade, os Municípios de Itabira, Itambé 
do Mato Dentro, Passabern e Santa Maria 
de Itabira. 

Art. 10. Ficam criadas, na: 4.• Região da 
Justiça do Trabalho, Estado do IR!o Grande 
do Sul, sete Juntas de Conciliação e· .Julga
mento, asshn distribuídas: duas na cidade 
de Porto Alegre (16,• e 17.•) e uma nas ci

. ·dades de Canoas (3.•), Esteio, Gravata!, 
Novo Hamburgo (3.0 ) e Triunfo. 

Art. 11. Ficam assim definidas as áreas 
de jur_iSdiÇão das Juntas de Conciliação e 
Julgamento, localizadas nas cidades ·abaixo, 
pertencentes à 4.• Região da Justiça do Tra
balho, Estado do Rio Grande do Sul: 

I ___;, Porto Alegre: o respectivo Município 
e os de Alvorada, cachoeirinha e Viamão; 

II- Canoas: 0 respectivo Município; 

III - Esteio: o respectivo Município e o 
de Sapucaia do· Sul; 

IV..,- Gravata!: o respectivo Município; 

V - Triunfo: . o respectivo Município e o 
de General Câmara. 

Art. 12, Fica excluído da jurisdição da 
Junta de Conciliação e Julgamento de· Por
to Alegre o Municlpio de Gravata!. 

Art. 13 . Ficam criadas, na 5.• Região da 
J:ustiça do Trabalho, cinco Juntas de Con
clliação e Julgamento, no Estado da Bahia, 
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assim .distrlbu.idas: uma nas cidades de Sal
·vador (12_.a.), Camaçari (2.a), Guanambi, 
Itamaraj u e Paulo Afonso. 

Art. 14. · Ficam assim definidas as áreas 
de )urisdição das Juntas de Concilia
ção e Julgamento, localizadas nas cidades 
abaixo. pertencentes à 5.• Regiii.o da Justiça 
do Trabalho, no Estada. da Bahia: 

.I - Guanambl: o respectivÓ Município e 
os de CacUlé, Gaetité, Candiba, Ibiassucê, 
Igaporã, Jacara:Ci, Licínio Almeida, Ouro 
Branco_. Palmas do Monté Alto, Riacho de 
S.antana, Sebastião Laranjeiras e Urandi. 

IÍ - Itamal"aju: o _respectivo Município e 
os de Alcobaça, Caravelas,· Guaratinga, Ibi
rapu:ã, Itanhém, Lajedão, Medeiros Neto, 
Mucuri~ Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, 
Santa Cruz de Cabrália e Teixeira de 
Freitas. 

III c,... Paulo Afonso: o respectivo Muniç!
pio e os de Coronel João Sâ, Glória, Jere
moabo, Macururé, Pedro Alexandre, Rodelas 
e Santa Brígida. 

Art. 15. Ficam criadas, na 6.• Região da 
.rustiça do Trabalho, seis Jnntas de Conci
liação· e Julgamento, assim distribuídas: 
quatro no Estado de Pernambuco, sendo 
uma nas cidades de Recife UO.•), Barreiros, 
Garanhuns e Petrolina e duas no __ E&tado 
de Alagoas, sendo uma nas _cidades de 
Maceió (2.•) e Arapiraca. 

Art.' 16. _ Ficam assim definidas as áreas 
de Jurisdição. das Ju:tltas de Conciliação· e 
Julgamento, localizadas nas cidades abaixo, 
pertencentes à 6.• íRegião da Justiça do Tra
balho: 

à) no Estado- de Pernambuco: 
I- Recife: o respectivo_MuniGipio e o.s d~ 

Camaragibe, Olinda e São Lourenço da Mata 
e o Território d~ Fernando de NoronJla. · 

II - Barreiros: o respectiv-o Municipió e 
os de Rio.Fonnoso, São José da Coroa Gran~ 
de e Si_rinhaém e .no Estado de Alagoas os 
Municípios de Jacu!pe, Jundiá e Maragogi. 

III - Garanhuns: o respectiv-o Munic!plo 
e os de Aguas Belas, Angellm, Bom Conse
lho, Brejão, Cacboeirinha, Caetés, Calçado, 
Canhotinho, Capoeiras, Correntes, lati, Ibi
rajuba, Jupi, Lajeado, Lagoa do Ouro, Pal
meirinha, Paranatama, Saloá, São José e 
Terezinha. 

IV - Petrolina: o respectivo Munlcipio e 
os de Afrânio, Araplrina, Ouricuri, Santa 
Maria da Boa Vista e Trindade. 

b) no Estado de Alagoas: 
I - Araplraca: o ·respectivo MUJ;licipio e 

os de Belém, Coité de Noia, Feira Grande, 
Igaci, Girau do Ponciano, Lagoa da Canoa, 
Limoeiro de Anadia, Mar Vermelho, Minador 
do Negrão, Palmeira dos índios, Paulo Jacin
to, Quebrângulo e Taquarana. 

II - Maceló: o respectivo Município e os 
de Atalaia, Barra de Si:l:nto -Antônio) Mare
chal Deodoro, Messias, Pilar, Rio Largo, 
Santa Luzia do Norte e _Satuba. 

Art. 17. Ficam ·excluldos da jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento de: 
Cabo, os Municípios de Rio .Formoso, são 
José da Coroa Grande. e Sirfuhaém e de 
,Penedo, os MunicipiQs de Aiapiraca, Feira 
Grande, Lagoa da Canoa e Limoeiro de 
Anadia. 

Art. 18. Ficam criadas, na 7.• Região da 
Justiça do Trabalho, três Juntas de Concl
liação e Julgamento, assim distribu!das: 
dUas no Estado dq Maranhão, nas cidades 

DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (Seção II) 

cte Bacabal e Imp-eratriz e uma no Estado 
do Piauí, na clàade de Teresina (2.&). 

Art. 15. Ficam a.silim definidas as . áreas 
de jurisdição das Juntas de Conciliação e 
Julgamento, localizadas nas cidades abai
xo, pertencentes à 7.• Região da Justiça do 
'I\rabalhu, no Estado do Maranbão: 

I - Bacaba,l.: o respectivo Municiplo e os 
de. Co=tã, Iganapé-Grande, Lago· da Pe
ldra, Lago do J'üfico, Lago Verde, Lima Cam
pos, Olho D'água da Cunhãs, Paulo Ramos, 
Pedrefuras, Poção de Pedras. São Luis Gon
zaga do Maranhão, São Mateus do Mara
nhão e Vitorino Freire. 

II - Imper,.tr!z: o re.speetivo Municiplo 
e os de AçaUãndia, Amarante do Mara
nhão, Estreito, João Lisbõa, Montes Altos, 
Porto Franco e Sitip Novo. · 

Art. 20. Ficam criados, na 8.• Região da 
Justiça do -rrabalho, três Juntas de Conci
liação e Julgamento, no Estado do Pará, 
à.ssim distribui das: uma. na cld'ade de )3e
lém (7.•) e uma em Altamira e Marabã, 
com jurisdição nos respectiws M_unicJplos. 

Art. 21. Ficam criadas, na 9.~ Região da 
JustiÇa do Tra.balho, Estado do Paraná, dez 
Juntas de Conciliação e: Julgamento, assim 
dlsbri.buid"": três na cida.cre de eurttiba (de 
s.• a 7.•) e umra nas cidades de Caso;>.vel. Foz 
do- Igu'a:Çu, Francisco Be~trão, .r-ac--ar.e-Zinho, 
_Londrina (2.&), Paranavai e Umuarama. 

Art. 22. Ficam assim_ ó'efinidas as áreas 
de jurisdição das Juntas -de- COnciliação e 
Julgamento, localizadas nas clQ.ades abaixo, 
pertencentes à 9.~ Região da Justiça do 
Trabalho, Estado do Paraná: 

I - 'Cascavel: o tespectivo Municipio e 
os: de Boa Vista da Aparecida, Braganey, 
Cafelândia, Gapl tão Leónidas Marque,., Ca
tanduvas, Céu Azul, Corbélia, Guaraniaçu, 
Nova Santa Rosa, Toledo, Três. Barras do 
.Paraná e Vera Cruz do Oeste. 

n - Foz do I!luaçu-: o resi>ectfv'o Muni
clpio e os de Matelândi3J, Medianeira, Mis
sal, Santa Terezinha de Itaipu e São Ml
gttel do Iguaçu. 

m - -Franci.sco Beltrão: o respectivo 
Municlpio e os de Ampére, Biarr.wã!o, Gapa
nema, Doiz Vilzinhos, Enéas Marques, lVJiar
me!elro, Nova Rrruta do Igua9u, !Pérola do 
Oeste, Planalto, Ptanchita, Reaillem, Renas
C!mlça, Salgado Filho, Salto do Im>b1:1a, San
ta ISabel do oeste e Santo Antônio do SU
doeste. 

TV - Jacar<ezlnho: o ~ivo Municlplo 
e· os de Andirá, BariDa do Jacar~, cambrurá, 
Carlôpolis, Gnapitrama, Joaquim Tãv-ora, 
Quaüiquá, Ribe'lxão Oliaro e santo Antoni<J 
dia PI-atina . 

V - Paranavai: <> respeetivo Munlciplo 
e os do Alto Pa!raJ;>á, AmapoTã, cruzeiro do 
Sul, Guairaçá, Inajá, Jardlm Olinda, Mira
dor, Nova Aliança do J:vai, Nova Esperança, 
Paraíso ·do Norte, Paranaclcy, ParanapQe-

- ma, Santo Antônio do Caluá, São Carlos do 
!Vai, São João do Caiuá, Tamboara ... , Terra 
Rica e Unlflor. 

Vl: - Umuarama: o (l"€spectlvo :Munic!
pio e os de Altônia, Allto Plquiri, Cruzeiro. 
do Oeste,--nouradina, ·Francisco Alves, Ica
raima. Iporã, Marta Helena~ Ma.iluz,_ Nova 
Olímpia, Pérola, São Jorge do Patrocínio, 
Tapejara, Tapira, Tuneiras do Oeste e Xam-· 
'bré. 

Art. 23. Ficam excluídos da jurl8dição 
das Juntas de Concillação e Julgamento de: 
Corné!io P:rocóplo, os Munic!plos de Ancri
rá, Ba.crra do Jacaré. Cambarál, Jacarezinho 
e Santo Antonio da Platina e de Maringá, 
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os de Alto Paraná, Crurelro do Sul, NOva 
E;sperançal Paranacity, Paran~va!, são Car
los do Iva e Unl!lor. 

Art. '24. Ficam criadas, na 10.• Região 
da Justiça do Trabalho, nove Juntas de 
Co_ncll!ação e Julgamento, assim distribul
<las: duas no Distrito Federal, na cidade de 
Brasilia (9.• e 10.•); cinco no Estado de 
Goiás, senã'o duas na cidade d·e Golânia 
(3~a.:·e 4.a) e uma: nas cidaAies de Araguaina, 
Catalão e Rio Verde; uma no Els!.ado de 
Mato Gros.s<>, na cidade de Rondonópolds e _ 
uma no Estado do Mato Grosso do Sul, na 
cidade de Dowad<>s. 

Art. 25. Ficam assim definidas as áreas 
de jurlsdlção das Juntas de conciliação e 
Julgamento, localizadas nas cidades abaixo, 
pertencente à 10.• Região da Justiça do 
Trabalho: · 

a) no Estado de Goiás: 
. I - Goiânla: o respectivo Município e <>s 

de Anlcuns, Aparecida de Golânia, Araçu, 
Arago!ânla, Avel!nópolli!, Bela Vista de 
Goiás, BraJilabrantes, Campestre de Gaiás, 
Caturai, Cronúnia, Goian.tra, Guapó, Hi
drolândl.a, Inhumas MairipotaJba, Nazã
rlo, NeróPQlli!, Nova Veneza, Palmeiras de 
Goiás, . Plracanjuba, Santa Bárbara de 
Goiás, Trlnd,.de e Vrurjão. 

II - Araguaina: o respectivo Munlc!p!o 
e os de Ananás,. Ara;puema, Babaçulândia, 
Colinas <te Goiás, Filadélfia, Itaporã de 
Goiás, Presidente Kennedy e Xambioá. 

m --catalão: o respectivo Município e 
os de Anhangi.rer3J, CampO Alegre de Goiás, 
Corumbafba, Cumarl, Davinópolis, Goian
dira, Ipam.~.ri, NoVJa Auro-ra, Ouvidor, santa 
Cruz de Goiás e Três Ranchos. 
IV- Rio V_,rde: o respectlvo Município e 

os <!e Cachoeim Alta, Qulrlnópolis, Santa 
Ele]ena de Goiás e Serranópolt.. 

b) no Estado de Ma to Grosso: 
_ _ - Rondonópolis: o respectivo Município 
e os de Alto Garças, Dom Aquino, Gulrat!n
ga, Itiqulra, Jaciara, Jusclmeira, Pedra Pre
ta re IPoxeréo. 

cl no Estado de Mato Grosso do -Sul: 
- Dourados: o respectivo Município e os 

ae Caarapé, Deodápolli!, Fátima do Sul, 
Glória de Dourados, Itaporã, Maracaju e Rio 
Brilhante. 

AXt. 26. Ficam excluídos da Jurisdição 
da Junta de C<mciliação e Julgamento d-e 
lli>iâinia ros Murdct>1<l\S de DamolândlaJ e 
!Pontalin'a. 

Art. 27. Ficam criadas, na 11.& Região 
da Jlustiça do 'IIrab'a:lhq, três Juntas de 
Conciliação e Julgamento, no Estado do 
A'Itl!azona.s, ·Dia !Cidade die· Man:aus (de s.a.- a 
7.•). 

Art. 28. Ficam criadas, na 12.• :aegtão 
da Justiça do Trabalho, Estado de santa 
catarina, três Juntas de Conciliação e J"ul
gamento, assim distribu!das: uma nas ci
dades 1de Jolnville (2.0 ), Mafra e São MI-

- guel do Oeste. 
A:r.t. 29 . Ficam <lSSim deflnildas as áreas 

de jurisdição das Juntas de Canelliação e 
Julgamento, localizad'as nas cidades abai
xo, pel:'tencentes à 12.• Região da Justiça do 
Trabalho, no Estado de Santa Catarina: 

I-- Jolnvllle: o respectivo Munlciplo e os 
de Araquari, Guaruva, São E1rancisco do 
Sul, Corupá, Guaramlrim, Jaraguá do sul, 
Massaranduba e SChoroeder. 

1I - Mafra: o respectivo Município e os 
de Orumpo Alegre, Itaiópolis, Monte Caste
la, Papanduva, Rio Negrinho e São Bento 
do Sul. 
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m - São Miguel do Oeste: o ~pect!vo 
Mun!crpio !3 o.s de Anch!eta, Ca.mpo-Erê, 
CUnha Pora, Descanso, Dioní.s!o Cerqueira, 
Guaraclaba, Guarujá. do Su1, Itaplranga, 
Maravilha, Mondai, Palma Sola Romelán-
d!a e São J o.sé do Cedro. ' 

Art. 30. Ficam excluídos <ra j urlsdição da 
Junta de Conciliação e Julgamento de Jo!n-

1 vllle o.s Municlp!os de campo Alegre e: São 
Bento do Sul. · • 

Art. 31. Ficam crlada.s, na 13.a Rleg1ão da 
Justiça do Tmbalho, dua.s Juntas de. con
ctliação re Julgamento, assim dlstrdbuíd'aS: 
no Estado da Paxaiba, uín.a n·a cidade d·e 
Guarabira e n.o Estado do ruo Grande do 
Norte, uma n·a cidade de Goíaninha. 

ATI. 32. Ficam aJSSim clllfinldas as áreas 
de jurisdição da;s Juntas de Concii;Jação e 
Julgamento, looa!lzada.s nas cidades albaixo 
perten<Jentes à 13.a Rleg1ão da J'ustiça dÓ 
Trabalho: · -

a) no Estado da Paraiba: 
- Guarabira: o respecúivo Município e os 

de Aiago!n.h'a, Araçagl, Ararta, Amruna, Bala 
da Traiçao, Bananeiras, Barra de Santa Ro
sa, Belém, Borborem:a, Cacimba d!e Dentro 
C<l.!ça:m, Cuiteg!, Dona Inêz, Duas Eafu'!l.tW;; 

. Itapororoca, Jaearaú, Lagoa de Dentro, M'aii, 
Mamanguape, Matara;Ca, MUlungu, P!l5es 
Pil5eszinhos, Pirituba, Rio Tinto, Serra d~ 
R.aiz, Serrarila, Taclma e So!ànre·a. 

b) no Estado do Rio Grande do Norte: 
- Cl<lianinha: o l'<lSpectivo Município e os 

de Arês, Bala Formosa, Brejinho, Cangua
tetamll., EapwHo Santo, Mbntan.ha.s, Nizla 
~~~~.;,~o Velho, São Jooé do Mip1bu 

<Ar!. 33. Pare 1atendex ao funclooamen
to das novas Juntas de Oonc:l!lJação e Jul
gamento, _ instituí elas poir esta IJe!l, flcani 
cri<>Jdoo, na .Tust!çru do Trabalho: 

I ~ na 1.a Reglãio: oito cargos de JuiZ 
do Trabalho P'te.siden.te dre Junta; quatro 
oorgos d~ Juiz do Trabalho Substituto; de
"""""ls funç5as de Voga'!; oito carg<JO; em co
missão de D':retor de Secretaria; oito ca:rgos 
de Técnico Ju-diciário; dezeo's""" cargos de 
Oflclal' de Justiç-a Avooa:dlc>r, deze.sse11s car
gos d~ Auxlllar Jucllc!ário; oito cargos de 
AgeJJ.te de Segu!'an~a Judiciária e roto car
gos de ·A<bend·ente Judiciário; 

II - .na 2.a Reg1ão: vinte e nove cargos 
de Juiz do' Trabalho Presidente de ·Junta· 
quinze cargos de Juiz oo TralYalho Substi~ 
tuto; c!nqüenta e otto funções de Vogal· 
vinte e nove .cargos em ci>:mlssão de Dfretor 
de Secre<tar:!-a; vll1 te e nove oo:rgos de Técni
co .Tudictá'l11o; clhqüenta e o~to cargos de 
Oficial de Justiça Av:aUa.ctor, cinqüenta e 
oito cargos de Auxiliar Juc!I!clário; quaren!IS. 
e um cargos de Agentes de Se·gurança Ju
cll.c'árla e vinte e niOVe cargos de .~>tendente 
Judiciário. · 

III - na 3.a Região: dezoito cargos de 
Juiz de Traba,lho P're.sidente de Junta; nove 
cargos de Juiz do Trabalho Suhaúituto; trin
ta e s'e1s funções de Vogal; dezoito cargos 
em comissão de D!retor de Se=tar!a; de
ootto caTgos dre Técnico Jucllc!âr·!o; trinta e 
seis cargos de Oficial d•e Justiça A val!ador; 
t.rlnta e sel!! cargos de Aux!líar Judiciário; 
trint" e OOJS ea.rgcs de Agen~e de Segu
rança Judiciária e deoolto cargos de Aten-
d:entes Judiclá;rio. · 

IV - na 4.a Região: sete oargos de· Juiz 
do Tral:>alho Presidente dre J•unta; três car
gos de Juiz do Trabalho Substituto· qua
torze funç6e!r de Vogai; sete cargos ém co
misSão de_ Diretor de Secretaria; S<>te car
gos de Téenáco J'ud!dário; aete cargos de 
Of!c!rul de Just!ça Avaliadoc; quatone oo.r
gos de Auxiliar Judiciário; ·.se·te cargos de 
Agente de SegUTan~a Judiciária e sete car
gos de Atendente Judlclário. 

V -na 5.• Região: cinco cargos de Juiz 
do Trabalho Presidente de J'unta; três car
~s de JUiz do Trabalho Substiltuto; d~z fun
çoes .d:e Vog1a1; clnoo oo.rgos em comissão de 
Diretor de Secretaria; cinco cargos de Téc
nico Judiciário; nove c-argos de Oficial de 
Justiça A vailador, dez Ciarg'Os de -'AW!1iliar 
Judlclário; cinco cargos de Agente de Se
gurança Judiciári-a e eineo cargos de Aten
diente Judiciário. 

VI -:-:: na a.a Região: seis cargos de Juiz 
do T.cabalho Presidente de Jun ba; dodcs car
gos de Juiz do Trabalho Subsúituto; doze 
funções de Vogal ;seis crurgoo em comissão
de_ Dlretor de Sem<e'taria; sel.s cargos de 
Técnico Judiciárdo; se!la cargos- de Oficial 
de_ Just!Qa Avali<lldor; doze cargos de Auxi
Ua.r Judidário; oito cargos de .Agen'be dre 
&egur.ança .Tudiciá.Tia e 3eis cargOs de ~ten-
dente Judiciário. -

·VII - fiá 7.a Reg>Ião: três cargos dre Juiz 
ç.o 1;'rabalh0' !':residente de Junta; dois car
g<IS de J'ulz do Trabalho Suhat!tuto; seis 

•funções de Vogal; três cargO.s em comissão 
de mretor de- se.cr.etar!la; três cargos de 
Técnico Judlcdárto; seis cargos de Oficial de 
Jwtlça A V'aita;dor; três cargos dre A uxllla~ 
Judiciário; três cargos dle Agente de Segu
nMJ.ça J'udiclária; e três 001rgos de Atenlien
te Judiciário. 

VIII - na 8.a Região: três cargos de 
Juiz do Trabalho PresideO>te de Junta; dois 
cargos de Judz do Tralbalho Substituto; seis 
funções de Voga'!; três cru-gos em comlls.são 
dre Dlretor de SeC1.1etarla; três cargos de 
Técnico Judlciárto; três cargos de Oficial 
de Justiça Avahlador; três cargos de AwOl
Har Judiciário; 'três cargos <!e Agente <;!e 
Segurança Judlclál1Íia e três =gos de Aten-
dente _ J'udiciário. · 

IX - na 9.a Regtãô: dez cargos de .Tuíz 
do Trabalho Ilrestdlente de Junta;. selis car
gos de Juiz do . Trabalho Substituto; vinte 
funções <fe Vogal; dez oorgos em C<l!llllssão 
de Dlretor de Secretaria; dez ca:rgos -de 
Técnico Judiciário; ·vJnte cargos de Oficial 
de _Justiç-a AVialtador; vinte cargl)s de Au
x!llar Jucllo!ário; oito cargos de Agen<be de 
Seguranº" Judiciárd:a e dez C3.I'gOS de Aten
dtm~e Jud1ciâr!lo. 

X - Jl'a 10.~ Região: nove cá.rgos de .Tuíz 
do Tmbalho Plrestdente de Junta· cinco <>ar
gos de Juiz do Trabalho Suhatit:uto· dezoi
to funções de Vogal; novre oorgos 'em co
missão de DlreOOr de secretaria; nove car
gos de Té<mklo Judiciário; qua:torze· cargos 
à!e Oficial de J<IStiça Avalliador; deooito car
gos de AuXiill.ar Judiciário; oove cargos de 
Agente de Segur<>Jnça .Tudic!árla e nove de 
A;tendlente Judiciário. 

XI - na 11.• :R!egião: três cargos de Juiz 
do Trabalho Presidente d·e Junta; dois car
.gos de Juiz do Trabalho Substituto· reis 
funç5as de Vogal; três cargos em colÚ!ssão 
de DireOOr de se.cretaria~ tTês cargos de 
Técnico Judiciário; quatro cargos de Oficial 
de Justiça Aval!ador; seis cargos de Auxí
llar Judiciário: auatro cargos de Agente de 
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Segurança Judiciária e trêS cargos Je A ten
dente Judiciário. 

_XII- na-12.a Região: três cargos de ,Juiz 
do Trabalho Presidente de Junta; dali car
gos de Juiz do Trabalho Substituto; seis 
funções de Vogal; ~rês cargos em comisSão 
_<1~ Dlref;<ir de Secretaria; três cargos ~· 
Técnico Judiciário; três c-argos de Oficial 

·de Justiça Availador; seis cargos.de Auxí-
I!ar Judiciário; seis cargos de Agente de Se
gurança· Judiciária e três cargos de Aten
den te Judiciário. 

:x:ar- na 13a Região: dois cargos de Juiz 
do 'l,'rabalho Pres!!i~be de Junta; dois car
gos de J'uíz' do Trabalho Substituto; quatro 

_f_u_n!;_ões __ de Vogal; dois cargos em comis
são de Diretor de Secretaria; dois cargos de 
Técnico Judiciário; dois cargos de Oficial 
de Justiça Avaliador; quatro cargos de Au
~iar Judiciârio; dois cargos de Agente de 
Segurança Judiciária e dois cargos de Aten
dente Judiciário. 

Parágrafo único. Para cada exercehte 
de função de Vogal, criada por esta Lei, 
haverá um Suplente. 

Art. 34. Nas locaildades onéle já exis
tem Juhta.s de Conclllrução e Jnigamento fi
cam mantidas as respectivas áreas de ju
risdição, com as a.l texaç5es dMta Lei. 

Art. ·35. As altexaç5es de ju:rlsdlção jle
correntes da criação de nova.s Juntas de 
Conc!llação " Julgamento, prevista nesta 
Lei, processar-se-ão à medida em que se 
instalarem tais órgãos. 

Parágrafo único. Até a data da efetlva 
instalaÇão de cada uma das Junta.s de oon
clllação e JUlgamento, ora cr!ada.s, fica 
mantida .a atual competência dos Juízes de 
Direito das respectivas áreas de jurisdição, 
por força dos arta. 668 e 559, da Consolida
ção das. Leis do Trabalho, aprovada ;pelo 
Decreto-lei no 5.452, de 1.0 de maio de 1943. 

Art. 36. O preencWmento dos cargos de 
provimento efetivo . previsto llleSta lei far
&e-á de acordo· com ·as normas legais e re
gulamentares, observadas as disposições .do 
§ 2.0 do art. lOS. da Constitulcão F'<!deral. 

Art. 37. As despesas decorrentes da 
eJreeução desta !e! serão atendidas com a.s 
dotações orçamentár!a.s da Justiça do Tra
.balho, ou com créditos adicionais. 

§ 1.0 Os recursos destinados à Instala
ção das novas Juntas de Coric!llação ~ Jul
.gamento serão !Jbera;dos e. destinados de 
forma egilltatlva e .proporcional às regiões, 
tómando-se por base o númexo de Juntas 
com que cada uma delas é contemplada por 
esta lei. 

§ 2.° Caberá ao Tribunal Superior do 
Trabalho promover, sob repasse, a alocação 
dos recursos de que trata ~este artigo, na 
forma do parágrafo anterior. 

Art. 38. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publ!crução. · 

Art .. 39. Revogam-se as dl.ipoo.!çÕell em 
contrário. · 

Sala das Comissões, 2 de abr1l de- 1986. -
José 'Ignácio Ferreira, Pres!den te - Fábio 
Lucena, Relator - He!Vídio Nunes - Niva.l
do Machado - Alberto Silva. - ·Lniz Ca
valcante ~ Octávio Cardoso -,.. Nelson eaz
neiro - Lenolr Vargas - Hélio Gueiros. 
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PARECERES 
N9s 191 e 192, de 1986 

PARECER No 191, DE 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
322, de 1985, (n?_629/85, na origem) do Senhor Pre
sidente da 'República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizado o Go
verno do Estado do Ceará, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 5.405.727.267 (cinco bilhões, 
quatrocentos e cinco milhões, setecentos e vinte e sete 
mil, duzentos c sessenta e sete cruzeiros). 

Relator: Senador José Lins 

Com a Mensagem n9 322/85, O-Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado do Ceará, que· objetiV-a 
contratar, junto à Caixa Ecooômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Socíal- FAS, a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
A- Va:lor: Cr$ 5.405.727.267 (correspondente a 

128.611,15 ORTN, em Jun/85); 

8- Prazos: 
l -de carência: 12 meses, 
2 - de amortização: 84 meses; 

C- Encargos: 
l -juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente, 
2 - correção_ monetária: 6Q% do indice de va~ 

riação das ORTN; 

D- Garantias: Vinculação das parcelas do Im
posto sobre .Circulação de Mercadorias (ICM); 

E- Destinação dos recursos; Implantação de 
cinco delegacias _regionais, adequação e reforma da 
Delegacia de Repressão aos Entorpecentes e aqui
sição de veiculas e equipamentos policiais. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças es
taduais constatou que o endividamento do Estado do 
Ceatá, após a operação pretendida, permanecerâ conti
do nos limites fixados pelos itens I, II III e IV do artigo 
2"' da Resolução n"' 62/75 do Senado Feder.al. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência _da Re~ 
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal considera viável, técnica, econômicii e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa~ 
gem, nos termo~ do ~eguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
n~' 12, de 1986 

Autori1.a o Governo do Estado do Ceará a Çonfrjl.:. 
tar operação de crédito no valor de CzS 5.405. 727,26 
(cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e 
vinte e sete cruzados e vinte e seis centavos). 

O Senado _Federai resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado do Ceará, nos ter· 
mos do artigo 2~> da Resolução n"' 93, de onze de outubro 
de mil novecentos e setenta e seis, do .Senado Federal, 
autorizado a elevar em Cd 5.405.727,26 (cinco milhões, 
quatrocentos e cinco mil, setecentos e vinte e sete cruza· 
dos e vinte e seis centavos), correspondente a 128.611,15 
ORTN, em julho/85, o montante de sua dívida consoli
dada interna, a fim de que possa contratar uma operação 
de crédito de igual valor junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implan· 
tação de cinco delegacias regionais, ad1:4uação e·reforma 
da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes e aqui
sição de_ veículos e equipamentOs_- policiais, no Estado, 
obedecidas as cóndições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 
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Art. 2~> Esta Resolução entra etn vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, em 20 de março de 1986.- João 
Castelo, Presidente- José Lins, Relator- Álvaro Dias 
- Alexandre Costa - Lenoir Vargas - Severo Gomes 
- Gabriel Hermes. 

PARECER N' 192, DE 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n"' 12, de 1986, da Comissão de 
Economia, que "autoriza o Governo do Estado do 
Ceará a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 5.405.7:27,26 (cincO milhões, quatrocentos e cin
co mil, setecentos e vinte e sete cruzados e vinte e seis 
centavos)". 

Relator: Senador José Lins 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~' 322/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza o Governo do Estado do 
Ceara a contratar emprêstimo no valor de Cz$ 
5.405.727,26 (ciflco milhões, quatrocentos e cincO mil, 
setecentos e vinte e sete cruzados e vinte e seís-centilvos), 
destinado a financiar a implantação de cinco delegacias 
regionais, adequação e reforma da Delegacia de Repres
são aos Entorpecentes e aquisição de veículos e _equipa~ 
mentes policiais no Estado. 

O Pedido de Autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2~> da Resolução n<:> 93, de 1976, do 
Senado Federal, não sendo pois obrigatória a observân
cia dos limites fixados no artigo 2~> da Resolução n<:> 62, 
de 1975, também do Senado Federal, haja vista que os 
recursos a sererr:t repassados serão provenientes do Fun· 
do de Apoio ao Desenvolvimento .Sgcial- FAS. 

Assim, verifi~a.se que a Proposição foi elaborada coO
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 legi_slativa. 

Sala das Comissões, em 3 dt:: abril de 1986.- José Ig
nácio Ferreira, Presidente- José Lins, Relator- Alber
to Silva- Hélio Gueiros ~-Jutahy Magalhães- Lenoir 
Vargas- Raimundo Parente- Octávio Cardoso- Ni~ 

valdo Machado. 
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PARECERES 
N•s 193 e 194, de 1986 

PARECER No 193, DE 1986 

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" n~' 
36, de 1985 (n~' 66.475, de 16~9-85, na origem), do 
Senhor Governador do Estado do Ceará, solicitando 
autorização do Senado Federal, para contratar ope
raÇão de crédito externo no valor de US$ 
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte
americanos), destinado ao programa de refinancia
mento da dívida e-xterna daquele Governo junto ao 
Banco do Estado do Ceará S.A. 

Relator: Senador José Lins 

Nos termos do art. 42, item IV, da ConstituiçãO, o Se
nhor Governador do Estado do Ceará solicita do Senado 
Federal autorização para contratar operação de crédito 
externo no valor de US$ 40,000,000.00_ (quarenta mi
lhões de dólares norte--americanos), destinada a financiar 
a dívida externa do Estado junto ao Banco do Estado do 
Ceará. 

Para atender às disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado 
to_das as informações relativas às finanças estaduais, bem 
como: 

a) publicação oficial com o texto da autorização do 
legislativo estadual; 

b) parecer do órgão competente do Poder Executivo; 
c) Aviso- n~ 508, de 12-4~85, do Senhor Ministro

Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República;- pelo qual foi reconhecido o carâtér priori
tário da operação; 

d) oficio BACENF FIRCE CREDE-85(254, de 19 de 
julho de t 985, de credenciamento preliminar junto aos 
organismos financeiros internacionais. · 

A situação geral da dívida fundada do solicitante é a 
seguinte: 

POSIÇÃO DA DIVIDA FUNDADA 
(em 30-9-85) 

I - intralimíte 
2- extralimite 
3- externa 
4 - operação sob exame 
TOTAL 

Cr$ Mil 
468.732.448 

L20L063.923 
!.655.81 L464 

400.000.000 
3.725.607.835 

Para efeito de análise sobre a capacidade de pagamen
to, levando em conta as normas da Comissão de Fi
nanças, teriamos a seguinte situação: 

Si t""'lao tx>S~ 
rior a o:mtrata 

Pes. 62/75 
I 
30.09.85 ex arre -ção -

Cr$ MJL CR$ MJL rn$ MIL CR$ MIL 

I - ·lotlntante global 1.241.272.566 3.325.607.835 400.000.000 3. 725.607.835 

II- Crescimento Pe- - - - -
al 

III- Dispêndio Anu- 265.986.978 744.741.861 40.000.000 784.741.861 

al Mâxino 

Do qu?,dro acima verifica-se que as finançaS do Esta· 
do pleiteante estão a exigir sérias medidas visando um 
equacionamentç compatível com a sua _estrutura fiscal, 
já que, mesmo antes da contratação da operação sob 
exame, os limites de endividamento encçmtram-se extra· 
pelados. 

Ademais, o orçamento do Estado do Ceará para-o ano 
em curso, prevê a realização de uma receita líquida de 
Cr$ 1.936.35l.OOO_(hum trilhã_o, no_vecentos e 16nta e seis 
bilhões, trezentos e cinqüenta e um milhões) e sua mar
gem de po!}pança real mostra·se bastante inferior ao 

1986 
. 
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maior diSpêndio que sua dívida fundada (dívida total: in
terna + externa) apresenta mesmo antes da realização da 
operação pretendida. 

Não obstante, levando em consideração que os Esta
do!! e Municípios bràsileiros foi"am levados a essa si· 
tuação de quase insolvência financeira pelo centralismo 
fiscal nas mãos da União, e que, não existindo outra al
ternativa, a curto prazo, para o Estado_ em questão sa· 
near as suas finanças que não seja pelo instituto da rola
gero de Seus compromissos existentes e já vencidos, em 
caráter de absoluta excepcionalidade, concluímos pela 
apwvação do pedido nos termos do seguinte: 
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PROJETO D~E RESOLUÇÃb 
N• 13, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte~ 
americanos) destinada ao programa de financiamento 
da dívida externa daquele Governo junto ao Banco do 
Estado do Ceará s.A. 

O Senado Federal resolve: 

Art. -1" É o Governo do Estado do Cearâ autorizado 
a realizar, com a garantia da União, uma oPeração de 
empréstimo -externO, no valor de USS 40,000,000.00 
(quarenta milhões de dólares norte-americanos), ou o 
equiva~ente em ou~ras moedas, de principal, junto a gru
po financiador a ser índicado sob a orientação do Minis
têrio da Fazenda e do Banco Central do B~_asil, destinada 
a financiar o prOgrama de refinanciamento da dív!da ex
terna daquele Governo junto aO Banco do Estado do 
Cearã S.A. 

Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprova-_ 
dos pelo Poder Executivo Fe"deral, inclusive o exa~e das 
condições creditícias a ser efetuãdo pelo Ministério da 
Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, 
nos termos do art._l9, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da política econômico
financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n9 11.040, de junho de 1985, autorizadora 
da operação. ---

Art. 19 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. _ . _ __ _ _-

Sala das Comissões, effi 28 de novembro de 1985. -
Lomanto Júnior~ Presidente - José Lins, Relator -
Helvidio Nunes, com voto em separado, vencido -- Alci
des Saldanha- Cid Sampalo- Marcelo Miranda- Ro
berto Campos - Carlos Lyra - Américo de Souza -
Alexandre Costa. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR HELV!DIO 
NUNES 

O presente empréstimo diStillii-se, conforme explícito 
no Oficio n9 GG 475/85, do Governador do Ceará," ... 
ao programa de refinanciamento da dívida externa deste 
Governo junto ao Banco do Estado do Cearâ". 

Trata-se, pois, de dívída do Estado do Cearâ ao Banco 
do Estado do Ceará, instituição operadora do câmbio e 
principal pagadora da operação. 

Os recursos oriundos do empréstimo externo_ vão ser
vir, por conseg-uinte, à reforma da operação iniCial, face 
à inadimplência do Estado. 

Sempre sustentei que a Ú1jeção d6 recursos externos-na 
Economia dos Estados deve ser direcionada a investi
mentos reprodutivos. 

Infelizmente, porém, os fatoS nem sempre acontecem 
em respeito aos interesses maiores da administrição; nos 
três planos em que se realiza. ~ uma pena! _ 

Na vida dos símples não há punição maior do q_u~~sti
mular a dependência econômiCa. 

No caso preSente, e'ntrelanto, Como em tantos outros 
exemplos, emprestam-se 'milhões sabendo-se, antecipa
damente, que os compromissos só poderão s~ satisfeit()S 
atravês da concesSão de empréstirrios maiores. 

Atê bem pouco, afirmou o ~-Pres~dente da Repúbli~ 
ca, ••governar ê construir esíi~das". Hoje, governar, in
felizmente, é administrar dívidas. 

É que os recursos externos servem para tudo, mclusive 
para custear eleiçÕes. E quando chegam, ainda trazem 
no bojo um prazo de carência superior ao término do 
mandato do tomador! 

Dívidas remontadas, dívidas de dívidas, dívidas pagas 
com novas dívidas, dívidas qu_e s~.multiplicam, que sere-
novanl em ascensão assustadora. 

Que fazer? Autorizar a concessãO -de emprêst~O- que 
se destina ao pagamento de empréstimo? Não, não lhe 
dou o meu voto. __ -- -

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1985: .:.... 
Helvídio Nunes. 

PARECER N• 194, DE-1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n~" 13, de 1986. da Comissão de 
Finanças, que ~'autoriza o Governo do Estado do 
Ceará a realizar operação de empréstimo externo, no 
valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de 
dólares norte-americanos) destinada ao programa de 
financiamento da dívida externa daquele Governo jun
to ao Banco do Estado do Ceará __ S.A'\ 

Relator: Senador José Lins 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão áe Fi
nanças do Senado Federal, C'? mo COJlclusão de seu Pare
cer sobre o Oficio "S" n9 36. de 1985, autoriza o Gover
no do Estado do Ceará a contratar empréstimo externo, 
no valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de 
dólares norte-americanos) destinado a finariciar oS débi
tos daquele Estado junto ao Banco do Estado do Ceará 
S.A. 

O pedido foi formulado nos termoS do preceituado no 
item IV, do art. 42, da Constituição Federal, que reza: 

"Art. 42. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

' •••••••••••••••••• o;-_; • " ~. 

rV ~ ·;~t~·r;~;; ~~préstimos, operações ou acor
dos, externos, de qualquer natureza, de interesse dos 
EstadoS, do DistritO Federal e dos Municípios, ou
vido o Poder Ex.ecutivo Federal." 

O Processo estã instruído com todos os do_c:umentos 
que habilitam conhecer, perfeitamente, a operação, os 
recursos para satisfazer os compromíssos, bem como_ os 
instrumentos legais exigidos pelo Regimento Interno do 
-Senado FederaL __ 
_ O mérito da matéria foi apreciado pela Comissão de 
Finanças que concluiu pela aprovação d~ pedido, tendo 
eni~VíS-ta o sellCaráter pnontano e·a sítt.iãÇaõ-àãSl'i"=" 
nanças do solicitante que o obriga a recorrer ao mecanis
mo do endividamento para rolar a sua dívida e poderim
pl,ementar os seus programas de governo sem erejudicar 
as atividades básicas e inadiáveis. J_... · 

Assim, verifica-se que a proposição foi' elaborada con
soante as prescrições legais e regim.entais aplicáveis~ es
pécie, merecendo, por isso, o nossó encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1986. - José Ignácio 
Ferreira, Presidente- José Lins, Relator- Luiz Caval
cante - Alberto Silva - Nivaldo Machado - Helvídio 
Nunes (contrário)- Octávio Cardoso---: Lenoir Vargas 
- Fábio Lucena - Hélio Gueirm~. 

. PARECER 
N• 195, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação do vencido, para o 2~> turno regimental, 
do Projeto de Lei do Senado n9 336, de 1980. 

RelatOr: Senador Martins Filho 

A Com"iSsão -ãpresenta a redação do vencido, P~ra o 2"' 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9 336, de 
1980, que dispõe sobre_ privilégios assegurados às empre

- - sas de auditagein de capital nacional e dá outras provi
dências. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 4 de abril de 1986. 
-Jorge Kalume, Presidente- Martins Filho, Relator 
- Nivaldo Machado. 

ANEXO AO PARECER Nf 195, DE .1986. 

Redaçào do vencido, para o 29 turno regimental, 
do Projeto de Lei do Senado n9 336, de 1980, que dis
põe sobre privilégios assegurados às empresas de au
ditoria de capi~al nacional e dá outras providências. 

O Cong"ressp·Nacional decreta: 

Art. 19 As empresas públicas, socied~des de_ econo
mia mista ou suas subsidiárias, bem como as fundações 
de direito público ou dotadas pelo Poder Público, so
mente poderão ser objeto de auditoria por sociedade de 
capital nacional, domiciliados no País. 
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- Plirãgrafo úaiCo. A norma estabelecida neste artigo 
não serã levada em conta no caso de inexistência de em
presa nacional especializada no controle contábil
financeíro da sociedade a ser auditada. Em tal hipótese. 
o co-ntrato de auditoria deverá ser aprovado pelo Senado 
Federal, mediante proposta justificada do Ministro de 
Estado ao qual a sociedade estiver subordinada e parecer 
do Tribunal de Contas da União. 

Art. 29 Considera-se empresa de auditoria de capital 
nacional aquela organizada segundo as leis brasileiras, 
registradas no respectivo Çonselho Regional de Contabi
lidade, domiciliada no Brasil e controlada por pessoa na
ciOnal de direito privado. 

Art. 39 Contratada a auditoria, e enquanto durar o 
contrato, é vedado à sociedade prestadora do serviço: 

I- alterar as cOndições estruturais, dispostas no arti
go 29 desta Lei, sem prévia audiência do Congresso Na
cional; 

II -fundir-se, associar-se ou interligar-se a empresa 
transnacional ou estrangeira de mesmo objetivo social; 

UI- sublocar os serviços, objeto dos privilégios Ora: 
estabelecidos. 

Arl. 4~> As empresas de auditoria nacionais, transna
ciona!s ou estrangeiras são _obrigadas, igualmente:_ _ 
i- a observar, em seu regimento definidor, a pro

porção de 2(3 (dois ferçOs) de cidadãos brasileiros legal
mente habilitados perante o Conselho Regional de Con
tabílidade para o exercício dessas funções técnicas; 

II- a mante:r absoluto sigilo sobre a natureza, si
tuação, conjuntura económica e procedimentos da em
presa contratante de seus serviços; 

lU- a prestar es-clarecimentos e transmitir infor
mações, cOnfidencialmente, aos órgãos de fiscalização fi
nanceira de quaisquer das Casas do Congresso Nacional, 
quando _provocadas; e . . 

IV-" eximir-se de qualquer associação supranaciO
nal que implique na divulgação não autorizada dos in
[Qrm_es previstos no item II deste artigo. 

Art. 59 Ressalvam-se da vedação constante do item 
IV do artígo 4~> desta Lei, as as~ociações, a nível técnico, 
cwe impliquem em aquisição e transferência de tecnolo
gia específica e aperfeiçoamento do padrão de anã!íse da 
empresa naciorial. 

Art. 6<:~ Ãs empresas de auditoria que opúa'ln no ter
ritório nacional e às empresas brasileiras domiciliadas no · 
exterior ê defeso divulgar, no País ou fora dele, infor
mações económicas que a lei ou os provimentos adminis
trativos declarem reservados, ou que o sejam por sua 
própria natureza, ou que impliquem em prejuízo às con
tas nacionais. 

§ 19 A desobediência ao disposto neste artigo sujeita 
o infrator a multa a Ser estallelecida em regulamento, al
ternativa ou cumulativamente' com a cassação do respec
tivo registro no Conselho Regional de Contabilidade ou 
da autorização para operar no território na?_ion~J. 

§ 29 A fase de levantamento da infração prevista 
neste artigo serã processada perante o Conselho Admi~ 
nistrativo de Defesa Econômica - CADE. 

Art. 7~> O Poder Executivo baixarâ Decreto no pra4 

zo de 60 (sessenta) dias, regulamentando esta Lei, inclu
sive no -que tange aos regístros no Banco Central do Bra
sil, dos serviços pagos, ou recebidos no exterior e a publi
cação de a tos pelo Conselho Fedetãl e pelos Conselhos 
Regionais de Contabilidade. 

Art. 89 Esta Lei entra em vigor no exercício fiscal 
que se seguir ao de sua aprovação. 

Art. 99 Revogam-se as disposições em contrârío. 
- .., 

PAÜ.ECER 
·N, 196, de 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação do vencido~ para o 29 tordo regimental, 
do Projeto de Lei do Senado nl' 127. de 1985. 

"Relator: Senador Nivftldo MaChado 

A Comissão apresenta a redação do vencido, para o 2\' 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n~> 127, de 
1985, que dispõe -sobre a extensão dos efeitos das Leis n9s 
3.502, de 21 de dezembro de 1958 e 3.164, de 1" de junho 
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de 1957, a outros casos, que especifica, e dá outras Provi~ 
dências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de abril de 1986. -
Jorge Kalume, Presidente - Nivaldo Machado, Relator 
- Martins Filho. 

ANEXO AO' PARECER No 196, DE 1986 

Redação 'cto vencido, para o 2"' turno regimental, 
do Projeto de Lei do Senado n'i' 127, de 1985, que dis
põe ;sobre a extensão dos efeitos das Leis n9s 3.502, de 
21 de dezembro de 1958 e 3.164, de 1'>' de junho de 
1957, a outros casos, que especifica, e dá outras pro~ 
vidências. 

O _Congresso Nacional decreta: . -· . 
ArL 1"' Aplicam-se as disposições das Leis n"'s 3.502, 

de 21 ,de_dezembro de 1958 e 3.164, de l'i' de junho de 
1957, ..aos _casos de pessoas que, não sendo servidores 
públicos nos termos da definição dos parâgrafos I 'i' e 2'>' 
do artigo 19 da Lei nl' 3.502, retrocitada, tenham-f?e enri
quecido ilicitamente. 

Art. 29 Apurado o enriqueCimento ilícitO mediante 
denúncia documentada, investigação policial ou admi
nistràtiva, por confissão ou qualquer outro triOdo, o Mi
nistériO Público FOOêral ingressar~_ em jufzo, no p~az~ de 
90 (rlOventaJ âias, com a ação de decreta:_ção de petda dos 
bens'arrestados em favor da União, e, sef9r o caso, com·· 
a denúncia por prática de crime. -

§i"' Esgotado eSse prazo, sem a iniciativa do Minis
tério Público Federal, qualquer cidadão será parte legíti
ma bara tomar a iniciath.·a do procedimento judicial, de
vendo a União ser __ citada para integrar o -có~traditó~i.o 
na qualidade de litisconsorte da parte autora, bem como 
partl sÚprir-as oinissões e falhas da inicial e para apreSen
tar e indicar os documentos o_u_ O-JJ.tros meios de prova de 
que dispoaha.. 

Art. 39 Além dos casos prevíStos nas Leis n'~s 3.502, 
de~21 de dezembro de 1958-~e-::Uõ4, de lY de junho de 
1957, Constituem tambêm caso~ de ~wique~íiri.ento ilíci
to; para os fins da Lei, os proveaieiltes_ de: 

1I -contrabando, descaminho e exploração de jogos 
proibidos~ _ 
·II- patrocínio de inh:resse privado, ainda que legíti

mo, perante órgãos públicos, por meios desonestos ou 
fraudulentos,_ _ _ _ __ _ _ __ . 

Art. 49 É alterada a.redação da Lei nY 3.502,d e 21 
de dezembro de 1958, de modo que, no respectivo textO, 
se substitua a palavra «seqUestro" pela palavra "arres
to". 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data d_e sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições erri contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O expedien-
te lido vai _à publicaçãO. _ 

Sobre a roesã,' Prõjetos de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
1?-SecretâriO. 

São lid~s os Seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 46, de 1986 

Dispõe sobre o transporte marítimo ~e carga por 
empresas nacionais que operam no Sistema Roll-
onfRoll-()ff. ---

0 Congresso Nacíonal decreta: 
Art. IY É.facultadQ à~ empresas nacionais, que Õpi

ram no sistema de transporte marítimo Roll-onfRoli
Off, aceitar catg:iS, de qualquer tipo; em navios construí
dos no País, nas viagens de retorno do exterior para por
tos brasileiros, desde que: 
I- na ida para o exterior, hajam eles transportado 

carga específica, a qü_e eStejam legalmente autorizados, 
em volume igual ou superior a 2/3 (dois terços) dares
pectiva capacida.de de carga; e 

II- não exista no porto de desembarque no exterior, 
a que alude o item anterior, o tipo específico de carga 
que estejam legalmente autoríi"ados a transportar. 

Art. 2? O __ Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contadO de_ sua publicação, 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

ArL 49 Revogam-se as d~sposições cm contrãrio. 

Justificac8.o 

A polltica discriminatór:Úi- dÇ frete-s marítiino~ que 
atualmente se pratica em nosso País, em conseqUência de 
uma legislação anacrónica ~ priVilegiãdora de interesses 
inte-rnacionais, está a merecer urgentes reparos, a fim de 
que, pelo meno·s, se estabeleça um sistema igualitário de 
oportunidades entre as empr~sas·nacionais_e as estran
geiras que desfrutam vantagens nesse importante setor 
e<:onômico, Na situação vigente, porêm, o que se verifica 
é a posição de constrangimento em que se encontram as 
empresas brasileiras, de nãb terem acesso à disputa de 
fretes internacionais, precisamente Porque-lhes ê proibi
da a aceitação de qualquer tipo de carga, quando retor
nam aQs nosSos portos, circunstância que as_obriga ao 
retorno com. porões vazios, enquanto os outsiders e 
tramps refestelam-se nas garantias das normas interna
cionais. 

Como se sabe, o navio, que opera no sistema Roll
onfRoll-off, só pode, por força da legislaçãõ específica, 
transportar determinado tipo de carga, a qual, na maio
ria dos casos, não é encontrada nos portos de desembar
que no exterior. Por tal motivo, esses navios são força
dos a retornar vazios, fato que causa enormes prejuízos 
para as empresas nacionais que, assim, ficam inteiramen
te alijadas de qualquer possibilidade de competição com 
os armadores .estrangeiros, Esta situação faz COm que, 
hoje, tenhamos, err. mãos·alienígenas, 78% do transporte 
de carga do País, sem contarmos sequer com a indispen
sável cláusula de reciprocidade de _tratamento. 

Cóffi 6 pres-ente projeto, pretendemos assegurar às em
presas nacionais que lidam com o transporte marítimo, 
fio sistema Roll-onfRoll-off, o direito de receberem 
qualquer tipo de carga, nas viagens de retorno do exte
rior, desde que, na ida,.hajam transportado a carga es
PeCífica~ a que estão obrigadas e, ao mesmo tempo, não 
exista, no porto de desembarque, o tipo de carga a que 
estão vinculadas por força de disciplinamento legaL 

com ·essaS cautelas, cremos defendidos os interesses 
nacionais e garantido justo tratamento para os arma-do-
res independentes brasileiros. - -

Sala das Sessões, 4 de abril de.J 986. - Raimundo Pa-
r elite. 

{Às Comlssõ~s de Corutituição e Justfça e de 
Transpones, Comunicações e Obras PUÕ/icas_) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 47, de 1985 - Complementar 

''Introduz modifica~ão na Lei Complementar nY 
_26, de 11 de setembro de 1~75, que unificou o PlS
PASEP.'' 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 O? ~ acrescentado ao art.- 49 da Lei Comple-

mentar n"' 26, de 11 de setembro de 1975. o seguinte§ 49: 

§ 4"' A movimentação da conta indivfdual por 
motivo de casamento.é deferida ao participante do 
PIS-PASEP que haj'a contrafdo matrimónio antes 
de l'~ de julho de 1976, desde que até o limite de cin
qüenta por cento (50%). 

Art. 29 Esta lei complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3~'- Re.,..ogam-se as disposições em contrário. 

Justifica~ão 

A Lei Complementar n"' 26, de 11 de setembro de 1975, 
cuidou, como se sabe, de unificar o Programa de Inte
gração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patri
mónio do Servidor Público (PASEP), sob a denomi
nação de PlS- PASEP. 

Através dela, particularmente de seu art. 49, § IY, ficou 
permitido às pessoas que contraíssem núpcias a movi
mentação da conta individual. Aliás, orient3.çã'o--ínterna 
do Fundo PIS PASEP entendeu,_ interpretando o dispo
sitivp qpe o direito alcançava todas as pessoas que hou
vessem contraído matri_mõnio a partir de 19 de julho de 
1976, data de vigência da referida Lei Coriip!ementar n9 
26, 
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Com isto, entretanto, criaram-se no Fundo entre seus 
participantes casados, dois tipos diferenteS:· um quC:-põde 
ter direito ao saque na conta individual e ol!-tro que não, 
com evidente discriminação e, pois, 1njtistiça. 

'o·nasso projeto cuida. portanto, tão-somente, de_ ame-
nizar um pouco tal discriminação, perrilitindo que os ca
'sados anteriormente a J9 de julho de 1976 possam sacar 
atê cinqUenta por cento d_os depósitos do PI$-PASEP. 

Sala das Sessões, em 4 de abril de 1986. - Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR No 26, 
DE li DE SETEMBRO DE 1975 

Altera disposições da legislação que regula o Pro
grama de Integração Social ( PIS) e o Programà de 
Formacão do Património do Servidor Públi.co (PA

- SEP). 

ArL 49 As importâncias creditadas nas contaJ> indi
viduais dos participantes do PIS- PASEP sào_in!\Hená
veis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos- pará
grafos deste artigo, inO.isponíveis por Seus titulares. 

§ lY Ocorrendo casamento, aposentadoria, transfe
rência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez 
do titular da conta individual, poderá ele receber o res
pectivo saldo, o qual, no caso de morte, serã pago a seus' 
dependentes, de acordo com a legislação da Previdência ' 
Social e com a legislação específica de servidores civis e 
mifítares oU, na falta daqueles, aos sucessores do titular, 
nos- termos da lei civil. 

§ 2'? Será facultada, no final de cada exercíCio finan
ceiro posterior ao da abertura da conta individual, a reti~ 
rada das parcelas correspondentes aos créditos de que 
tratam as alíneas b e c do art. 39 

§ 3'? Aos Participantes cadastrados há pelo menos 5 
(cinco) anos e que percebam salário mensal igual ou infe
rior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mínimo regio
nal, Será faCultado, ao final de cada execfcio financeiro, 
retirada complementar que permita perfazer valor igual 
ao _do salârio mínimo regional mensal vigente, respeita
das as dispoilibilidades de suas contas individuais. 
................. ~ .......... -.- .... ·-·- ~-~ ····· ... . 

(Às ComisSões de- Constituição e Justiça e Econo· 
mia) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 48, de 1986 

Dispõe sobre a lanatura de escrituras públicas e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lO? Na lavratura de atas notariais, relativos a 

imóveis, além dos documentos de identificaçãO das par
tes, somente serão exigidos os documentos mencionados 
nesta lei. 

§ 19 O disposto nesta lei se estende, onde couber, ao 
instrumento particular a que se refere o art. 61, da Lei nY 
4.380, de 21 de agosto de 1964, modificado pela Lei nY 
5.049, de 29 de junho de 1966. 

§ 2" O Tabelião consignará no ato notariái~ 3 prova 
do recolhimento do imposto de transmissão __ de intervi
vos, bem como a existência de certidões fiscais e de ônus 
reais, não se fazendo necessário transcrevê-los. 

§ 39 Quando da lavratura de escrituras referentes a 
imóveis de outra localidade, os documentos comproba
tórios do pagamento de imposto de transmissão intervi.: 
vos e certidões fiscais serão apresentados no cartório de 
registro de imóveis competente. 
- Art. 2<:> Fica dispensada, na escritura pública de 

(móveis urbanos, sua descrição e caracterização, desde 
que constem, estes elementos, da certidão do cartório_de 
registro, · 

Parágrafo úníco. Para os fiiis do disposto no pará
grafo único do art. 4'? da Lei n<:> 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, modificada pela Lei n"' 7 .182, de 27 de março de 
1984, considerar·se.-á prova de pagamento, a declaração 
feita pelo alienante ou seu procurador, sob as penas da 
lei, a ser expressamente consignados nos instrumentos de 
alienação ou de transferência de direitos. 
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Art. 39 Esta Lei entra em ~igor na data de sua pii6Ii-
cação, revogadas as disposíç~es em contrãrio, em espe
cial a Lei n"' 7.433, de 18 de. dezembro de 1985. 

JustifiÇação 

Ao formular o presente Projeto, estamos certos de 
atender a um verdadeiro clamor, não só da unanimidade 
dos cartórios de notas, como também dos vendedores e 
compradores de imóveis. Em abono de nossa iSSertfva; 
anexamos ampla documentação, da qual se comprova ex 
abundantia faltar ao diploma que pretendemos modificar 
um dos requisitos inais significativos numa lei, o respal
do popular. 

Více-presidente da Associação dos Advogados de São 
Paulo, Dr. Biasi Antônio Ru8giero, conSideroU a citada 
Lei n'i' 7.433/85, um "JameritáVe~ retrocesso. D_e seu pro-;; 
nunciamento publicado no- Gazeta Mercantil de 21~01-
86, merecem realce os seguinteS tópicos: ---

.. Sob o pretexto de limitar a apresentaçifO-de do
cumentos a lei criou inCifveiS,~ absur_das, desneces
sárias e -ii'ldieifráveTS ex.ig~n9ías~··---

Aduzindo, ainda, que antes des~a lef quem qUisesseli: 
vrar uma escritura encaminhava-se ao tabelionato e, no 
máximo, no dia Seguitúe-ela estava pronta, Atualmente, 
entre a primeira visita ao cartóiioLaté a lavratura da es
critura, decorrerão, na melhor daJ hipóteses, 15 dias. A 
figura do despachante, antes desnecessária, foi ressusci--· 
ta da. 

O próprio J udiciárío -vem tecendo críticas ao meriCio~ 
nado diploma. Recentemente, o Desembargador Sílvio 
do Amaral, Corregedor de São Paulo, em decisão nor
mativa publicada no DOE, Poder Judiciário, Sâo Pauto; 
58, de 17 de janeiro de 1986, caderno I, acaba de dispen
sar os cartórios das exigências contidas no parágrafo 39, 
do art. I~ da Lei n9 7.433/85. Isu~lment_e no Rio, vem o 
Corregedor, consultado sobre a maté!ia, de proibir a 
aplicação da citada Lei, sõb Pena de PuD1ÇãO --::: ... .-(DÕJ de 
16 de janeiro de 1986, Ano XII, n'~ 11, Parte III). 

Realmente, numa época em que toda a Nação se em
penha no soerguimento económico do povo e na desbu~ 
rocratização dos serviços administratiVos é, na· rií"filT:iiiõ-; 
estapafúrdio, criarem-se exigêncfas que, além de entrava
rem por por 15 ou mais dias uma escritura,' oneram as 
partes em cerca de 800 cruzados d~ despachante, além do 
preço--das certidões. 

Vale ressaltar, a propósito, que ~s certíáõeS exigidas, 
alêm de demoradas e dispendiosas, em nad'a contribuem 
para uma melhor defesa dos legítimos intel-esses das par~ 
tes, para que se tenha uma idéia fia inutilidade das mes
mas, juntamos, em anexo, cópiat de algumas, cujo teor 
nada esclarece: "Existem várías ã.ções, movidas por au~ 
tores diversos, distribuídas às diVersas varas". Retardar 
um ato dos mais importantes ha vida de um cidadão 
para exigir certidões desse teor constitui, inequivoca
mente~ verdadeiro abuso. Merece, igualmente, realce quê
a lei determina que os cartórios arquivem essas declà~ 
rações, o que é, materialmente, irrealizável por falta de 
espaço. ' 

Entendemos, destarte, que a Proposição que ora sub
metemos ao crivo de nossos eminentes pares merece sua 
total acolhida, por seu evidente interesse público e sua 
urgência. 

Sala das Sessões, em 4 de abril de 1986. Jorge Kalume ... 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 7.433, 

De 18 de dezembro de 1985. 

Dispõe sobre os requisitos para a lavratura de es
crituras públicas, e dá outras providências .. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.} 

O SR .. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os projC10s 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

O SR .. PRESIDENTE (Martins Filho}- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS_: SE. Pronuncia o se· 
guinte discurso.}- Sr .. Presidente, Srs. Se.õ.adores; 
A sessão do Senado Federal de 13 çle agosto de 1957, 

presidida pelos Srs. J_o_ã-o ·Goulart e Lima Teixeira, foi 
· iniciada Com a seguinte comunicação da Presidência: 

.. A Mesa cumpre o doloroso dever de dar conhe~_ 
cimento ao Senado do falecimento, oco!!]_<!() _()_mç!!l 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II) 

. às últimas horas da tarde. ,do Senhor Senado!- Au
gustO Maynard Gomes, que representa o Estado de 
Sergipe, n~ta Cas-ª:J integra!l.do a bancada do P_arti·:: 
do Social Progressista. · ~ .- - . 

E um dos mais exPre8~ivos. valores do Senado da; 
República que tomba em pleno exercício dO niãn~a
to; ê uma das figuras mais respeitáveis que desapa

--rece do cenário pOlítico nacional; é :um dos cidadã(i)s __ 
mais dignos que o Brasil perde; é um dos servídores 
mais devotados que a nacionalidade vê desaparecer. 

Após um longo passado de serviços ao País, · 
cheio de nobres exemplos de devotamento, e ilumi
nado pela chama dos mais elevados ideais, no glo
rioso Exército Nacional e em destacad3.s funções ci
vis; depois de ter lutado de armas na mão, com,o um 
bravo entre os_ mais bravos, pela implantação da 

- verda<!:_e democrática no Brasil; depois de ter posto 
-na administração de ·seu Estado todo o seu fer'vor de 
patriota e toda aquela austeridade tradicionii!l que o 
fàiia respeitado- entre os adversários comO' varão 
~poluto, em cuja- palavra todos podiam çonfiar; 
depois de ter exercido uma judicatura difíci~, e peri
gCJsa que seria para muitos o naufrágio deu'mã vida, 
mas que para ele foi mais um motivo da exaltação 
das excelsas virtudes do seu espírito; depois' de tanto 
la:Oor pt!la Pátria, vimo-lo chegar, por duas vezes, a 
esta Casa e aqui marcar a sua presença, como a de 
uma personalidade forte, serena, dando a cada pas~ 
so a confirmação da sua respeitabilidade, do seU pa
_trjotismo _e do seu amor à coisa pÓI)Jica. 
- O seu desaparecimento deixa em todos nós ·a 

; mais profunda, a mais sincera, a mais sentida Tríste-
r za... -

Ao saber de sua morte, ontem, ao anoitecer, a 
Mesa tomou as providências necessárias, a fim de 
que lhe fossem prestadas as devidas homenagens, 

_inclusive faze_ndo instalar no ~aguão do Palãcio 
Monroe a sua câmara ardente." 

Lido após a fala do Presidente_, o requerimenfo regi
meM_al, falaram encaminhando a votação os Senadores 
K.eTginatdo Cavalcanti, Sobral Barn:!to, Gilberto Mari
nho, Abelardo Jurema, Mourão Vieira, Freitas Cavak 
canti, Benedito Valadares, Novaes Filho e Lauro Hora. 

Encerra-se aí, Sr. Presiden~e, a homenagem desta Casa 
áo Senador por Sergipe em duas legislaturas e ao militar 
maiS importante da história política do meu Estado neste 
sêculo. 

Sergipe, éSte ano, Sr.-:PresiOente; através dos seus ór
, gãos oficiais e agências culturais, hpmen~eará Q_cente

n_ário desta figura lendária do _seu povo. 
No dia 16 de fevereiro, data de seu nascimento, o Go

verno do Estado fez rezar uma missa gratulatória no Jar~ 
dim da Infância de Aracaju, obra pioneira de seu Gover
no na área do pré-escolar e na educação do seu tempo. 
Outros eventos, durante o ano, assinalarão a homena,
gem das autoridades, dos intelectuais, das associações 
cívicas e culturais ao Grande Teneilte de 22, 24, 26-e 30 e 
aõ homem pú61ico que ideriiificOu a sua vida â hísiôria 
recente de Sergipe e dq_ País .. -

AugUsto Maynard Gomes, Sr.-Presidente e Srs. Senado
res, f_o! uma vocação militar a serviÇo do aperfeíçõamen
to dos costumes políticos do nósso País. Filho dos cana
viais de Rosário do Catete, de família tradicional na eco
nomia e na política durante o Império e latgo tempo da 
República, logo cedo, aos 16 anos, alistou~se como sol
dado no 20~> BC no Realengo e, um ano depois, íil.gressa
va na Escola Militar. Já nos primeiros tempos de cadete 
integrou~se ao movimento contra a vacina obrigatória e 
na reação militar na Escola Militar chefiada pelo Sena~ 
dor Laura Sodré e General Travasses marchou contra o 
Catete, sendo rechaçado pelas tropas leais ao Governo. 
Transferido J!.ara o Rio Grande do Sul, lá foi desligado 
do ·ÉxÚcito. e voltou à s~alê'rra ilataC --- -

Enquanto prosseguia seus estudos no Atheneu Sergi
pense, abraçou a causa liberal de Fausto Cardoso, o 
maior tribuno parlamentar do meu Estado, que, em 
1906, em nome da luta contr,a a.co_rrupção, as atas falsas 
e· os- vícios da. nascente República, tombou em praça 
públíca, à porta do Palácio do Governo, dizendo que 
morria defendendo a honra. de sua terra. 
~ Afonso Pena sucede a Rodrigues Alves na Presidência 

da ~epública e, como era_ esperado, foi concedida a anis
tia aos cadetes da chamada revolta da vacina obris;o:a-\ -.----..,-
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tória. Maynard Gomes reingressa na Escola Militar-p_em 
1910 ê declarado Aspirante. Em 1919,jâ como Primeiro
Tenente, reingressa na Escola de _Aperf~içoamento de 
Oficiais e esta:va concluindo aquele curso quando eclode 
a RevQlução_de 5 de Julho do Forte de Copacabana, à 
qual ele adere e sofre_o_ex.ilio na Ilha das Cobras, 

Transferido para o recém~criado 289 BC, em Aracajú, 
aí comandou a- Con;Lpanhia de Metralhadoras. Em fins 
de dezembro de 1923, acompanhou o Batalhão no seu 
deslocamento para Salvador com o objetivo de sufocar a 
rebelião de Seabra à posse de Miguel Calmon no Gover
no da Bahia. Como já àquela época a oficialidade estava 
contaminada pela reação ao Presidente Arthur Bernar
des,_em virtude das cartas falsas, Maynard se solidarizou 
à reação de J.J. Seabra em não entregar a Presidência do 
Estado a um representante de Bernardes e só não tive
ram êxito porque· a· Força .Policial da Bahia não apoiou a 
insu"irei9ão. 

Retornando a Aracaju com o Batalhão no início de 
1924, Augusto Maynard Gomes não arrefece a sua luta, 
o seu entusiasmo e a sua paixão pela derrubada das já 
deterioradas instituições republicanas, pelas mudanças 
_dos quadros políticos viciados e corrompidos pelos des
mandos das oligarquias estaduais e pela reação ao cen
tratismo do_ Presidente da República que intervinha e 
desrespeitava a FederaÇão, desvi3ndo os caminhos so
nhados_ pelos proclamadores, pelos ideólogos, juristas e 
filósofos do presidencialismo· republicano em nosso País. 

E, assim foi c-om a explosão do movimento revolucio
nário, em 5 de julho de 1924, chefiado pelo General Isi
doro Dias Lopes, em São Paulo. Maynard Gomes, com 
o objetivo de enfraquecer o Governo Federal, rebela o 
Batalhão de Aracaju na madrugada do l3 de julho, der
ruba o Presidente do Estado, Maurício Graccho Cardo
so e assume o Poder durante 21 dias e se rende, afinal, ao 
General Marçal Nonato de Farías, Comandante daRe
gião Militar da Bahia, que, pelo mar e por terra, súfoca a 
insurreição, depois de várias tentativas de resistência em 
três frentes de combates na praia, Nort~_e Sul do Estado .. 

Yolta a se rebelar em Aracaju_r10 dia 19 de janeiro de 
1926, qllándo, se solidarizando com a_Çg_Iun~ Prestes, 
que estava na fronteira sergipana, ele voltou a tentar der

, rubar o Governo do Estado, marchando contra o Quar
tel da Força Pública Estadual, onde foi ferido e sufocada 
mais uma das suas rebeliões. Deportado para a Ilha da 
Trindade, ali ficou degredado pelo tempo da pena. que 
l_h~ __ foi imposta ao lado de outros Tenentes idealistas, 
como Eduardo Gomes, Juarez Távora, Chevallier e seus 
companheiros do 28'>' BC_ das intentonas de 24 e 26. 

Cumprindo este ciclo revolucionário, ele é incorpora-
do a uma- unidade militar no Rio de Janeiro. · 

DeOagrada a Revolução de 30, cabe-lhe a missão de 
sublevar as tropas de Minas Gerais .. 

Em Juiz de Fora, cerca o Regimento do Exército e 
Consegue logo após a sua adesão. Domina a Polícia e Se
nhor de elevada tropa, se incorpora aos contingentes re
vohi-ciõnáríos e, no dia 24 de outubro, entra vitorioso no 
Rio de JaOeiro. Dele, nas -homenagens do Senado pela 
sua morte, disse Benedito Valadares, Senador por Minas 
Geraís_: · 

.. Não passou apenas um Senador da República, 
desapareceu um soldado que desembainhou sua es
pada, em terras de Minas Geraís, para cOmbã.ter 
aqueles que queriam governar demais, impondo ao 
povo sua vontade. Na inquietação daqueles dias, ele 
foi Sincero e-bravo. E o-exemplo que havemos de ti
rar dos fatos para a segurança da democracia brasi
leira, coloca Maynard Gomes entre os que batalha~ 
ram pelo ideal da soberania do povo." 

Conquistada a Revolução de 30, Maynard Gomes é 
promovido a Capitão e nomeado In~erv_entor Fecleral em 
Seigipe pelo Pr~sidente GetúliO vafgas. 

Durante a sua interventoria, apesar do calor revolu
cionário e dos poderes discricionários, jamais vingou os 
seus adversáiíos e estabeleceu no Estado um Governo de 
paz e de congraçamento da família sergípana ... Durante . 
os quatro anos da sua primeira ínterventoria, foram SUas 
obras importantes: a abertura do Canal de Santa Maria, 
liga~:~do São Cristovão a Aracaju e facilitando o trans
porte fluvial e marítimo entre a antiga ê nova Capital; a 
poil:te de Pedra Branca, que ligou por via rodoviária o 
Norte do Estado à Capitãl) e_o_ Jardim de Infância:; obra 
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pioneira no pré-escola{ em nosso-Estado e que até hoje é 
a escola-padrão no gênero em Sergipe~ 

Em 27 de março de 1935, ao entregar o Govern<f <to 
Dr. Eronides de Carvalho, depois de uma renhida cam
panha eleitoral, na qual, pela primeira vez, se fez jiolítica 
ideológica-em· Sei'gipe -e os remanescentes da Alíança Li
beral pregavam a desobediência civil e a _luta popular, 
campanha política na qual o próprio MajOr-Augusto 
Maynard, n~s comíciOs, incitava o pOvo: "Acendamos 
os fachos e incendiemos os canaviais". sente-se nele aín
da as chamas da revolução e se o seu Comandante da 
Polícia Militar tem aderido, ele teria se rebeladO cOntra a 
vontade das urnas. _ ______ ~- _ _ __ 

Deixa- o Governo· para voltar às ForÇa-s Armadas; de~ 
pois de uma administra-ção honrada, pacífica e renova~ 
dora. 

Percorre a hierarquia rriilitar. Já como Coronel do 
Ex.ército, é nomeado em 3 de janeiro de 1940 membro do 
Tribunal de Segurança Nacional. t: aí que Jorge Amado, 
no seu romance histó_riço .. 0 Cavaleiro da Esperança", 
descreve o julgamento de Prestes perante aquele Tribu
nal de ex.ceção no qual se assentava o antigo revolucio
nário Augusto M aynard Gomes. A sa.udação de_Prestes 
ê uma página comovedora da TúStlçá--mJlita_r em nosso 
País. -

A 27 de março de 1942, volta Maynard Gom~ à Inter
ventoria Federal em Sergipe. Em plena Segunda Guerra 
Mundial. Fui testemunha de sua chegada a Aracaju para 
suceder ao Capitão Milton Pereira de Azevedo, seu indi
cado para ocupar a Chefia do Governo _d_o_no_s_s_QEstado, 

·... após a Vemissão de Eronides de Carvalho. Foi um delírio 
a· sua recepção pelas forças políticas e populares nã velha 
Ponte do Imperador, no estuário do rio Sergipe. May
nard v_o~tava ao Governo, o seu sonho ~e sempre, para 
admiriistrar Sergipe, com compreensão; dignidade e res
peito público. 
Lembro~me bem quando o Brasil declarou guerra ao 

Eix.o, justamente em desagravo ao torpedeamento de na
vios mercantes nas costas de Sergipe, qUe O :POVo sergip~
no, traumatizado com a chegada dos corpos às praias de 
Aracaju, se ãmparava fiã genetos:a e íngênua co_ragem 
histórica do seu bravo Militar-Interventor, qUe-da sãca
da do Palácio, em tarde memorável, anunciava ãO povo 
que o submarino agressor e pérfido havia desapareqido 
nas águas. do Oceano Atlântico. 4.._ 

Era assim o General Augusto Ma_ynard Gómes: hon
rado, sério, iespeifado põr tOdos _e eStimado pelos sergi-
panos. · __ 

Em 29 de outubro de 1945, corn a__ deposiçãO de Var
gas, _ele que já havia pedido_ exoneração da Interventoria 
no Rio de Janeiro, deix.ou o GQverno dO EStado. 

Passou à reserva do Exército. Em janeiro de 1947 
elegeu-se Senador pela Aliança Partidária - Partido So
cial Democrático e Partido Republicano. Concluído este 
mandato em I 951, renovou-o em 1954, agora na legenda 
do Partido Social Progressista em coligação com a 
União Democrática Nacional. 

A morte o colheu no segundo mandato de Sel).ador, 
aos doze dias de agosto de 1957. 

Algumas vezes o vi no Palácio Monroe. Plenário de 
velhos Tenentes de 1930: Juracy Magalhães, Maynard 
Gomes, Filinto Müller, Magalhães Barata, Alencastro 
Guimarães, ao lado de líderes civis como Pedro Ludovi
co, Bernardes Filho, Benedito Valadares, Sebastião Ar
cher, Nereu Ramos e outros. Cená-rio au-sterO e_ Cõrifiõ.a~ 
do, ns Senadores nas suas bancadas pouco se movimen
tavam, ouvindo com atenção os longos discursos dos 
seus Pares. Era o Senado do Rio de Janeiro, esculpido no 
monumental edifíciCI-da Exposição do Centenârio, junto 
ao Obelisco, em plena avenida central, limitado pela 
doçura da Cinelândia, pelo som e pelo mistério da Lapa 
e lá fora a magia e o encanto da Baía de Guanaba·ra. 

Tive um único encontrO com o Senã.dor Maynard GO
mes. Eu era o Chefe dos Serviços Federais de Agricultu
ra em Acordo com o Estado, no Governo Leandro Ma
ciel, e fui chamado pelo Senador à sua históriCa Fazenda 
Caldas, no município -de Rosário do Cateite. Fui para lã 
apreensivo,- país guardava dele a sisudez e as repetidas 
insurreições que ele havia feito em nosso Estado. Vinha
me à lembrança o_ seu discurso- mf:mõrãvel na .Praça 
F.austo Cardoso, cm resposta a Luiz Carlos Prestes, que 
d1as antes ~ acusara naquela mesma Praça, de ter-se des
viado dos ideais da revolução ao ter accito e participado 
do Tribunal d~_Se_gu:ranç_a Nacional_ no_ E:;;tado No_vo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

Maynard lhe- re.<>pondera "que os homens são como as 
montanhas, vistaS de longe, maravilha; vistas de perto, 
que decepção!" 

Cheguei à Fazenda Caldas e subi aflito os degraus da 
casa que tem a arquitetura de um forte militar. Ele me fi
tou longamente e disse: "Chamei o Senhor aqui porque 
qu-eiç participar da últi~_a ~evoll!-~ão da minha vida: a 
revol_ução do coco. Naquela época, havíamos deflagrado 
a "iri.tensificação da cultura do coqueiro em Sergipe. O 
GovernadOr-Leãndro Maciel dizia com ironia e espírito 
.que "o coco é da Bahia, JUas o coqueíi-o é de Sergipe. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PASSOS PÓRTO- Com muita honra, nobre 
Senador Jorge Kalume. · 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• está dando a demons
tração d__a_ sua sensibilidade pelos seus compatrícios que 
contribuíram Cotn o seu esforço para o engrandecimento 
do seu Estado !!4 quiçá, do BrasiL Tem V. Ex.• nesta opor
tunidade a nossa solidariedade pela homenagem que está 
prestando à .memória _do ex-Interventor Maynard Go
mes, por ocas!ão em que completa o seu centeuario de 
mwcin1ento. E a voz do Acre em homenagem ao 
pequeno-grande Sergipe, a quem o Acre_ muito deve. 

O SR. PASSOS PÔRTO- Agradeço muito a V. Ex• 
Esta sOlidariedade ê merecida. Antes de ser um sergipa
no, Maynard Gomes foi um graride brasileiro. Durante 
aquele período cíclico do Tenentismo rio Brasil, foi uma 
das figuras de va..nguarda naquele movimemo militar que 
redundou na ~evolução de 1930 uma PersOnalidade ca
rismãtica. No nosso Estado, durante longo periodo, foi 
uma figura mítica, respeitado pela sua coragem e pe1a 
sua bravura. 

Foi interventor, mas também foi duas vezes senador 
da República, e os contemporâneos dele, alguns ainda 
remanescentes, servidores aqui desta Casa, se lembram 
dele no Rio de Janeiro - aquela figura serena, séria, de 
um homem que realmente foi a maior figura militar do 
meu Estado neste sÇçulo, e prestou um serViÇO inestim-â~
v~J ao processo p~lítico ~rasileí_ro: Aderi ao .Ge~eral 
Maynard. Plantamos nas suas terras o _coquetros: que 
hoje deve estar dando frutos à-Sua famHia e à economia 
do Estado. Aquela área e outras tantaS que formavam a 
Vila de Marcação hoje constituem o MunícípiO- de Gene
ral Maynard, justa homenagem da Assembléia Legislati
va ao ilus_tre filho daqueles rincões. 

Neste ano de seu centenário de nascimento, vãrias ho
menagens e evocações _estão programadas _pelo Governo 
do Estado e entidades culturais e cíviCas de Sergipe. No 
dia 16 de fevereiro, data de seu nascimento, no Jardim da 
Infância "Augusto Maynard", foi rezadã. missa em boM 
menagem e culto à sua memória. 

Hoje, o Senado Federal, pela minha palavra, se inscre
ve_ no calendário de reverências ao rm:ortal militar e ilus
tre Senador de Sergipe. 

PossO consignar, sem receio de equívoco. A História 
julgou o Tenehtismo em Sergipe e alçou Augusto !"f-ay
.nard Gomes à Galeria dos nomes tutelares de nosso Es
tado. 

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

O SR. PRESll>ENTE (Martins Filho)- Concedo' a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

ÚSR. HELVfDIO NUNFS (PDS- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores_: 

No princípio desta semana, decidi fazer alguns comen
tários de natureza política desta tribuna. Não me foi 
possível vencer as dificulda-des de ordem regimental que 
privilegiam uns, claro que em detrimento de outros, e o 
Senador Jami1 Hàddad tomou~s~ de certa forma, a dian
teira, embora tenha fornec;ido a todos os Srs. Senadores 
elementos para meditações. 

S. Ex•, nos comentários aqui produZidos, fez. reve
lações graves que, embora não me causassem assombro, 
pelo menos serviram, entre outros mêritos, para alimen
tar o caldeirão poHtico nacional. 

Compreendo e justifiCo a ins-atisfação, direi meSmo a 
denúncia, o ilustre representante do Rio de Janeiro. É 
que o seu partido, o Partido Socialista Brasileiro, aco
lheu nas suas ~oste~ __ o_~~l'~-~ado Jarbas Vasconcelos, 
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quando pretendeu disputar a candidatura à Prefeitura de 
Recife no último pleito de 15 de novembro, mas fora der
rotado na convenção do seu Partido, o Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro, pelo seu contendor, o 
não ·menos ilustre-DeputáOO Sérgio Murilo. _ 

InsatisfeitO, o Deputado Jarbas Vasconcelos extrava
sou a sua insatisfação na busca de outra legenda parti
dária. Bateu às portas do PSB e foi abdgado. Teve o cui
dado, o PSB, de ff!Zer ciência ao Deputado Jarbas Vas
Concelos de que não lhe alugaria a sigla, e recebeu dores~ 
peitada político recifense, então, a palavra de que, qual~ 
quer qUe fosse o resultado do pleito municipal, permane
ceria ancorado na agremiação que o acolhera na adversi
dade._ Foi o que declarou a respeito deste assunto, sem 
contestação, o Senador Jamil Haddad, terça-feíra ólti~ 
ma:, da Tribuna do_Senado Federal. 
- Agora, decorridos poucos mais de 4 meses da eleição e 

exatamente 2 meses e 4 dias da posse do Prefeito do Re
cife, toda a imprensa anuncia que aquele eminente políti
co pernambucano retornará às hostes do PMDB, que o 
receberá c-om festas e foguetes. Evidente que as famosas 
bandas de música do Recife estarão, também, preen
chendo, compondo a manifeStação de recebimento do fi~ 
lho pródigo, ou melhor, da ovelha desgarrada. 

O eminente Semidor Gastão Müller, catedrático de 
borla e capelo do pessedismo nacional, na mesma hora 
efu que· a fato se consumava- o discurso em que o S"e-. 
nadar Mário Maia anunciava, na Tribuna do Senado, o 
seu desligamento do PMDB e o seu ingresso no Partido 
DemocrátiCo -Trabalhista-, no mesmo instante, o Sena
dor Gastão Müller antecipou o retorno do ilustre repre
sentante acreano às origens partidárias. E foi mais longe, 
assegurouMlhe festas, foguetes e banda de música. Claro 
que na hipótese do sucesso do Senador Mário Maia na 

' eleiçãO de 15 de novembro deste ano. E na hipótese do 
triSUc-esso do Sen-ãdor Mário Maia- pergunto sem ne
nhuma maldade,o '!.ue ocorrerá? 

O Sr. Gastão Müller- V. Ex• me permite resporider à 
sua pergunta já, com licença de um aparte? 

O SR. HELVIOIO NUNES- Será uma honra ser 
aparteado por V. Ex• 

O Sr. Gastão Müller- Em primeiro lugar, devo dizer 
que é muito agradável para mim ser citado por V. Ex• B 
uma honra. Naquele momento eu falava como Líder em 
exercício do PMDB, por delegação do Senador Alfredo 
Campos, que não estava presente. Comecei o meu aparte 
dizendo que a minha teoria pessoal, não de responsabili
dade partidária, mas pessoal, a minha filosofia ê a se
guinte: os partidos políticos devem estar sempre de por
tas abertas para aqueles que quem sair como para aque
les que querem entrar. No fim do aparte, repeti o meu ra
ciocínio, per-ante o Senador Mário Mah, dizendo que o 
PMDB, dentro deste meu princípio pessoal, estaria de 
portas abertas para recebê-lo novamente se fosse o caso. 
Não admiti a hipótese do sucesso nem do iiJ-_sucesso. 
Quero declarar agora que pessoalmente não me interessa 
saber se com sucesso ou insucesso. Para o Senador 
Mário Maia, como para qualquer cidadão brasileiro, o 
PMDB deve estar sempre de portas abertas para quem 
quer sair, c_9m? para ~m quer entrar, diante d~ um in
slléesSo ou de um suce.<>so. 

O SR. HELVIDIO NUNES - Agrade1;o a partici
pação de V. Ex~~ eminente Senador Gastão MÜller. 
Quero deixar bem claro que V: Ex.• entrou no meu dis
curso, com muita !Jonra para mim, não como peemede
bista, não como_ více-líder e sempre na liderança do seu 
Parti4o nesta Ç?sã; mas~eja bem, com_g_ catc;çirâtico de 
borla e ~~elo do _pes~e<!_ismo. ]!?~iC""-"'1. 

Mttito _Qbrigado pela participação. 

O Sr. Gastão Müller - Eu que agradeço, nobre Sena~ 
dor. 

O SR. HELVfDIO NUNES - t interessante referir 
que, no discurso a que inicialmente fiz referência, o Se
nador Jamil Haddad recebeu, também, um lúcido aparte 
do Senador Fábio Lucena. O representante amazonenSe, 
com a isenção que todos lhe reconhecemos, justificou a 
volta dõ Prefeito Jarbas Vasconcelos ao partido que aju
dou a fundar. Acho até que o Senador Fábio Lucena não · 
necessitaria de defender o rcingres__so do Chefe do Execu
tivo recifense ao PMDB, vez que haviam sido atingiçlos 
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os objetivos de sua inesquecível e honrosa passagem pelo 
Partido Socialista Brasileiro. -- - ~ 

O Sr. Fábio Lucena~ V. Ex• perffitte-Uffiã"-râí)ida ex
plicação? 

Q SR. HELVIDIO NUNES - Pois não. h ~empre 
agradável ser aparteado por V. Ex• 

O Sr. Fábio Lucena - É sempre uma ousadia da mi
nha parte apartear o err1:inente niestre. _Nohl:t:: Sen:1dor, 
justifiquei o regresso do_ Deputado Jarbas "Vasconcelos 
ao PMDB, dizendo que se tratava do Partido -qUé~l~ ~_u-

dou a fun_dar, e não afundar, -como disse V. Ex• 

O SR. HELV[DIO NUNES- O emprego da prótese 
-creio -.não ajuda muito ao aparte de V. Ex~ De ,a
neira que me limito a fazer referência ao fato, a dizer que 
recebi com muito agrado o aparte de V~ Ex•, e a acres
centar que o preclaro Senador pelo Amazonas foi além. 
Aproveitou o aparte que lhe concedeu o Senador Jamil 
Haddad e teceu considerações a respeito do posiciona
mento político do Partido Socialista Brasileiro em Ma
naus, pois que deu a sua legenda ao Deputado Arthur 
Virgílio. Já quanto ao recebimento do Deputado Arthur 
Virgílio, V. Ex• fez restrições à conduta, ao corf!.pOrta-
mento do Partido Socialista Brasileiro. --

Ora, até bem pouco_L9. DeputadO Arth!!!: Vifji·ílio foi 
um combativo militante nas hostes do PMDB. 

O Depu.tado Arthur Virgílio juntou a Sua voz a--todas 
as vozes que, em 1982, encheram não apenas as praças 
públicas da bela Capital do Amazonas como todo .. o Es
tado, na defesa dos interesses e da pregação feita pelo· 
PMDB. Como, por conseguírite, Sr. Presidente e Srs, Se
nadores, aplaudir a perda sofrída pelo PSB em Recife, e 
condenar o PSD porque~ da mesma maneira cedeu a sua 
legenda em Manaus ao Deputado Arthur Virgílio Neto? 

9 Sr. Fábio Lucena- Posso explicar em 30 segundos, 
com sua permissão? 

O SR. HELV(DIO NUNES- Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena- b que o Deputado Jarbas Vas
concelos é fundador do PMDB, e o Deputado Arthur 
Virgílio é fundador do PTB no Amazonas, depois foi 
para o PP e veio in-Corporado para o PMDB, agora vai 
ser desmcorporado. - - - - ----

0 SR. HELVIDIO NUNES -Tenho dificuldades, 
eminente SenadoLFábio Lucenã, em compreender ou 
em pelo menos justificar estas andanças. Sei que para 
uns os caminhos são bem cuidado1l., são largos, são bem 
tratados, enquanto que para outros esses caminhos_ são 
cheios de pedras e de espinhos. Aceito o comentário, a 
justíficação de V~-Ex• Agradeç_o mais uma vez e prossigo 
nas minhaS despretenslos~ cÕilSíderações. 
· sr. Presidente e S"rs. Senâdores, esses problemas -de na
ture?a político-partidária não estão localizadOS apenas 
nas regiões Norte e Nordeste do País. Agora mesmo, es
tamos às verperas da saída do Deputado Alencar Furta
do do PMDB do Paraná. 

Olha-me, não digo arneaçidõr, mas interrogativo, o 
Senador Enéas Faria, e me apresso a dizer que longe de 
mim penetrar na política do Estado rlo Paraná. Apenas 
informo à Ca~a que fui interno no Colégio do Crato, no 
Ceará, durante cinco anos, com o Deputado Alencar 
Furtado e por ele tenho uma grande, uma profunda ad
miração. Quando foi cassado, levei-lhe a _rninh_ª solida-
U.<lllllo.. - . 

Quando retornou à vida pública, mais aumentou, se é 
possível, a minha admiração por aquele ilustre h~~em 
público. A imprensa anuncia que estâ prestes a deix_ar o_ 
PMDB e a ingressar no PSB o eminente Deputado Alen
car Furtado. 

Õ -Sr. Ené~s Faria - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELV1DIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte, 
eminente Senador Enéas Faria. 

O Sr. Enéas Faria- Acompanhava o raciocínio de 
V. Ex• quando o ouvi perpassar pelo Paraná e citár a fi
gura do Deputado Alencar Furtado. Com o correr de 
suas palavras, pude entender o que queria V. Ex! se refe-
rir ao meu Estado e àque1a grande figura da politica pa
ranaense. Portanto, .~u deixaria de ter razão ~este aparte 
não fosse para dízer a_~· Ex• que eStamos r~~ebetid~ a 
confirmação de que no dia de hoje,jâ feito,jâ p-roctidído, 
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se verificou o desligamento do Deputado Alencar Furta
do do PMDB do Paraná. Não sei que caminho deve per
correr o Deputado Alencar Furtado. Não sei por que 
ares respirará. O que sei, não impárta em que sigla: este-
ja, não Importa que rumo tome, o que seí é que, pelo seu 
passado 'de luta, pela sua tradição, pela sua decência, 
pela sua dignidade, pelos grandes serviços prestados ao 
Paraná, ao Brasil, ao Congresso Nacional, à luta de re
sistência democrática, o Deputado Alencar Furtado tem 
e terá o meu respeito e a minha admiração. E sei que ja
mais desertará da luta pela democracia, pela liberdade, 
pelo.s bon~ constumes, pela honestidade, enfim, por uma 
Pátriaretiz e própera. . -

O SR. HELVfDIO NUNES -Nobre Senador Enéas 
Faria, o aparte _com que V. Ex~ me honrou ê daqueles 
que não necessita de qualquer comentário. Ele vale por si 
só. Muito obrigado à participação de V. Ex.f-. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, são dezenas, são inú
meros os casos, os fatos de natureza semelhante espalha
dos em toda a geografia" nacional. Eu poderia saltar dp 
Paraná e pousar rapidamente na Cearâ - este rápido 
pouso é numa homenagem especial ao Senador José Lins 
-, onde três chefes políticos da maior significação, em 
determinado instante da história política _do Ceará, se 
reuniram e escolheram determinado técnico e lhe entre-
garam o Governo d_o_ Estado. Estabeleceu-se, em segui
da, o tumulto político no Estado do Cearâ. E hoje, de
pois de percorrer várias legendas, ou todas as legendas 
possíveis, o Governador fixou-se no PMDB. Não é pelo 
fato de ter-se fixado no PMDB que faço o comentário, 
absolutamente. 

É pela origem desses fatos, por aquilo que aconteceu 
para encher esses acontecimentos e na solução encontra
da pelo a tua! Governador, pessoa por quem pessoalmen
te tenho o maior respeito, mas que tantas fez que termi
nou reunindo aqueles que pareceram, durante certo tem-
po, irreconciliáveis. Mas deixo o Ceará. -

O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• me permite um apar
te? 

O SR. HELVfDIO NUNES- Só um niinuto, porque 
não posso deixar, neste instante, de fazer uma referência 
especial a um dos maiores Senadores desta Casa que é o 
Senador Itamar Franco, que estâ prestes a deixar o 
PMDB, que não lhe dá vez, mas que acha que não pode 
perder a oportunidade de_govemar o seu Estado das M~
nas Gerais. O Senador Itamar Franco é um homem em 
relação ao qual muito se poderia dizer, neste instante, 
pela sua correção, pelo seu brilhantismo, pela sua com
batividade,_ pela luta que sustentou nesta Casa durante 
muitos anos e, que agora, está abandonando o PMDB, 
2ara ir em busca de que Partido? Só Deus sabe, Sr. Presi-
dente. _ _ 

Tem V. Ex~. eminente Senador Octávio Cardoso, o 
aparie._ -

O Sr. Octávio Cardoso - Nobre Senador Helvidio 
Nunes, quando vi V. Ex~ chegar no Paranâ, pensei não 
retornasse mais ao Nordeste e ao Norte. Por isto lhe soli
citei uiii aparte, para lembrar que o Presidente da Re-
pública -ia filiar-se ao Partido da Frente Liberal. Como 
não tinha registro definitívo, e· -sim proviS6iiO, filioi.He 
ao PMOB. Quand_o constituiu o seu último Ministério, 
deve ter parecido ao PMDB que se estava afastando do 
PMDB, pela maneira como contemplou o Partido da 
Frente Liberal e algumas pessoas, pelo grau de amizade. 
Então, a imprensa noticiou que o Pre&aente da Repúbli
ca fora convidado a ser o Presidente de Honra do Parti
do do Movimento Democrático Brasileiro, e aceitara_ 
Nesta semana, os jornais noticiaram que o-.Presidente 
gravou um programa para o Pa~tido da Frente Liberal. 
Então, jâ vê V. Ex• que o movediço terreno político que 

~V. Exf-.analisa parte desde a Presidência da República. 
Alguns dirão:- Mas não fica nada mal que o Presidente 
compareça a um programa de um partido que é o seu 
aliado na política. Mas a confusão que se vai estabelecer 
na Pol~ltica nacional ~erá enorme, porque o PrC?Sidente es-

, tava em trânsito para-o Partido da Frente LiberaL Foi 
para -o PMDB e, agora, aparece no programa do Partido 
da Frente Liberal. Como em política dizem que nada se 
inova,_~_ ~il!l que se reeete, talvez o Presidente José Sar
ney esteja-repetindo o Presidente Vargas com dois parti
dos: o PTB e o PSD. Muito obrigado a V. Ex•. 
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O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Senador Octã· 
vi o Cardoso, eu que agradeço a contribuição valiosa qu-e 
V. Ex• traz às desenxabidas considerações que produzo 

-nesta tarde, e rapidametlte, porque, dentro de mais al
guns instantes, terei que, no Aeroporto, buscar o avião 
que_ me levará ao Piauí, o meu Estado, .onde pretendo 
passar o fim de semana. As considerações de V. Ex' fo
ram muito valiosas e agradeço a sua participação. 

Desejo, -entre dezenas ou centenas de exemplos que 
possam ser citados, fazer mais uma referência, porque 
não poderia esquecer aquela figura agradável, aquele co
lega atencioso que sempre cumula a todos de_ gentileza, 
que é o Senador Mauro Borges. O Senador Mauro OBor
ges jâ deixou o PMDB, já anunciou, nesta Casa, o seu 
~~Sfigamento do PMDB: Porque pretende candidatar·se 
ao Governo de Goiás e, para isso, ao que a imprensa no
ticia, jã se teria filiado ao PDC, ao Partido Democrata 
Cristão. 
-E interessante ainda repisar o fato, há pouco citado, 
de que o Presidente José Sarney, ao tempo em que é Pre
sidente de Honra do PMDB, aceitou também ser patro
no do PFL. E com toda a amizade, mais do que a amiza
de, com toda a estima que devoto ao Presidente José Sar
ney, não posso furtar-me ã um comentário, sem de longe 
ferir susceptibilidade de quem quer que seja, isso é um 
autêntico, é um verdadeiro hermafroditismo político: 
Presidente de Honra de um e patrono de outro~ 

O Sr. Alberto Silva - Permite-me V. Ex•· um aparte? 

O SR. HELVfDIO NUNES- Coricedo a V. Ex~ O
aparte, nobie Senador Alberto Silva. ~ 

O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Helvidio Nu
nes, estou ouvindo com atenção o discurso de V. Ex' V. 
Ex• diz que o principal ainda vai dizer. Na parte que V. 
Ex• já comentou, observei que V. Ex._ considera estranho 
o Presidente da República ser Patrono de um Partido e. 
ao mesmo tempo, Presidente de Honra de outro partido. 
V. Ex• fixou-se no fato de que estâ havendo transpo
sições de parlamentares de um partido, príncipalrilente 
do PMDB, para outros partidos. Eu queria agregar que 
estão saindo também de outros partidos para o PMDB. 
Em Pernambuco a revoada é em direção a:o PMDB. De 
maneira que parece que se equilibra: sai de um lado e en
tra-do outro. Era apenas para complementar. 

O SR. HELVfDIO NUNES - Agradeço a partici
pação de V. Ex.', e volto novamente a Pernambuco, para 
lembr-ar _que o Deputado Antônio Farias, que até Dern 
pouco presidia o PDS, já está de acordo celebrado com o 
Deputado Miguel Arraes~ 

Cífeí,"Sr.Presidente e Srs. Senadores, vários exemplos 
que estão ocorrendo em todo o País, para chegar, agora, 

' àquele ponto que entendo fundamental: não existem, 
praticamente, partidos políticos neste País, porque os 
partidos políticos, onde realmente existem, não supor
tam esta constante revoada - revoada que eu diria par
tidária. Os países solidamente organizados são aqueles 
que têm partidos políticos fortes. Onde não h~p_artido 
politlco forte- não hã .democracia estável.-
- Aqtii muda-se de partidõComo quem muda de camisa.. 
Só que no caso da mudança da camisa, deixa-se a camisa 
de lado por uma questão de higiene, e muda-se de parti~ 
do para atender, suponho eu, a interesseu_a fQ!!yeniên~ 
cias pess-oais, municipais ou estaduais. 

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

O SR. HELVIDJO NUNES- Tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. Octávio Cardoso- Será que me distraí?"V. Exf 
não falou de São Paulo. -

O SR. HELVIDIO NUNES - São Paulo ~ um caso à 
parte. 

O Sr. Octávio CardOSo - AhT bom. Muiio obrigado. 

O SR. HELVlDIO NUNES- São Paula merece um 
comentário especial. -

O Sr. Octávio C11.rdoso - O Prefeito de São Paulo 
elegeu·se pelo PTB e por outros partidos, em seguida, 
licenciou-se do PTB e diz aos companheiros do PTB que 
não será candidato, e aos companheiros do PFL acena 
que esperem. · 

O SR. HELVIDIO NUNES - P01; hoje, apenas_ um 
comentárío, qtie não fmeu, e sim do Senador eminente 
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Fábio Lucena, que acusou, ontem, aqui, desta tribuna, 
com toda a sua autoridade, o ex-candidato do PFL de 
São Paulo de utilizar o seu banco para praticar fraudes 
da ordem de 117 milhões ~fe dólares na Zona Franca de 
Manaus. Evidente que S. Ex• não é o único respons-ável 
por isso, se é que é responsáVel, mas era o candidato na
tural d_o PFL, se nào tivesse O ex-Governador Mario se 
a:propriado da Direção Partidária e retiraQo todo o po
der político do Presidente do Banco ltaú. 

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

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Exo o aparte. 

O Sr. Fábio Lucena - V. Ex•, com sua permissão, 
não reproduziu com exata fidelidade o teor da minha 
afirmativa. Acusei o Banco ltaú, o Bamerindus e o Ban
co Francês e Brasileiro, principalmente o Banco Itaú, de 
emitirem cheques em dólar, na Zona Franca d~ Ma_nªus 

O SR. HELV{DIO NUNES -0 que é mais grave. 

O Sr. Fábio Lucena - Isso é cãdeia, porque marginal, 
nobre Senador; isso .é crime inafial1.çãVel. Tem que ser 
processado sob o rtgime de detençãQ; não pode ficar 
como está, lá em São Paulo, ditando regras à política 
paulista ... · 

O SR. HELVID!O NUNES- Veja V. Ex•, nobre Se
nador Fábio Lucena, a Casa e o Senado Federal, que 
São Paulo merece um comentário especial. 

Por hoje, Sr. Presidente, gostaria de diz~r ainda o se
guinte: os partidos legítimos, os partidos políticos autên
ticos, o regime democrático, ainda que não seja puro, 
tudo isso não pode conviver, absolutamente, com o insti
tuto da sublegenda nem candidatura nata ao Senado. A 
sublegenda;1para invocar o ensinamento de uma autori
dade, o do nobre Líder do PMDB n_esta Casa, Senador 
.Alfredo Campos; é uma excrescência. Tollitur questio. 

E a can~idatura nata, Sr. Presidente, não é- apenas um 
simples privilégio, é um privilégio indtninável. Acredito 
que todos os senadores que aqui se encontram, se neces
sitarem invocar a candidatura nata para participar da 
próxima eleição, nem recorrerão a tal instituto, nem re
correrão a tal artifício. Estou absoluta_mente convecido 
disto. 

O Sr. João Lobo - V. Ex' me permite um ·aparte, 
sobre Senador Helvídio Nunes1 - -

O SR. HELVlDIO NUNES- Pois não, nobre Sena
dor João Lobo; 

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Helvtdio Nunes, 
como sempre, escuto embevecido os discursos bem feitos 
de V. Ex~. 

O SR. HELVIDJO NUNES- É _uma honra para mim 
ouvi-to. 

O Sr. João Lobo - Quero aparteá-lo a respeito da 
candidatura nata. Darei, naturalmente, pontos de vista 
pessoais. Se há alguma coisa que aprendi, ao longo dos 
meus vinte e poucos anos-de vida pública, foi que come
temos um erro gravíssimo sempre que votamos contra 
nós mesmos, contra os nossos interesses, ou pela dimi
nuição de nossos direitos e prerrogativas. Esse assunto 
da candidatura nata precisa ser rigorosamente examina
do. Primeiro, bâ um parecer sobre uma lei votada emja
neiro de 1982, que transformava em candidatos natos 
apenas os aluais senadores àquela época, os deputados 
federaiS, estaduais e vereadores. Significa que V. Ex•s, 
que eram senadores à época da Lei, continuam sendo 
candidatos natos. Nós, que viemos em 83, não somos 
candidatos natos. Os deputados federais, os deputados 
estaduais e os vereadores continuam no gozo dessa prer
rogativa. Muito mais interessante, Senador Helvídio Nu
nes, é que os senadores, os deputados federais, os depu
tados estaduais e os vereadores continuam no gozo dessa 
prerrogativa. Muito mais interesSante,- Senador Helvídio 
Nunes, ê qUe os senadores, os deputados federais e esta
duais e os vereaôOreS ffiiados ao PMDB são candidatos 
natos, por força do Estatuto do PMDB, que lhes assegu
ra a reeleição no cargo .que exercem. O assunto é sobeja-

; mente conh_ccido _ desta Casa ... Então, um membi"o do 
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PMDB vir pregar nesta Casa, ou na imprensa, ou na Câ
mara dos Deputados, que a candidatura nata não é natu
ral, é imoral, me parece uma insinceridade. O fato de ser 
candidato nato não implica em que ele seja eleito ou 
aceito pelo povo, ele não vai ter o seit m_andªtó aut_pma
tícamente repetido, efe vai apenas ter o direito de pleitear 
a sua reeleição, reeleição que, muitas vezes, pod<j ser to
mada pelos donos, pel~ oficialismo que comanda os par
tidos, ou pelos sobas eleitoreiros que dominam os dire
tôrios partidários. Sabemos a frustação, sabemos a an
gústia, a dor que sofremos quando_tem_os pretensões legí
timas como essas, de nos oferecermos novamente ao vo· 
to, ao jUlgamento dos nossos eleitores, dos nossos coes
taduanos, e não podemos ultrapassar as idiossincrasias 
dos chefes dos partidos aos quais somos filiados. Esta 
debandada que V. Ex~ tão brilhantemente comentou nes
ta Casa ê resultante disto. Ainda, nobre Senador Helví
dio Nunes, tomo mais um minuto de V. ~x•. Há- creio 
- um mal-entendido. A sublegenda não é desagregado
ta dos partidos. Ao contrário a sublegenda evita a ímpio~ 
são dos partidos, tanto na área municipal como na área 
estadual ou federal, conforme estamos presenciando no 
mo-mento atual. Então, as humildes considerações que 
queria juntar ao brilhante discurso de V. Ex• são estas. 
Sou favorável e_ entendo legítima a candidatura nata, 
como entendo necessário para a consolidação dos parti~ 
dos, nesta hora inicial da nossa democracia, que se pre
serve a sublegenda. Agradeço a V. Ex•. 

O SR. HELVIDJO NUNES- Senador João Lobo, 
compreendo e justifico as preocupações de V. Ex'. 

É V. Ex' um político brilhante, intelígente, rrias v: Ex• 
não tem obrigação, porque tem uma formação de Enge
nheiro, não tem a preocupação com raciocínio de natu
reza político-jurídica. De maneira que o raciocínio de V. 
Ex• está absolutamente perfeito se o s_eu aparte fosse pro
ferido há seis, oito ou dez anos. Hoje não. Vivem-os, até 
há pouco, num regime bipartidário. Então, era impor
tante que, sendo proibido aos políticos a fundação de 
outros partidos, sendo impossível estabelecer um leque 
de opções para os políticos brasileiros, que artifícTOs fos
sem inventados, fossem criados, fossem introduzidos na 
legislação brasileira, como a sublegenda. No entanto, 
hoje, que partimos de dois e temos quase vinte partidos 
funcionando neste País, como se admitir do ponto de vis
ta político, como se admitir do ponto de vista jurídico 
que permaneça inquistado nas nossas instituições o insti
tuto da sublegenda? Vamos raciocinar na base de vinte e 
cinco partidos. Vinte e cin_co partidos com três-legendas. 
Vinte e cinco vezes três - ajuda-nos o Senador Alberto 
SilVa-::_ são setenta e cinco candidatos a senadõr .. : -

O Sr. Alberto. Silva - Eu não sei. 

O SR. HELV{DlO NUNES- ... num Estado como o 
Acre, num Estado como PiaUí, num Estado como Sergi
pe. Não ê quantidade que influi absolutamente. fi avio
lação política, é a violação à instituição política, é avio
lação aos institutos jurídicos, mas que esse instituto seja 
defendido por_ aqueles que, direta _ou indiretamente, fo· 
ram os beneficiários do regime que dominou durante 
vinte anos este País, não é louvável, mas pelo menos é ex
plicável. Agora, aqueles que diariamente martelevam 
desta tribuna a necessidade de ser enxugada- para usar 
um termo da moda -ser enxugada a legislação brasilei
ra, para ser expt,mgida da legislação brasileira essa ex
crescência que é a sublegenda, sustentar que deve perma
necer esse entulho dos entulhos_ que é a sublegenda ... Te
nham santa pacíência! 

Sr. Presidente e_Srs. Senadores, os meus companheiros 
fora do Senado levam a encerrar estas despretensiosas 
considerações que foram alargadas no tempo, pela parti
cipação, sobretudo honrosa, dos numerosos e doutos co
legas, aos quais, mais uma vez e de maneira coletiva, 
agradeço_ a participação. _ 

Em breve, Sr. PresiCiente, e esperando que a paciência 
de V. Ex• se reproduza muitas vezes para comigo, volta
rei para dialogar com os Membros. desta Casa, no senti
d_o de, pelo menos, lutarmos, tra~alh_armos, pelo apri
moramento real e verdadeiro das nossas instituições, que 
estão acima dos nossos interesses e das nossas conve-
niências. _ _ _ __ _ _ _ _ 

Era o que.tinha a dizer, Sr. Presidente. (M_uito bem! 
Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) --Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É breve, mas importante. -
No ano passado, em 3 de setembro, impugnei aS con

tratações, sem licitação, de serviços de auditoria e de 
avaliação de imóveis, feit<is pelõs Ministérios -da Fazen
da e da Indústria e Comércio. 

Na época; escrevi aos Titulares daquelas Pastas, dis
cursei nesta tribuna e remeti cópia de tudo ao Tribunal 
de Contas da União. 

Quero, hoje, elogiar aquela Corte de Contas pelo jul
gamento imparcial e judicioso feito sobre a matéria, em 
sua sessão de 12 de dezembro e publicado no Diário Ofi
cial da l.lnião de 7 de janeiro do ano em curso. Demons
trando o alto interesse da matéria, S. Ex• o Presidente do 
Tribunal de Contas, Dr. Fernando Gonçalves, em aviso 
de 7 de março, cientificou-me daquela decisão, com re
messa de cópia autêntica, documentos que anexo a este 
pronunciamento, solicitando que sejam transcritos con
juntamente nos Anais_ do Senado, como merecem por 
seu conteúdo. 

Pela importância do aSS!J.nto, convém tecer alguns co
mentários sobre o históriCo julgado. 

O eminente Ministro-Relator Ivan Luz entendeu du
plamente ilegais os pagamentos feitos à Price Wat
terhouse Auditores Independentes para auditor ar ba
lanços dos conglomerados Sulbrasileiro e Habitasul, as
sin:i-CO-rilõ par-a sua irmã Price Watterhouse Consultores_ 
e à ignorada Planconsult- Planejamento e Consultaria 
Ltda., agora para avaliação dos imóveis dos citados gru
pos empresariais: primeiro, porque não foi fundamenta
da a dispensa de licitação, como se impunha perante a 
publiCidade dos atas administrativos; segunda, ilegalida· 
de porque a despesa foi imputada à constituição do capi
tal do Banco Meridional. 

Com referência à avalíação dos imóveis, as ilegalida
des ainda aumentaram, porque tal atividade é da compe
tência _do Serviço do Patrimônio da União, da Caixa 
Econômica Federal e do Banco Macional da Habitação, 

_conforme demonstrou o Ministro-Relator do Tribunal 
de Contas, sem qualquer necessidade ou cabimento de 
transferir a função para consultores privados, sequer es
tabelecidos nas localidades de situação dos imóveis. 

Acolhendo as conclusões do Ministro-Relator, o Egré
gio Tribunal de Contas da, União determinou fosàe-m:l.ó-
m.adas sem efeito ã:s notas de empenho; que fossem re
quisitadas as contas dos interventores dos conglomera
dos Sulbrasite_iro e Habitasul; que fossem informados os 
custos finais das transferências dos contratos das empre
sas Príce Watterhousc para outras; e que seja sempre jus
tificada a dispensa de licitação na hipótese de contra
tação de serviços para os quais a lei admite a exceção. 

O preclaro Ministro Luciano Brandão Alves d_e So_uza, 
muito acertadamente, em meu juízo, aditou proposta 
para que o Plenário firmasse entendimeri.to para- que 
contratOs de objeto idêntico aos de auditoria sejam sem
Pre ·precedidOs de licitação. Procecie, assim, inteír8.mi!nte 
tal orientação, de vez que os trabalhos de auditoria, e 
igualmente os de avaliação de bens, são objetivos e com
paráveis aos prestados por centenas de profissionais ha
bilitados - contadores, bacharéis em Ciências Contá
heis formados nas nossas universidades, da maior respei
tabilidade, e registrados nas repartições competentes. 
Essa proposta foi, igualmente, acolhida pelo Tribunal de 
Contas, o que virá impedir, ou ao menos dificultar, a 
parCfã:lTdaae adtninistrativa no favorecimento de algu-
mas sociedades profissionais. · 

Entretanto, ao trazer ao conhecimento de meus ilus
tres Pares a memorável decisão de nossa Corte de Con
tas, quero registrar a precariedade da proteção do erãrio 
federal. Isso porque, apesar de as despesas terem sido 
consideradas ilegais, nenhuma determinação foi feita no 
sentido de o Tesouro Nacional exigir a reposição da vul
tosa quantia paga às empresas favorecidas, de quase três 
bilhões de cruzeiros, na moeda da êpoca, sem contar a 
correção monetária. Paralelamente, nenhuma punição 
fõí aplica"da atê agora às autoridades administrativas que 
fumaram os ilegais contratos. Co.nfio, entretanto, que 
esS-es efeitos venham a ocorrer de forina exemplar. Neste 
sentido - e_ como apoio e respeito que julgo merecer as 
decisões do TCU, estou me dirigindo ao Ministro da Fa-
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zcnda, para que se digne inforrOar que proVidências fo
ram tomadas a respeito. 

De tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos enca
minhando cópias aos Mi"nistros- da nossa deiiúndã., do 
acolhimento dela pelo Tribunal de Contas! certo de que 
com isto estamos prestando -um serviço ao País, n~ta ê.
poca em que se ptocura moralizar e defender os interes-
ses coletivos. -

Anexo ao meu discurs-o ·as decisões, Sr.· Presiderite, 
para que conste dos nosso Anais. Comi)_ disse, _vo~ 
encaminhã-las aos MiníStfos e- verificar se ter"ão i'eSU.Itã
dos, pois me merecem respeito os homens da Nova Re
púbtica, o Presidente e os seus Ministros._Muito obriga
do, Sr. Presidente, pelos lO minutos qJ.!-e me foram con
cedidos. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
GABRIEL HERMES. ··~--~· 

A VISO N• 036~SP /86 
07 março de -1986 

Senhor Senador, 
Tenho a: honra de levar ao conhecimento de V L Ex• 

que este Tribunal, em sessão de 12 de dezembro dJ:: 1985, 
em face dos contratos firmados entre a União e as Fír
mas .. Price Waterhouse Auditores Independentes" e 
''PLANCONSULT" Planejamento e Consultori~ S/C 
Ltda_., decidiu cientí"f!c~-lo da decisão ~esta Corte, cuja 
cópia segue áneXã..' - - -- - - - - - -

Aproveito a oportunidade para apresentar~ _V. E~-' 
protestos de elevada estima e distinta consideraçãõ. =
Fernando Goncalves, Presidente. 

DIÁRIO J:J\:J ÇONQRESSO N~ÇJQNAUS~ão II) ~ 

do Sr. Ministro da Fazenda, discriminadamente, em re
lação a cada wna, encaminhand_o-se ao Tribunal os res
pectivos_ "instrumen~o~ contrãf4ais de trans_ferência e a 
autorização prévia e expressa da -União; --

e) determinação ao órgão no sentido Q~ ser sempre 
justificãaa _a dispensa de licitação, na hipótese da contra
tação de serviços c9m profission"a.ís ou firmas de notória 
especializãção, publicada a justificação. 

Resolve, ainda, acolher aditamento sugerido pelo Sr. 
Ministro Luciano Brandão Alves de Souza (fls. 208) e a 
ser considerado antes da alínea e acima, no s_entido de os 
contratos de objeto idêntico ao do presente serem sem
pre precedidos de licitação, na forma estabelecida pelo 
Decreto-lei n"' 200/67, procedimento ess_e que não preju
dica ou impede a verificação preliminar dos requisitos de 
capac!dade técnica, financelr_a e jurídica dos pretenden
tes, nas operações denominadas pré-qualificaÇão- e pré
habilitação. 

Determina, também, por proposta oral do Relator, Sr. 
Ministro Ivan Luz, que seja cientific_ado da presente De-
cisão o eminente Senitdcir Gabriéi Hermes. ~ -

A presente Decisão do Plenário foi proferida por 
maioria, tendo-se declarado voto vencido, quanto às 
~uas alír1:.eas a e_b, ()Sr. MinislfoEwald ,Pinheiro, a_Q se 
m:.tnifestar, desde logo, no sentido da medida prevista no 
§ 4Q do artigo 72 da Con"};titu_iç~o; e ressalvado seu ponto 
de vista, vencidÇ>, _quanto ao aditamento proposto pelo 
Sr. !vtinistro Luciano Brandão Alves de Souza, o Sr. Mi
nistro 1vail Luz, Relator. 

T~C., Sala das Sessões, em i2 de dezembro de 1985.
Fernando Gonçalves, Presidente - Raul Freire, Secre
tário das Sessões. 

'DOCUMENTO A QUE SE REFERE. !FsR.. ... 
O SR. PRESIDENTE (Martins filho) - COncedo a 

palavr:,~., como Líder do PMPB, ao nobre Senador Fábio 
Luc_ena. 

GABRIEL HERMES: 

DECISÃO DO PLENÃRf6 

Pro c. n,. O 13 785/85 

O Tribunal, ao acolher as conclusões do Relator, Sr. 
Ministro Ivan Luz (fls. 199 a 207), resolve_adotar is se
guintes_ providênciaS, pOr iÍ''lterm-édio, da Secretaria de 
Controle Interno Competente: 

a) fixação do prazo de 15 dias, nos termos da letia a 
do§ 59 do art. 72 da Constituição Federal para que o Mi
nistério da Fazenda torne sem efeito a NOta de Empenho 
Ordinário n"' 212/83, a que faz referência o parãgraiOú
nico da Cláusula Sexta do contrato que, representando a 
União, firmou com Price Waterhouse Auditores Indepen
dentes, por consignar dotação impró.Pi'ia para as ~espe
sas decorrente:; (art. 73 e pa-rãgrafo do Decreto-lei n9 200 
de 1967; art. 61 da Lei n'r' 4.320 d~ 1964); _ , 

b) assim também em relação àS respectivas Notas de 
Empenho Ordinário n<Js 213(85 e 214(85 relativas aos 
constratos firmados com a PLANC_ONSULT- Plane
jamento e Consulta_ria, SfC Ltda e _Pd~e _Waterhouse 
Consultores de Empresas, posto que a avaliação de imó
veis a serem adquiridos pela União foi atribuída, pelo 
Decreto n"' 74.409, de 14-5-1974, ao Serviço de Patrimó
nio da União, à Caixa Económic~ Federal e ao Banco 
Nacional da Habitação, em conjunto ou isoladameQte, 
além do que, por outro lado, a dotação utilizada tem 
destinação específica, como se verifica da Lei n"' 1.3l5, _de 
1985, e do Decreto n"' 91.502,-de 1985, que abriu créd:lto 
especial no subanexo Encargos Gerais da União .....:. Re
cursos sob Supervisão do _Ministério da Fazenda- Ca
pitalização de Empre,sas·:.._ Lei n9 7.315/85, Anexos I e II 
ao referido decreto; ' 

c) requisição das contas do interventor e ou interven
tores nos conglomerados e todas as companhias deles in
teg-çantes, em face do disposto noart. 79 da lei n"' 7.315, 
de 1985, uma vez que este diploma legal, além de ~riar a 
instituíção financeira pública Banco Meridional do Bra
sil S.A., estatizou as companhias integrantes dos co-nglo
merados no autorizar a desapropriação integral das 
ações representativas dos respectivos capi_t~is (corif. __ C_~~
so Antonio 8. de Mello, "Prestação de Serviços Públicos 
e t~dministração-indireta", 1975, RT, pâg:-100), para 
incorporá-las à nova institUição" pública ou dela fazer 
subSidiária (art. 4'r' e parágrafo único); _ _-- · 

d) informações sobre os custos finais das transferên
cias do contrato firmado entre a União e a Price Wa
terhouse Consultores de Empresas ou entre aquela e a 
Price Waterhouse Auditores Independentes, para asso
ciedades a que alude a Nota da Assessoria do G~binete 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. PreSid~fite, eu rogo a V. Ex• 
a gentileza de conceder prioridade ao Líder Octávio Car
doso. Dep~is dele, éntão, usarei da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- V. Ex• será 
ateildido. 

Concedo.a palavra, como Líder do PDS, ao nobre Se
nador Octávio Cardoso. 

... 0 SR. OCfÃVJO CARDOSO (PDS- RS. Como 
Líder, pronu.ncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs.. Senadore;s: 

Eu estava com algumas anotações para fazer um pro
nunciamento a respeito de declarações atribuídas ao 
Uder do PMbB, Senador Alfredo Campos. 

Como o nobre Senador Helvídio Nunes disse que ia 
al,Jord;u o _assunto, ;tchei que não devia prevalecer-me da 
circunstância de ser Líder e falar na frente de S. Ex• En
tão deixei que S. Ex' falasse, mas nem por isso me consi
dero exonerado do dever de tecer algumas conside
raçõ~s. porque as declarações atribuídas ao nobre Líder 
Alfredo Campos ferem fundamente a ética e atingem à 
dignidade de representantes do meu Partido. 

Leio os trechos: 
"0 Líder do PMDB no Senado, Alfredo Campos, ma

nifestou a convicção de que 21 dos 25 Senadores do 
PMDB estão dispostos a derrubar a candidatura nata." 

Registro: existem, portanto, 4 Senadores do PMDB a 
favor da candidatura nata. Está no que li a dedução. Diz 
mais: 

"Que esteve uma moça em seu gabinete mostrando 
que 99%- da -Bancada do PDS no Senado é contra a Can
didatura nata, mas na verdade tião o- são." 

Ora, acho, Sr. Presidente e emi~ntes Senadores, que a 
lealdade e a êtica devem presidir todos os nossos atas e _o 
nosso comportamento. Quem quiser~pousar de ético e de 
democnitico que o faça, mas_não egr detrimento da po
sição política e da moralidade de seus companheiros de 
Senado. Se quiser daer que a candidatUra nata é uma ex
ge_fi_cência, que faça o favor de dizer ~teso que consta 
áo Estatuto do seu partido. Antes Jie dizer que a suble
genda e a candidatura nata são ~ntulhos ~utoritários, 
deve dizer que o seu pa~tido te_met\Qç;. o Go~e.rnado.r do 
seu partido, Chagas Frei tas, fez_ insérir no Estãtuto essa 
disposição, para que outros filiados tivessem a orortuni
dade de se candidatar. Admito que se possa combater a 
candidatura nata; admito que se possa combater a suble
genda. O PMDB sempre se valeu, quando julgou conve-
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- niente, da sublegenda, e o próprio líder do PMDB ê um 
produto da sublegenda. 
-Não tem, portanto, o direito ... 

O Sr. Fâbio Lucena ---0 líder titular. 

O SR. OCfÃVIO CARDOSO -0 líder titular, não 
Ex• Estou me referindo ·a declarações at-ribufdas ao Se· 
nadar Alfredo Campos. 

O Sr. Enéas Faria (Coin ·assentimento do orador.)
Senador Octávio Cardoso, desejo fazer um reparo, inclu
-sive em homenagem a ;J,j. Ex•, Senador dos mais ilustres e 
dos mais elegantes no trato com os seus colegas. O Sena
dor A!fredo Campos, que hoje exerce a liderança da ban
cada do PM D B, da Maioria nesta Casa, é um jovem Se
nador correto, decente, honesto, talentoso, qualificado e 
não merece, por nenhum título, o estigma que V. Ex• o 
.quer rotular: de subproduto! Não; S. Ex' é um homem· 
que '-':eio, não importa de que forma, para esta Casa tra
zidO pi!lo voto, com cheíro do povo. 

O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Eu perguntaria a V. 
Ex• se os meus colegas, Senadores, merecem a qualifi
cação que lhes deu o Líder de V. Ex' E _eu aceitei de bom 
grado que o nobre Senador Fábio Lucena me cedesse o 
seu lugar, porque, _como ia criticar .o Udú do seu Parti
do, achei que até ficaria bem que S. Ex' ficasse em segun
do lugar para poder fazer essa defesa. Mas eu precisava 
fazer este_ registro._ 

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

O Sr. Enéas Faria ..:...... O que me assusta, emiil-ente Se
nador Octávio Cardoso, prin.cipalmente vindo de V. Ex•, 
-é que saia V. Ext-, mesmo criticando, mesmõ denuncian
do mesmo agredindo, do plano elevado do conflit9 das 
idéias para entrar no terreno pessoal. 

O SR. OCf Ã VIO CARDOSO - Não sai desse pia~ 
no. Estou dizendo que quem usou a subleg_enda ... Quan
do falei em produto não foi no sentido pejorativo. ~que 
p produto foi o Senador Tancredo Neves. S. Ex•_ foi su
plente do Senador Tartcredo Neves. Foi nesse sentido 
que falei. 

Ouço, agora, o aparte do nobre $.ená.dor Fábio Luée.. 
na. 

O-Sr.--Fábio Lucena- Nobre Senador Octávio Cardo
so, quero apenas reiterar as palavras do nobre Senador 
En~~s f"ariã, po_rque_ causa espécie a todos nós que um 
Senado! da sua postUra e compostura use, assim, de ex
pressões tão depreciativas para Com o nosso colega e, 
sobretudo, para com o Líder da nossa Bancada. Ao de
sagravar, na 1id~_rança eventual do PMDB, a figura e o 
nome ilustre, por todos os títulos, do Senador Alfredo 
Campos, direi a V. Ex• que nós jamais repetiríamos este 
lamentável ato de V. Ex~. porque sempre os tratamos a 
todos com o maior respeito e a maior consideração que 
de n6s merecem. E para concluir, quero recordar a V. 
Ex' que se não fosse a candidatura do Senador Alfredo 
Campos não teria havido, no Brasil, Tancredo Neves. 
Sabe por que, Ex•? POrque Tancredo Neves foi eleito 
com uma diferença de 62 votos sobre as legendas do anti
go PDS. O Senador Alfredo Campos teve 109 mU votos; 
logo, deve-se a Tancredo Neves e ao Senador Alfredo 
Campos, deve-se a queda do regime militar, antes de 
Tancredo, deve-se ao Senad_or Alfredo Campos. Esta é a 
verdade matemática, a verdade dos números, alêm da 
verdade política. ' 

O sR.:~oct ÃVIO CARDbso·-' Sr: Presidente; Srs. 
Senadores, agrade_ço as intervenções dos nobres colegas 
Enêas Faria e Fábio Lucena. 

Ê preciso que convivamos, neste Senado, na base da 
lealdade e do respeíto, porque_ na medida em que decla
r-ações des_te ti_pci·;-atingindo praticamente-à totalidade da 
minh~ bancada, no momento em que o Lider da Banca
da não reage em defesa dos seus companheiros ... 

O Sr._ Gablj.el Hermes- Muito bem! 

O SR. OCTÁVIO CÃRD"OSO-- ... , entã~~ eu nãosii 
a ·quê-porifêl·cnega:re:inoS-Jies1e Seftãdo ... - -

O Sr. Gabriel Hermes- Muito bem! 

O SR. OCTÃV!O CARDOSO-... quando um Sena~ 
dor diz que 99% de uma bancada diz uma coisa, mas 
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pensa outra; isso me dâ o direito, então, de dizer que a 
candidatura nata não é apenas uma excrescê~cia, Um en
tulho autoritãrío, senão uma disposição do Estatuto do 
PMDB. Acho que fui bem claro. 

o Sr. Gabriel Rennes ....:....- Pi:rmíie-inC.-V~-Ex• um "apar
te? 

O SR. OCfÁVIO CARDOSO- Com muito prazer, 
nobre Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gãbrie• Hermes- Nobre Senador Octávio Ca
doso, foi oportuna a posição de V. Ex•, defendendo a 
nossa bancada. Agora, é preciso que tenhamos que con
sidêrar um fato.: quando se fala em candidatura nata, 
quando se fala em biônicos, quando se fala em todas es
sas coisas que poderíamos chamar entulhos, acredito que 
todos nós nesta Casa; que caminhamos desejosos de 
criar no País uma democracia, desejamos ver essas coisas 
na hora oportuna, no momento oportuno, realmente re
tiradas de dentro da nossa Constituição- especialmente 
da que vem aí - porque foram criadas por motivos os 
mais diversos, repeitáveis por uns e condenados por ou
tros. Muitos dos que se tiveram de utilizar ou que foram 
obrigados a se utilizar desses setores, nós temos que sa
ber que também não os criaram. Os nOssos governadores 
todos foram produtos que poderíamos chamar de biôní
cos. OS nossos Presidentes da República, todos, apartir 
de 64, foram biônicos. A sublegenda foi uma necessidade 
num determinado momento pela imposição de dois par
tidos. Hoje, com essa multiplicação, que chega quase a 
30, sentiinoS-que as coisas têm modificação ou tenhamos 
que _botar até um ponto final na multiplicação de parti
dos. Ontem, fui surpreendid_o, em 'meu gabinente, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, por um jovem do meu Esta
do, que não via desde quando saiu com o seu pai aos doiS 
anos de idade do meu Estado. Criou um partido no Rio 
de Janeiro, que estâ legalizado, e veio-me procurar e me 
oferecer, legalizada a situação do partido, para alguma 
solução que eu desejasse. Eu guardei comigo. Prefiro n_ã<? 
citar, porque nós, excetuadamente, tivemos a coragem 
moral, a decência e o respeito, que queremos merecer de 
nós mesmos, de ficar dentro. do PDS. QueremoS-que es
sas coisas sejam retiradas e sejam retiradas principal
mente pelos que as combatiam tenazmente, que é o 
PMDB, mas quando for oportuno. Por que S. Ex.fs não 
retiram esses poderes exagerados, que combatiam, do 
Presidente _da República, para nos empurrar decretos, 
como nos empurravam e éramos obrigados a engolir e 
que precisam acabar, como foi o_ ''Pacotão" de de
zembro e o_ .. P:ac_otão" muito maior, muito útil e muito 
aproveitável, este que estâ reformando o País. Perdoe
me V. Ex• pela interferência, no seu útil, necessário e 
oportuno pronunciamento, e agradeço em nome dos 
companheiros ausentes a oportunidade das suas pala
vras. 

O SR. OCI'Ã VIO CARDOSO-- MUitO Obrigado a 
V. Ex~ -

Sr. Presidente, 'srs. Senadores, então nóS precisamos 
-eu dizia- fazer Com que OS noss_os atas sejam presidi
cio_s pela_ _lo;al_d_ade: -~ _pelo __ b_o.m çonvíYio_. _ Oi'a1_n6s _oi.i_vi~
mos, durante ànos, o PMDB censurar a sublegenda, o 
decreto-lei, --vamos ficar por aqui. ReCenfenlente tive
mos uma comissão suprapartidãria e mis~a, Senad_o e 
Câmaca, da qual fui Presidente, o nobre Deputado Ta
lhes Ramalho, Vice-Presidente, o nobre Deputado Cás
sio Gonçalves, do PMDB de Minas, Relator e o nobre 
Senador Fábio Lucena membro dessa ComiSsão. Apre
sentamos o riosso relatório. ao Presidente Ulysses Gu~· 
marães propondo que uma emenda co'':lstitucio_nal fosse 
apresentada para que pelo menos se extirpasse alguma 

1 coisa da Constituição antes da Assembléia Nacional 
Constituinte, para que pelo menos se restituísse ao Poder 
Legislativo algumas das suas prerrogatiyas. Esse traba
lho foi entregue jã hã algunla tempo. O Presidente Ul;Ys
ses Guimarães ficou de convoCar as Lideranças para 
transformar os resultados desse trabalho numa emenda 
constitucional e até hoje não me consta que isso tenha 
acontecido. 

EU"Ílão censuro o PMDB como um todo, mas eu me 
.insurjo contra algumas,,pessoas que insistem em debitar 
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tudo ao passado sem fazer com que esses vícios desapa
reçam. 

Nesse trabalho, então, se previa a auto-~onvocação: 

te. 

Presidente da República 
Presidente da CD +- Presidente do SF 
Maioria dos membros da CD e SF .. 
Discussão e votação do orçamento separadamen-

Comparecimento obrigatório do Presidente da 
República na inauguração da sessão legislativa para 
expor sobre situação do País. 

Os pedidos de informação serão dirigidos pelas 
mesas da CD e SF diretamente aos órgãos solicita
dos. 

Ampliação de cargos que parlamentares podem 
ocupar sem perda do mandato. 

Convocação de Ministro por maioria simples. 

Aprovação pelo Senado da República do Sr, 
Procurador-Geral da República, dos Srs. Governadores 
de Territórios e do Presidente do Banco Ceritral. 

Entre as competências do Senado inclui, também, au
torizar a União contrair empréstimos, operações ou 
acordos externos além dos Estados, Distritil" Federal e 
MunicípioS, como consta atualmente. 

Dá ao Congresso Nacional competência para dispor , 
sobre matéria financeira. 

Competência exclusiva para conceder anistia nos cri
mes políticos. 

Prevê Comissão permanente no Congresso NaCional, 
para fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo 
e para a defesa dos direitos humanos. 

Mantém a urgência, urgentíssima; que; entretãnto, a 
matéria não aprovada serâ considerada rejeitada e não 
como-agora aprova por decurso de p_raz_q. _ 

Mantém o decreto-lei, tão combatido pelo PMDB, 
mas restringe a urgência, a relevância da matéria e ao re
cesso do Congresso Nacional. 

Apreciação ~o veto separadamente pelas duas Casas, 
mas por voto secreto, mantendo quorum qualificado de 
2/3. 

A fiscalização é estendida às emp~esas públicas, às so
Ciedades de economia mista, às furidações instituídas ou 
mantidas pelo Poder Público. 

Agora pergunto, Sr._ Presidente: por que a obsessão 
com a candidatura nata? Quero dizer a V. Ex• que não 
sou candidato a Senador e nem a Deputado, posso falar 
Iisamente. Por que a obsessão quanto a issO, quando os 
Srs. deputados federais são candidatos natos;,os deputa~ 
dos estaduais são candidatos natos; os vereadores são 
candidatos natos'! A candidatura nata ê prevista no esta
tuto do PMDB. Por que inSistir COm a excrescência do 
regime· autoritário? 

Ê precíso que haja um mínirrió -de coerência e de leal
dãde a presidir os nossos atas. 

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

Ü SR. PRESIDENTE.(Passos Põrto) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, como Líder do 
PMDB. 

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Corno 
Líder; -pronuncia- -o-seguinte-discurso.- Sem-revisã-o do 
orador.) --Sr. Presidente, Srs_, Senadores: 
· Todos sabemos que o preço do pecado é a penitência. 
Mas, como o Senador Octavio_ Cardoso não cometeU ne
nhum pecado, não precisa sequer pedir perdão. S. Ex• es
tã perdoado. 

. Sr. ·preSidente, Srs~ Senadores, p(:dt a palavra, em 
norile da Liderança do Goverllo, para tratar de assunto 
do' Partido do Governo e da sociedade. 

Os jornais de hoje notiéiam uma reunião do Conselho 
MonetáriO NaCíon3.1, marc~da para esta. tarde - deve 
estar realizando-se - e destinada à aprovação de. uma 
tabela de serviços ·baricárícis elaboradas pelo BanCo Ce'ri.- · 

. trai. 

A tabel~ é -a ~eguint~: o preço dos serviços dos bancOs 
. - cheque por unidade·, Cz$ 0,45; talão com vinte che

ques, Cz$ 9,00; cheque devolvido, Cz$ 45,00- observe, 
- nobre senador João Lôbo, que uma simples não confe

rência de uma assinatura em um cheque vai custar a V, 
.Ex.f CzS 45,00 por cheque', e V. Ex• também, Sr. Presi-
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dente, e a todos os Srs. Senadores - cheque suspenso, 
'Cz$ 10,00; lançamento em conta-corrente, pessoa fisica, 
CzS l,OO, pessoajuridica CzS 2,30; cheque de viagem ad
ministrativo e avulso, 0,2% do valor chequ-e, mais taxa 
fiXa de Cz$ 2,90, sendo que o valor final não poderã Ul
trapassar CzS '120,00; ordem de pagamento, 0,2% do va
lÕr da ordem, mais taxa fixa de CzS 10,00, sendo que o 
valoi total não Ultrapassará CzS 100,00, -acrescentam-se 
<Lins~a as despesas de transmissão da ordem; cobrança de 
títUlo, por unidade: Cz$ 25,00; Preç_o de título ou alte
ração: Cz$ 20,00 por evento; sustação de título, ou alte
ração de dado Cadastral, devolução, manutençãO mensal 
de título vencido: CzS 15,00; eXtiato da posição de 
cobrança: Cz$ 20,00; emissão ou renovação dC: cartão 
magnético --garantia: Cz$ 95,00; trarisações ou consultas 
em terminais eletrôilicos: Cz$ 4,00. 

Se cada um dos Srs. Senadores comparecer a uma 
agência do Banco do Brasil e pelo tempo de 1 minuto 
acionar o terminal de computador, para obter o seu sal
do, jã está pagando CzS 4,00; ficha cadastral de pessoa 
física: Cz$ 40,00; de pessoa jurídica: Cz$ 200,00; c_ontra
tação de operações ativas: Cz$ 70,00; recebimento de 
carnês: Cz$ 5,00; e pagamento ou recebimento de sa
lário, por funcionário, Cz.S 5,00. 

Ora, Sr. Presidente, vê-se que não é preciso mais au
mentar taxas de juros, porque só essas taxas de serviços 
representam, Sr. Presidente, mais de mil por cento sobre 
os juros atualmente cobrados pela rede bancária. 

Sem nenhuma dúvida, Sr. Presidente, a imprensa que 
noticiou o fato foi vítima de uma inocente brincadeira de 
primeiro de abril. Algum funcíonãrio folgazã.o forjou 
aquela tabela no dia da mentira e ela acabou chegando 
ao noticiârio ontem, sem que ninguém advertisse para -â. 
sua origem. Digo que é brincadeirã Porque uni Governo 
sério, come o do Presidente Sarney, não congelaria 
preços, salários, tarifas, para depois aquinhoar um setor 
com aumentos absurdos. 

Um talão. de cheque.">, pelo qual o ~nco do Brasil 
cobrava dois cruzados e quarenta centavos, passarã a 
custar, efetivamente, vinte e nove cruzados; nove cruza
dos do talão e Inais 1 cruzado pela emissão de cada um 
dos vinte cheqdes, com um aumento real superior a 
1.100%. 

Natur.almente isso é contra o espírito e a letra do de
creto que instituíram a reforma económica. Um Gover
no sério, como o do P!e5lGente José Sarney, não iria con
gelar as perdas salariais que os trabalhadores sofreram 
nos óltimos anos e repor imediatamente as supostas per
das que o setor financeiro iria sofrer, se hã perdas a se
rem compensadas neste processo de ajustamento, são as 
perdas registradas pelos trabalhadores ao longo de anos 
de arrocho salarial, iniqüidade que sempre mereceu a 
condenação do PMDB. 

Reitero qu-e ê brincadeira, Sr. Presidente, porque_ a ta
bela estipula a taxa de cinco cruzados pelo recebímento 
de contas. Ora, a assinatura bãsica de um telefone custa 
exatamente dezessete cruzados e dezoito centavos, como 
exemplificam se contas desta capital com venciment? na 
data de hoje. Com dezessete cruzados, aor consegumte, 
as çmpresas teiefônicas têm que pâgar-todos os seus-~us
tos desde a construção de centrais atê a manutenção dos 
eq~ipameti.ios, línhas e toda a parafernãlia que mantêm 
o sistema de comunicações funcionando. Pois só para a 
cobrança da conta a. tabela publicada engoliria 29% do 
-valor da asSinatUra. 

Por iss"õ, ·sr; Pt=esidente,~asseguro que a imprensa foi 
vítima de uma inocente brincadeira de primeiro de abril 
ou, Üllvez, de má fé. Um Governo sério como o do Presi
dénte Sarney não consentiria numa- calamidade dessas, 

' até porque a concordância de pouco adiantaria. O nosso 
partido, o PMDB, certamente patrocinaria e deve patro
cinar, em defesa da sociedade, remédio judicial, manda
do de segurança, se for o caso, para obstar a cobrança 
das tarifas majoradas contra a lei. 
~apelo ao Presidente José Sarney e a posiçãÇ> de nosso 

partido em relação a este assunto bastante esquisito, Sr. 
Presidente, que não pode prosperar sob o pãlio de um re
gime sêrio, como é o do Presidente Josê Sarney. 

Era o que tin'h.a a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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DOCUMENTO A Ç[UE SE REFERE O SR. FÁ
BIO LUCENA EM SEU DISCURSO . . -

0 PREÇO DOS SERVIÇOS 

Brasflia- Está-é a lióela- de-lãrifã.s dos serviços ban~ 
cáries, que será submetida hoje pelo Banco Central à 
aprovação do Conselho Monetário Nacional: 

I) Cheque por unidade Cz$ 0,45 
Talão com 20 cheques CzS 9,00 
Cheque devolvido _ C?:S 45,50 
Cheque suspenso CZS I 0,00 
Lançamento em _conta corrente 
- Pessoa física CSz I ,00 
-Pessoa Jurídica Cz$ 2,30 
2) Cheque de viage-m, _ 

administrativo e avulso 0,2% do valor do cheqUe, ·mais 
taxa fixa de Cz$ 2,90, sendo qile o valor final não poderá 
ultrapassar Cz$ 120,00 _ _ _, 

3) Ordem de pagamento 0,2% do valor da ordem, 
mais taxa fixa de Cz$ lO,(lO, sendo que o valor total não 
ultrapassará Crz 100;00. Acrescenta~se ainda as despesas 
de transmissão da ordem. 

4) Cobrança de título - por unidade CzS 25,00 
5) Protesto de título/alteração Cz$ 20,00 por evento 
6) Sustação de título, alteração de dado cadastral, de

volução, manutenção mensal de titulo vencidoCzS 15,00 
por evento 

7) Extrato da posição de cobrança Cz$ 20,QO 
8) Emissão ou renovação -de cartão magnêtico ou cà:r-

tão garantia Cz$ 95,00 
9) Transações ou ·consultas em terminais eletróni-

cos C7S 4,00 
lO) Ficha cadastral pessoa física Cz$ 40,00 
11) Ficha ~dastral pessoa_ jurídica C:ZS 200,00 
12) Contrafaçãõ- de optf:.\ções ativas Cz$ 70,00 
13) Recebimento de carnês CzS 5,00 
14) Pagamento ejo~ r_ecebimento de ~alârio (por/fun-

cionário) Cz5 5,00 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADV!JES: 
- Altevir Leal - Raimundo Parente- Gaivão Mo

desto - Odacir So"ares -~ .CarlQs Alberto - Moacyr 
Duarte- Guilherme Palmeira- Carlos Lyra- Jutahy 
Magalhães - João Calmon - Moacyr DaUa ~Jamil 
Haddad- Affonso Camargõ"- Jaison Ban:eto- Le-
noir Vargas - Pe":d-rO Simori. · · 

O SR. PRESIDENl'E (Martins Filho) --A Presidên
cia recebeu, do Governador do Estado de São Paulo, o 
Ofício n~> S/3, de 1986 (n~> 50/86;-na-ofí&effi), de 21 'de 
março do corrente ano, solicitando, nos termos do item 
IV do art. 42 da Constituição, autorização dO Senado 
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar ope~ 
ração de empréstimo externo no valor de USS 
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares- n-ortb
americanos), para os firis -que eSpecifica. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - A matéria 
serã despachada às Comissões de Finanças e de CQilstí
tulção e J ustlça. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Esgota-do o 
tempo destinado ao Expediente. - -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Ite-m 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 131, de 1985-Complementar, (n~> 252/85, 
na Casa de origem), que inclui o Município de Ma
tacanaú, n~c~m-desmembrado do Municipio de Ma
rànguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, 
alterando o § 8~> do art. 1~> da Lei Complementar n~> 
14, de 8 de junho de 1973, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 3 e 4, de 
1986, das Comissões: 

de ConstituiÇão e Justiça; e 
·~ de Municípios. 

A discussão-da matéfia foi encerrada na sessão ordi~-
nária anterior, sendo a votação adiada por falta de quo
rum. 

Passa-se à votação da matéria que, nos"iermos do inCi
so II da letra a do art, 322 do Regimento Interno, depen-
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de, para- a·sua aprovação, "do voto falr;orável da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo ser feita'pelo 
processo nominal. Tendo havido, entretanto, acordo en
tre as Lideranças, a matéria será submetida ao plenário, 
simbolicamente. 

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs·: Senadores que o aprovam queiram permanecer 

, sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

E. lido o projeto aproviâo: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 131, de 1985 - Complementar 

(N'>' 252/85- Complementar, na Casa de origem) 

-- Inclui o Município de Maracanaú, recém
desmembrado do Município de- Maranguape, na re
gião m-etropolitana de Fortaleza, alterando Q § 8~> do 
art.·l9 da Lei Complementar n~' 14, de 8 de junho de 
1973. 

_ O Congn;sSo Nacional decret?: 

Art. 1'>' O§ 89 do art. 1'>' da Lei Complementar n~' 14, 
de 8 de junho de 1973, passa a viger com a seguinte re

- dação: 
«Art. 111 ••••••.•. -•••••••••• ~······-~--~· 
§ 8~> A região metropolitana de Fortaleza constitui

se dos municípios de: Fortaleza, Caucaia, Maranguape, 
Maracanaú, Pacatuba e Aquiraz." 

Art. 29 Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 2: 

Votação, em turno úníco~ do Requeriment.o n~> 
46, de 1986. de autoria do Senador Enéas Faria, sO
licitando, nos termos do art. 195, inciso I do Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei da Câmara n~' 204, de_ 1985 (n~' 

-~ 6.615/85, mi Casa de origem), de iniciiifíva do Se-
- nhor Presidente da República, que crJa Juntas de: 

ConciliB.Ção e Julgamento nas Regiões da Justiça do 
Trabalho, define áreas de jurisdição e dã outraS pro
vidências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. _(Pausa.) 
Aprovado. 

_A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 3: 

Votação, em primeirOiurn-o (apfeCiaçãO prelimi
, nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 

___ : do EJ!gimento Interno), do Projeto de Lei dÕ Sena
do n~> 28, de 1970, de autoria do Senador Ruy Car
neiro, que cria o Serviço Nacional Obrigatório e dá 
outras Providências, tendo -

PARECER, sob n~' 819, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade, 

A discussão da tnatéria foi encerrada na sessão ordi
nária anterior, tendo a votação adiada poi- falta de quo
rum. 

Em votação o projeto quanto à constitucionalidade. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O S_!_._ Octávio Cardoso- _Sr. Presidente, peço verifi
c8.ção de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Martms Filho)- Atendendo 
ao pedido de verificação feito--pelo nobre Senad~~_Octá
viá Cardoso, a Presidência, constatando em plenãrío a 

- ausência de quorum, suspenderá a sessão pelo período de 
10 minutos, acionando as campainhas por igual período. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 hvras e 32 minutos, a sessão é rea· 
berra às 16 horas e 38 "minutos.) 

Sábado 5 583 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está reaber
ta a sessão. 

É evidente a falta de quorum em plenário. Em conse
qüência, a votação do projeto fica adíada. 

Igualmente, as demais matérias constântes dã. Ordem 
do Dia, em fase de votação, constitu(da dos Projetes de 
Lei do Senado n's 193/80, 18/81,60/81, 151/81,271/81, 
70/83, 244/83, 270/83, 273/83, 288/83, 8j84, 28/84, 
57/84, 161/84, 220j84 e 113j85, ficam com a apreciação 
adiada, bem ·como os Projetas de Lei do Senado nqs 
299/80 e 25/83, por dependerem da votação-de requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Volta-se à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes. 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Comissão Parlamentar •de Inquérito destinada a 
examinar a gestão das empresas de economia mista em 
que a união ê: majoritária decidiu, pela segunda vez, en
cerrar as investigações sobre a Companhia Vale do Rio 
Doc~-

Com notável sutileza, a maiofia da comissão aprovou 
requerimento que dá por concluída "a fase mineral dos 
trabalhos" - um eufemismo para não dizer o nome da 
empresa que estava sendo objeto de exame. Os. nobres 
colegas que votaram a moção neni se deram conta de que 
a_ch_amada conclusão da "fase minerãl dos trabalhos" 
interrompia pela metade o depoimento do Sr. Eliezer Ba
tista da Silva, Presidente da Vale. El~ começou a depor 
nos primeiros dias de dezembro, às vésperas do recesso, e 
deveria continuar na sessão seguinte da CPI, se a .. fase 
mineral" não fosse encerrada assim abruptamente. 

Mas o término da "fase mineral" não salvou o cargo 
do Sr. Eliezer Batista da Silva. Na mesma semana em 
que a CPI tomava sua decisão, o Presidente da Vale era 
demitido. Dizem alguns que o Sr. Eliezer Batista resol
veu deixar o posto por motivos de saúde. Outros alegam 
que sua presença seria agora mais iinportante na Euro- · 
pa, onde poderia conseguir novos con_tratm~ de expor-
tação para a Vai~. , 

2) mãs a exegese não joga apenas com a letra da lei, 
senão tambêm com seu espfrito, com a sua intenção. Se a 
nova lei quis introduzir no nosso direito o modelo ale
mão, no qual o conselho de administração é muito mais 
forte do que a diretoria, constituiria um retrocesso o e:s
vã.ziamento. daquele órgão, para identificá-lo com o . 
mínimo legal, principalmente tendo-se em vista a impor
tância da C_VRD". 

Esta carta do professor Bessone ao Ministro Aurelia~ 
no Chaves termina com um post-scriptum nos seguintes 
termos: "Em anexo, recorte de jornal, de hoje, referente 
a ·um caso de esvaziamento de conselho de administração 
em decorrência de luta intestina", O recorte era uma fo~ 
lha inteira de jornal, e nele se contava a história da venda 
de patrimôniõ ae determina~a empresa, feita à revelia do 
conselho de administração. O consultor-g_eral não pode
ria ser rhais elocj_iiente, sem ultrapassar as regras da poli
dez. 

Mas voltelnos ao parecer oficiaL O Presidente Sarney 
aprovou o documento, que foi publicado pelo Diário 
Oficial de 8 de maio _d_e 1985. De acordo com as dispo
sições vigentes, desde essa data o parecer adquiriu carâ
ter normativo. 

Quando. portanto, a Vale do Rio Doce modificou seus 
estatutos e esvaziou o Conselho _de Administração, sua 
diretoria transgrediu a um só tempo duas normas: a que 
regula as sociedades anônimas e a que dispõe sobre os 
pareceres da Consultaria Geral da República. 

Em sua ''fase mineral", a CPI levantou essa irregualri
dade, graças sobretudo à documentação fornecída pelo 
Ministro Aureliano Chaves, que incluiu até a cori-esPOil
dência de caràfer pessoal enviada pelo pro~essor Besso~ 
ne, Gostaríamos, -aJiâs, de enfatizar que o_ Ministro Au- ·, 
reliano Chaves sempre demonstrou a maior boa vontade' 
na apuração dos fatos, tendo colaborado de maneira de
cisiva para o bom andamento dos trabalhos da Comis
são Parlamentar. 

Pois bem. Ao tomar conhecimento através das investi· 
gações_daCPI, de qqe a Vale do Rio Doce promovera ir-
regularmente a alteração de seus estatutos, o executivo 
mobilizou-se para exigir a devolução das prerrogativ~ 
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usurpadas do Conselho de Admmtstraçao. t:.sta pareCe 
ser a causa real da saída do Sr, Eliezer Batista, c_omo ve
remos na próxima assembléia de acionistas da Vale. O 
Conselho de Administração terá de volta seus antigos 
poderes, para desgosto dos qt,~e queriam dispor da em
presa como propriedade pesso~l. 

Aliás, neste exato momento a direção da Vale está en
volvida em nebulosas negociações para a transferência 
do controle acionário da mineraÇão Rlo do Norte para 
grupos japoneses. Gõstaría de sugerir ao novo presidente 
da Vale que não consume os entendimentos sem que to
.dos os pormenores do negócio sejam amplamente discu
tidos em público, para q:Jc não surja-m dúvidas sobre _a 
transação. , __ 

Elucidado esse ponto, Senhor Presidente, voltemos à 
análise da decisão dó\ maioria da CPI, que suspen!:feu a 
.. fase mineral". 

No apagar das luzes da última sessão legislativa, apre
sentei neste plenáriO ffiinha renúncia ao posto de relator 
da comissão, pai discordar do encaminh_am_~nto d_as in· 
vestigações sobre a Vale do Rio Doce. Embora respeite o 
direito da maioria, parcce·me que cabe ao relator dizer 
se jã dispõe de elementos para concluir seu trabalho, py 
se ainda necessita de esclarecimentos suplementares. A 
comissão não p-o-deria decidir em meu lugar, porque esse 
julgamento envolve matéria eminentemente subjeiiva. 

Como o rClator requeriã-nOVoS depoirilcintos pãra 
aprofundar as investigações, os setores interessados co
meçaram a assoalhar que o relator estava utilizando a 
CPI çomo instrumento de antiga pendência com o Sr. 
Eliezer Batista. A bem da verdade, Senhor Presidente, 
devo dizer que o relator não conhecia o Sr. Eliezer B;~.tis
ta e nunca teve qualquer espécie de pendência c_om ele. 
Logo, o interesse na apuração dos fatos nada tem a ver 
com uma suposta perseguição política ao ex-presidente 
da Vale. 

Creio, Sr. Presidente, que as razões são outras, e líga
cki.,s a fatos apurados pela comissão de inquérito, em sua 
"fase mineral". Mais precisamente, à mudança das atri
bu~ões do conselho de administração da Vale do Rio 
Doce, feita com duplo desrespeito à lei, como iremos_ de
mobstrar. 

No início do ano passado, a empresa decidiu alterar 
seus estatutos, de maneira a fortalecer a diretoría e esva
ziar o C_onselho de administração. Uma vez-enCaminhado 
à Presidência da República, o projeto de estatuto foi sub
metido ao consultor geral, que na êpoca era o professor 
Darcy Béssone. --

O ilustrê judsta impgnou as fnudariças pretendídas, no 
tocante ao conselho de administração, por entender que 
elas contrariavam o disposto no artigo -142 da lei n9 
6.404. Na verdade, a reforma proposta retirava do con
selho os poderes mínimos previstos na norma legal. Esse 
foi o parecer do consultor geral, com data de 12 de abril 
de 1985. 

Uma semana mais tarde, o professor Darcy Bessone 
dirigiu carta ao ministro Aureliano Chaves, seu amigo 
pessoal, ponderandQ que: 

"1) Se o intérprete se ativer apenas à letra do 
artigo 142, da lei de sociedades anômimas, não se 
poderã ter como ilegal o estatuto que apenas repro
duza as atribuições constantes do texto legal;" 

Outras fOntes alegaram que o relator criava dificulda
des para o Sr. Eliezer Batista com o objetivo de impedir 
o aproveitamento da estrada de ferro vitória-minas no 
escoamento das safras agrícolas dos estados çentrais. Na 
condição de s.e:nador_ por São Paulo, o relator estaria de
fendendo os interesses dos grupos que pretendem expor
tar essa prcrdução pelo porto de santos. 

Não sei ao menos se existem esses grupos, Ipas-quero 
desde logo manifestar meu apoiO ao- pl'ojetõ -da Vale de 
utilizar-capacidade ociosa de sua ferrovia para transpor
tar a produção do cerrado. A empresa não faz mais do 
que sua obrigação ão bUscar a otimização do uso de seu 
equipamento, e nenhum sentimento bairrista me faria 
prejudicar os interresses da vale para favorecer outras 
empresas. Quero crer que nenhum seriadOr deSfa casa 
age motivado por interesses dessa ordem. 

Portanto, meu empenho em esclarecer alguns pontos 
obscuros na administração da Vale do Rio Doce nada 
tem a ver com a pessoa do Sr, Eliezer Batista nem com o 
corredor de exportação do Espírito Santo. Tanto isso ê 
verdade que, a despeito da mudança na direção da em-
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presa, vou continuar as investigações que a coniissão não 
quer_ fazer mais. 

Criio, &r, Presideríte,- que de certa maneira a decisão 
da maíorià da CPI favorecerã a apuração mais rãpida 
dos fatos. A partir de agora, não mais lerei de &ubmeter 
àquele órgão nomes de depoentes e aguardar semanas ou 
meses para que eles compareçam perante a 'comiss_ão, 
Exercendo um direito que a constituição me garante, vou 
prosseguir a tarefa atrav~ de requerimentos de infor
mações ao executivo, abordando os pontos duvidosos da 
administrção da Vale do Rio Doce. Como a emissão das 
Debêntures conversíveis em ações, cujo carãter lesivo 
aos interesses do tesourQ fi_cou devidamente comprovado 
durante os trabalhos 9-a comissão. -

ResultOu claro, Sr. Presidente, que-hoUVe Úma tentati
va de transferir o_ controle da Vale do lHo' Doce para 
grupos Particulares a um preçO meramente simbólico . 
Mediante o pagamento de_um por cento do valor de seu 
patrimônio, alguns -priVilegiaõos toma_ri_am_ posse na 
niaior empresa de mineração do mundo. 
- M?-is ainda, Sr. Presidente. :Qepois das fnvestigações 
r a tis- pela comissão, párece certO que a transferência do 
controle da Vale foi meticulosani.ente planejada. A emis
são de debêntures no v_alor mínimo de 250 milhões de 
dólares aparece como compromisso da- erilpresa e do 
próprio governo brasileiro, em documento da Vale refe
rentes a um Contrato de financiarnento-_com o Banco 
Mundial. · 

Como a realidade vira a demonstrar mais ta:rde, quan
do a emissão de debêntures chegou ao nível dos l60 mi
lhões de dólares a União perdeu o controle acionãrio da 
empfesa. A reação da opiilião pública e de vârias autori~ 
dades impediu que as _emissões prõSSe8:Uisserh e, ãgora, 
na CPI, surgiram evidências de _que não ~xlstía o com
promisso de lançar debêntures ·convers1v~~. 

Então, por que foram lançados? 
É pena que a comiSsão tenha de,ciQido ~nçerrar a "fase 

mineral" das investigações, sem apurar quem são os res
ponsãveis por esses fatos. ·Em troca de 5% dÕ investimen
to de carajás, alguns grupos assum'iriam o contíole da 
Vale do Rio Doce. Ou seja, em troca de 5% de um proje
to_, dava-se a empresA inteira, inclusive ·o prójeto. 

Em defesa dessa t(ansaçã9, alega-se que O controle 
adonârio da empresa não poderia set' transferido a parti
CuTires, poiS a lei preserva s: posição inajoritãria da 
União. Ora, depois que as ações estivessem naS mãos dos 
beneficiãrios, a única ·maneit'~ de retomã-las seria me-

"~-diante d~sapropriação. E todos ·s~bemos que o judiciário 
estabeleceria para esses papéis seu valor patrimonial, 
muito acima da cotação da bolsa. O negócio daria aos 
cofres públicos um prejuízo de algumas centenas de mi
lhões de dólares, se fosse esta a solução adotada_. Mas, 
em nome da carência de recursos, da desestatização da 
economia e do fortalecimento da livre empresa, o fato 

,consu_mado da privatização acabaria prevalecendo. A 
Vale do RiC? Doce ficaria nas. mãos de certos grupos, pelo 
valor simbólico de !_% de seu patrimônio. 

Sr_ Presidente, parece-me que tantos erros acumulados 
- cometidos sempre s-em preju[zo do patrimônio públi~ 
co - não foram prodUzidos pela ignorância, mas pela 
inteligência L oe vez que a Comissão Parlamen_tar de In
quérito desistiu das in_vestigações prosseguirei sozinho. E 
que Deus me ajude a enc~ntrar a verdade. 

Muito obrigado. _ ' 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml P~lmas.) 
O SR. PREsiDENTE (Martins Filho)- Concedo a 

palavra ao nobre S-enador Nelson Ca_rQeiro, 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
nuncia p seguinte discurso.)- Sr. Pi:esidente, Srs. Sena
dores: 
_ A Proposta de Emenda à Constituição, triilsíormada 
na Emenda Constiü..icional n9 22, de 1982, assegurou aos 
substitutos das serventias e do foro judicial, na vacância, 
a efetivação no cârgo de titular, desde que, investidos na 
formã da -lei, ccintas~m ou viessein :a contãr cinco· anOs 
dé exercício até 31 óe dezembro de 1983. 

E-sse prazo _foi !:]11-JÍto_ curto. Por isso mesmo 
sucederam-se fatoS áQ.Jorosos, com o afastamento ~ 
( 985, de serventuãriO da justiça, nessas condições, cum
prindo a função de su~titutos desde 1980. 

Se _essa ê uma injustiç'a flagrante, a reclamar remédio 
constitucional. outra se configura com relação aos anti-
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gos escreventes juramentados, hoje Técnicos J udiciârios, 
fiflalistas da série de ciasses, do Poder Judiciário do Esta-. 
dõ do Rio de Janeiro, atingidos pela promulgação da
quele art. 208, qüe restringiu o beneficio de efetivação, 
prejudicad_os __ muitos com vinte e cinco a trinta anos de 
carreira e prestantes serviços à Justiça, postergados direi
tos que lhes haviam sido assegurados pelo art. 31 da Lei 
Estadual n" 2.0&5-A, de 1972. 
. Muitos desses escreventes são formados em Direito, 

feito esse c_urso principalmente com o objetivo de melho
ria da sua situação funcional. 

No caso do Estado do Rio, os escreventes juramenta
dos foram admitidos como serventuãrios da Justiça, no 
antigo Distrito Federal, sob o regime do art. 304 do 
Decreto-lei n9 8.527, de 1945, dando-lhes acesso ao cargo 
de Escrivão Crirninal, de Menores, de Fai1\11ia e Regis
tras Públicos, sem a exigência do bacharelato. 

Recente Proposta de Emenda à Constituição, do De
putado Octacílio Almeida, procura uma solução para o 
Probh!ma. Entretanto, o que mais interessa a esses·anti
gorserventuãrios da Justiça é, no miníma, a finalização 
da carreira naquele cargo, para efeito de aposentadoria, 
s~- qual~-~~!! prejuízo dos substitutos. 

Não cremos que situações como essa deixem de ser 
con-v-enientemente reparadas na futura Constituinte, tan
to mais quanto o problema seria perfeitamente resolvido 
com um artigo das Disposições Finais e Transitórias da 
Constituição, ressalvada a situação daqueles que foram 
prejudlcados pela redação dada ao art. 208 'da Consti
tuição pela Emenda Constitucional n" 42, de 1982. 

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

_9 SR. PR~~IDÍ:NTE. (~ãrtins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

·.o SR. ODACIR SOARES (PFL.....: RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

t com profundo pesar que tenho que dedicar, atual
meilte, ~arte ponderãve1_ do meu tempo - que poderia 
estar sendo aplicado na luta para conseguir resultados 
Oem fiais- pi'Odutivos para os interesses do Pais e de Ron
dônia - denunciando atas e fatos que têm ocorrido no 
Estado que represento aqui no Senado da República. 
Atas e fatos que, segundo rroticiârio farto da Imprensa 
de Porto Velho, de acordo com os comentários feitos à 
boca pequena nas esquinas, nas associações e gfupOs, se
gundo até comprovações feitas por autoridades, estão ei
vados de irregularidades e sob suspeita alguns e compro
vada mente outros, de elevada corrupção. 

Por que lamento ter que denunciar a corrupção, o des
mando, o des_ogoverno que hoje está instalado em Ron
dônia, se esta atividade, embota desagradável, também é 
produtiva, na medida em que, eliminando-se o tumor 
maligno que corrói a administração pública, estamos 
tornando o corpo sadio? 

A resposta é símples: enquanto temos que alertar o 
Congresso Nacional e as autoridades do Executivo, en
quota nos dedicamos a receber e a acolher denúncias, 
consolidá~ las, deixamos de atuar ou atuamos em menor 
.escala, nas atividades que poderiam render melhor do 
que apenas extirpar o câncer, que é fatal para o desenvol
vimento de Rondônia. 

Tenho em mãoS, Sr. Presidente, Srs. :senadores, o tetex 
que me foi enviado pelo Presidente da Assembléia Legis
lativa de Rondônia, o ilustre Deputado Amizael Silva, 
transcrevendo o inteiro teor do requerimento do igual
mente competente Deputado Estadual José de Abreu 
Bianco, secundado por out;ros ilustr-es parlamentares da 
:Assembléia Legislativa do meu Estado, solicitando a ins
tituição de Comissão de Parlamentar de Inquérito para 
apurar irregularidades na Secretaria da Fazenda de Ron
dônia. 

_Essa é mais uma G,PI, mais uma tentativa dos parla
mentares rondonienses no sentido de desnudar os casos 
de corrupção que o povo todo conhece, do qual numero
s_os__empresários e pessoas comuns têm sido vítimas, dire
ta ou indiretamente, e que, no final das contas, represen-

- ta uma enorme sangria nos cofres públicos. Vale dizer, 
uma sangria diretamente no bolso do de cada contri
bujnte. 
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Diz o requerimento, SOlicitando a CPI, num de seus 
trechos iniciais: 

. "Nós, membros deste Parlamento, não podemos 
silenciar diante das sérias denúncias·-qu~ vêm sendo 
levantadas co-ntra a Secretaria de Estado da Fazen~ 
da e do Senhor Secretário de Estado, Sebastião Fer
reira, que passamos a diScorrer. -

A I 5 de fevereiro próximo passado, a Associação dos 
Fiscais de Tributos Estaduais de Rondônia- AFRON 
divulgou, através dos jornais da Capital, uma, __ "Cartá 
Aberta à População", denunciandQ .. algumas dezenas de 
irregularidades que e&tariam.Qcorrendo na Secretaria de 
Estado da Fazenda, bem co!llo acusa diretamente a pes-_ 
soa· -do Secre-tário da Fazenda de ser o principal respon
sável pelas irregularidades, flagrantes corrupções", 

Na realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o respon~ 
sável por essas irregularidades é o Governador do Esta~ 
do, Sr. Ângelo Angelin. 

Prosseguem as denúncias da AFRON, contidas no re
querimento do Deputado José de Ab.reu Bianc9: 

"Depois de discorrer de fo'rma articulada e 
exaustiva sobre as dezenas de irregularidades que 
pairam naquela Secretaria, a AFRON arremata de 
forma contundente, no trecho que a seguir transcre~ 
vemos" 

Ao Sr. Gove_rnador Angelo Angelin solicitamos 
o empenho de apurar não somente a denúncias de 
irregularidades contra agentes fiscais, mas também 
as que ocorrem em toda a administração tributária 
do Estado, como por exemplo: 

Por que, após a posse da atual administração da Secre
tari;l da Fazenda, foi autorizado o leventamentoJiscal de 
somente 20 (vinte) das maiores empresas comerciais e in~ 
dustriais de Porto Velho? 

Por que as designações fiscais foram asSinadas pelos 
Diretor da Divisão de Fiscalização, quando a competên~ 
cia é da Delegacia Regional da Fazenda? 

Por que os representantes da Secretaria da Fa
zenda no Conselho de Recursos Fiscais são impedi
dos de defender os interesses do Estado diante dos 
senhores contribuintes envolvidos em processos ad
ministrativos fiscais? 

Qual o interesse do Diretor do Dep,arta~ento de 
Administração Tributária em ir pessoalmente a um 
estabelecimento comerciai para impedir que se con
cluísse a ação fiscal para a qual os agentes estavam 
devidamentç designados? 

Quais a reais- razões que culminaram com a exo-
neração do agente de rendas em Guajarâ-Mírím'? __ _ 

Por que a Lei Complementar nll 9, de 30 de ou
tubro d~ 1985, publicada no Diário oficial do Estado 
d.e 19 de novembro de 1985, ainda não está regula
rnentada? 

Por que não nos é concedída audiência com o Se
nhor Governador?" 

Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Se!ladoies.:"-não se 
tratam. de denúncias ocas, vazias, inconsistentes, irre
ponsáveis, inconseqUentes. Não são acusações leVl~~Õ~s, 
baseadas em interesses pOlíticos; nada há de pessoal con
tra quem quer q~e seja, Há, ao C9ntrário, um interesse 
sério, profissiona[, honesto, responsável. E que parte de 
uma entidade, não apenas de um pessoa, entidade respei
tada e que visa primeiramente ao bem público e, em se
gundo lugar, à defesa da própria classe, que tenta agir, 
como é de seu dever, na defesa dos interesses da socieda
de nos aspectos que lhe são devidos: refiro-me à As~o
ciação dos FísciaS- de Tributos Estaduais de Rondônia, 
AFRON. --··· 

Que outros objetivos teria-essa Associação, senão apu
rar os fatos e as irregularidades que eles próprios estão 
identificando no dia a dia das suas tarefas? Q!le _ou_tros 
interesses poderiam eléSter:-s:eJião defender _o verdadeiro 
interesse dos contribuintes? Senão impedir aquela san
gria que mencionei antirioúnente, aos crifrêS públiCos? 
Senão preservar, em última instância, o bolso dos contri
buintes do Estado? Senão resguardar o conceito elevado 
de que gozam os fiscaís de tributos estaduais de Rondô-
nia'? -

NeJ1hum interesse espúrio. _ 
ESpúria tem sidõ a aÇão dos que: se locupletaram dos 

cargos públicos na Administração Ângelo Angelin :-:- e 
iss-o nos faz suspeitar de que com a conivência_ do pró
prio Governador- para lesar os cofres estaduais,j3. tãO 

desmiulingüidoS em decorrência da incapacidade admi
nistratíva que se -in-stalou eni Rondônia, na atual admi
nistração. O que era Rondônia antes e o que é hoje? 

Um caos! 
O requerimento visando à constitUição -da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, porém, ~ão pára na citação 
das de_zenas de casos de irregularidades denunciadas pela 
AFR,ON. Prossegue o requerimento: 

. ''Além das inúmeras denúncias formuladas 
publicamente pelos fiscais dirigentes da AFRON, 
também o Prefeito do Município de Jiparaná, Sr. 
Waldemar Camata, valeu-se dos jornais para de
nUnciar iii'egularidades de corrupção existentes na 
Secretaria da Fazenda, alegando que isso ocorre em 
todo o Estado, e que é capaz" -certamente desejou 
dizer que é possível""';'. "de desviar mais de 59 por 

- cento do potencial de arrecadação do Estado." 

Ai está, Sr. Presidente, .Srs. Senadores, a que ponto 
chegamos em Rondônia! Um descalabro que precisa ser 
corrigido. A responsabilidade dos problemas havidos 
num qL.tartel, por exemplo, é do seu comamndante; como 
cabe à Sua Santidade, o Papa, cuidar dos seus cardeais ... 
Neste particular, tivemos uma comprovação recente
mente. com o chamamento d_os Cardeais brasileiros a Ro
ma, para reuniões no Vaticano, visando a redirecionar 

_alguns dos rumos que estão sendo seguidos pela Igreja 
no nosso País. Mencionei esse fato apenas como referên
cia, para consubstanciar, para reforçar o nível dt: respon
s-abilidade dos desvios que e~tão se tornando comum em 
Rondônia e que, no entendimento da população daquele 
Estado,_ tem como verdadeiro responsável o Governador 
Ângelo Angelin. 

Estou informado. de que o Tribunal de Contas está 
procedendo a uma verdadeira devassa nas contas da 
atual administração, antecipando-se aos problemas que 
futuramente t~rá que investigar. Esse porém, será assun
to objeto de outro pronunciamento que farei a respeito, 
aqui no Senado da República. 

Volto ao teor do telex_que me foi encaminhado pelo 
Deputado Amizael Silva, Presidente da Assembléia Le

-gislativa de Rondônia, encaminhando o requerimento 
pedindo a CPI para apurar irregularidades da Secretaria 
da Fazenda do Estado. 

Diz o requerimento do Deputado José de Abreu Bian
co: 

--~'Há, ainda em vigor em Rondônia, o lns-titu_to 
da Aliança Democrática, fato gerador da Nova Re
pública, que diz que os partidos políticos nela envol
vidos dão sustentação política ao Governo estadual. 
Mas apenas e tão some-nte dentr? dos parâmetros 
da, "competência e da probidade", Portanto, pelo 
menos no que diz respeito ao Partido da Frente Li
beral de Rondônia, inexiste o., .. apoio inc.ondicio
nai'' ao Governo do Estado, A corrupção foi e sem
pre será combatida. Estas são as razões fundamen
tais deSse reqti.eiinierito- de COmissão Parlamentar 
de inquérito," 

Como_ se verifica, uma posição absolutamente correta. 
As alianças políticas, em qualquer nível, devem ser esti
muladas, são válidas num regime democrático como o 
que pretenâemos consolidar no Brasil. Mas tão somente 
dentro dos parâmetros da. "competência e da probida
de". Nunca Ulll, .• "apoio incondicional", que gera dis
torções graves no relacionamento entre partidos políti
cos engajados na aliança feita e o Executivo suportado 
por um dos partidos políticos dessa aliança. 

Daqui, enVio meus parabéns à atitude correta do De
putado José Bianco e a todos os parlamentares signa
tãrios do Pedido de requerimento para apuração das ir
regularidades tão fartamente denunciadas pela Imprensa 
de Rondônia, cometidas, ao qu~ se aflrma, pela Secreta
rla_da Fazenda do Governo Angelo Angelin. E posso as
segurar àqueles parlamentares, verdadeiramente engaja
dos na fiscalização do comportamento do Executivo, ba
luartes em defesa dos interesses da comunidade rondo
niense, que encontrarão de minha parte o mais amplo e 
irrestrito apoio a todas as iriicia"tívas desse gênero, que _ 
vis'am a moralizar a administração pública em Rondô
nia, ultimamente tão abalada por irregularidades que se 
estão generalizando e que precisam ter um paradeiro. 
Para isso, nós estaremos, lado a lado, ombro a ombro, 
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lutand~ incansavelmente em defesa do povo de Rondô
nia, cuja C6-ntrí6uição ao crescimento do Estado nãO 
pode ser desviada por funcionários desonestos, acoberta
dos ou _nomeados por um Governador que deixa de_cum
prír com as suas-obrigações inínimas na condução da 
coisa pública. 

Tudo é_tão mais grave, tão mais escandaloso, tão mais 
imoral _quando se verifica que nas publicidades milio· 
nárias (e milionárias Já em Cruzados) que faz o Governa
dor Angelo Angelin, S. Ex• utilizou-se de-frases que di
ziam "Angelo Angelin- Administração Séria". Na ver
dade, não é isto ct.ue se vê. Pois nem as propagandas vul
tosíssimas, feitas com o dinhC:iro público, são objeto de 
concorrência pública. Mas isto, Sr, Presidente, Srs. Sena
dores, será, também, tratado em pronunciamento especí
fico que farei neste Senado FederaL 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

Do: Deputado Amizael Silva 
Presidente ALE/~0 
Para: Senador Odacir Soares 
Senado Federal - Brasflia - DF. 

Transcrevo abaixo, requerimento Deputado José de 
Abreu Bianco, solicitando CPI para apurar irregularida
de na Secretaria di Fazenda 

"Autor: Deputado José de Abreu ~ia!lco ~ outros. 
bs Deputados adiante firmados, nos termos r~git!'en

tais, requerem, ouvido o pelnârio, a constituição de uma 
comissão parlamentar de inquerit<?- CPI, composta de 
5 (cinCO) menibrõs, pelo prazo de 90 (noverlta dias), ç_om 
a finalidade -de apurar possíveis irregularidades_ ocorri
das na Secretaria de Estado da Fazenda. 

Justificação 

Com o ·surgimento da Nova República, nascida das 
mãos do saudoso e Lendário Presidente Tancredo de Al
meida Neves, o nosso Pals passou a ser regido por sóli
dos e inabaláveís princípíos~ que devem, obrigatoriamen
te, serem seguidos pelos administradores públicos, em 
todos os níveis das entidades de Direito Público Federai, 
Estadual e Municipal como reguisito básico para a as
sunção aos cargos públicos, na Nova República, passou
se a exigir os predicados d~ "competência e probidade", 
sem os quais, pelas palavras do Presidente Tancredo Ne
ves, ninguêm poderia ser guindado a cargos públicos. A 
competência, segundo --tais princípios, _é justifica~.a _pelfl 
necessidade imperiosa de identificar urgentes soluções 
para os mais complexo_s problemas ~rasi~eiros. 

A probidade origina-Se da necessidade de pôr fim à 
onda de escândalos de corrupção que ao longo dos anos, 
sem esclarecimentos e tampouco punições, vinham ocor~ 
rendo. Na Nova República, a impunidade, a omissão ou 
prevaricação, são institutOs em processo de acelerada ex
tinção. Devemos, em nome da memoria do criador da 
Nova República, tudo apurar, e exemplarmente punir. 
Em Rondônia, o Governo do Estado_, através do profes
sor Ângelo Angelin inaugurou-se novo governo; sob 
símbolo da seriedade. 

..Ângelo Angelin, administração sêria", bradaft'! as 
propagandas oficiais, nos jornais, râdios e TVs, como 
que a exigir de todos nós um permanente estado de aler
ta, a lutar pela seriedade, pela ~mpetência e probidade. 

E movidos por todos esses princípios, nós, membros 
deste_ parlam~nto, não podemos silenciar diante das 
sérias denúncias que vem-sendo levantadas contra a Se
cretaria de Estadt.> da Fazenda, e do senhor Secretário de 
Estado, Sr. Sebastião Ferreira, que passamos a discorrer: 
à 15 de fevereiro próximo passado, a Associação dos Fis
cais de Tributos Estaduais de Rondônia- AFRON, di
vulgou, através dos Jornais da Capital, uma carta aberta 
à pop_ulação, den~~ciando algumas dezenas de irregula
ridadeS-que estariam ocorrendo na Secretaria de Estado 
da_ Fazenda, bem como acusa diretamente a pessoa do 
Secretário da Fazenda de ser o principal responsãvel pe
las irregularidades, flagrantes corrupções. Depois de dis
correr de forma articulada e exaustiva sobre as dezenas 
de irregularidades que pairam naquela secretaria, a 
AFRON arremata de forma contundente, no treCho que 
a seguir transcrevemo~~ '"Ao Sr. Governador Ângelo An~ 
gelin, nesta oportunidade, solicitamos o empenho de 
apurar, não somente as denúncias de irregularidades 
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contra Agentes Fiscais, rrra-s tambêm as que ocorrem em 
toda a Administração Tributária do Es:tad_o, como por · 
exemplo: por que, apôs a posse da atual Administração 
da Secretaria da Fazenda, foi autorizado o levantamento 
fiscal de somente 20 (Vinte) das maiores empresas·cotner
ciais e indústriais de Porto Velho?'.:. "Por _que as desig
nações fiscais fõram assinadas pelo Diretor da Divisão 
de Fiscalização, quando a competência é da Delegacia 
Regional da Fazenda? Por que a Divisão_ JS de Fiscali
zação, que tem por fim específico o planejarilento fiscal 
para o Estado, não elaborou nenhum atê esta data? Por 
que alienaram 111 3. Delegacia Regional da Fazenda? Por 
que os tepresentantes da Secretaria da Fazenda, no con~ 
selho de recursos fiscais, são impedidos de defender os 
interesses do Estado diante dos Srs. Contribuintes envol
vidos em processos administrativos fiscais? Qual o dispo
sitivo legal que da competência ao Secretário da Fazenda 
para eximir ou reduzir crédito tributârio apurado em 
ação fis..cal? Qual o interesse do Diretor do Depártamen
to de Administração Tributãria em-ir pessoalmente a um., 
estabelecimento comercial para impedir que se cOilcluis
se a ação fiscal para os agentes estavam devidamente de. 
signados? QuaiS as reais razõ~ qUe culrriina~am com a 
exoneração do agente de rendas da Guajarã~Mirím? Por 
a lei complementar n'i' 9, de 30-10-85, publicada no DOE 
de 1<?/11/85, ainda nào está regulamentada? Por que não 
nos é concedida audiência com o Sr. Governador?" 

Além das inúmeras denúncias formuladas publica~ 
mente pelos ftscais dirigentes--da AGRON, também o 
Prefeito do Município deJiparanã, Sr. Waldemar Cama
ta, valeu~se dos jornais para denunciar íi'regularidades de 
c_orrupção existentes na Secretaria da Fazenda, alegando 
que isso ocorre em todO o Estado, e que ê capaz de des
viar mais de 59 por cento ôo potencial de arr_eca__d_aç_ào_ d_o 
Estado. Há ainda em vigor, em Rondônia, o Instituto da 
Aliança Democrática, fatO gerador da Nova República, 
que diz que os partidos políticos nela envolvidos dão sus
tentação política ao Governo Estadual. M_as_ apenas e 
tão-somente dentro dos parâmetros da, ... competência e 
da probidade". Portanto pelo menos no que diz respeito 
ao Partido da Frente Liberal de Rondônia, -inexiste o. "a
poio incondicional" ao Gõverno do. Estado. A cor
rupção foi e sempre será combatida. Essas são as ra,zões 
fundamentais de,ste requerimento de CorriíSsão Parla-
mentar de Inquérito. _- -- - -

Sala das Sessões_, 13 de março de 1986. - J.osé de 
Abreu Bianco, Deputado EstaduaL 

Cordialmente, - Amizael Silva, Pres. AL_E/RO. 
Assembléia Legislativa do Estado de Rondôni~,~21~ 

3-86. . 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR- GA:STÃO MÜLLER (PMDB- MT. Proimn
cia o seguint~ dis.curso.)- -Sr. Presidente, Srs. Senad_o
res: 

O drama de Mato Grosso permanece. 
Os Profes.s-Pres, de um modo geral, estão_ em greve. 
A situaçãci está insuportável, pois, quatró~iltas mil 

crianças estãó sem."ã.ula. Milhares de servidores públicos 
não trabalham, em greve, enfim, vive-se em Mato Gros
s.o, um pré-caos. 

O Governo Federal tet:n e deve se _interessar, não pela 
sorte do Sr. Governador, mas, pelo menos da população 
de Mato Gross_o, especialmente de sua juventu_de e dos 
menores (ensino primãriõ) com a situação estudantil in
sustentável, dramática mesmo. 

Ainda agora, 'Sr. Presidente, Srs. Senadores receb,i de 
Rondonópolis-MT da APRESMAT, um documento in
titulado SOS de M~Jto Grosso. 

Leio para que conste dos Anais o documento citado: 

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DA REGJ:AO 
SUL-MATO-GROSSENSE- AP!.lE.SMA"{ 

Reconhecida como de Utilidade P~blica através das Leis 
Municipal n'i' 711/80 e estadual n'i' 4.7~4/84 

ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA 
!lEGIÃO . 

SUL-MATO-GROSSENSE- ASPRESMAT 

S.O.S. de Mato GrossO 

Brasileiro, residente'neste Estado, nós, funcio· 
nários públicos mato-grossense queremos deixá-los 
cientes da situação_ caótica pela qual estamos pas-
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sando~ Há mais de noventa dias não recebemos nos~ 
sos vencimentos, ficando a mercê da~ situações, 
mais vexatórias imaginãveis1 onde as taxas de juros 
e as humilhações se revezam no dia a dia, chegando 
ao paradoxo de termos nossa energia elétrica e ãgua 
cortadas pelas empresas do próprio Estado, que 
não nos paga. 

Desde o ano passado que a intranqUilidade pas
sou a habitar ostensivamente os lares das famílias 
do funcionalismõ. Os atrasos de pagamento foram 
crescendo gradativamente, somando-se a falência 
do sistema pre~idenciârio, que há mais de três anos 
descumpre as cfâusulas acordadas com os segurados 
e para culminar, estabelecendo o estado de calami
dade .Pública: todos os órgãos do sistema estão pa· 
ralizados por absoluta falta de recursos matériais e 
financ_eiros. 1 

E agravando ainda mais o quadro, OndaS migra
tórias de btasileiros (esperançosos) apartam num 
Estado fali,do, que arrecada Cz$ 150.000.000,00 
(cento e cinqüe;nta milhões de cruzados), dos guais 
são consumido 3_0% pelos encargos da divida junto 
aos bancos naciónais e estra,ngeiros. O restante n~o 
cobre_a folha de pagamento do funcionalismo. São 
necessários três vezes a importância arrecadada 
para se pagar os atrasados. Isto sem contar QS débi
tos que ultrapassam a casa de dois bilhões de cruza
dos! 

Somente o Governo Federal tem condições de ti
rar.os brasileiros, que vivem no Ma~o Grosso, desta 
situação de desespero e para isto tem o amparo da 
Lei n<:> 31/77. : 

E que se apurem as reSponsabilidades! 
Contamos com seu apoio e sua solidariedade. 
MT, 17 de março de,l986. -Antonio Silva, Pres. 

ASPRESMAT - Qcanitz de Araújo - Pres: 
APRESMAT. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Fílho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival ~aptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res: 

O tranScurso do septuagésimo quinto aniversãrio do 
Colégio Antônio Vieira, em Salvãdor, - onde se insta
lou a 15 de março de 1911,- é acontecimento que deve 
_s:er registrado nos_ Anais do Senado da República em 
face das dimensões históricas que o caracterizam. 

De fato, ao significado maior das comemorações reali· 
zadas com a fiilalidade de enaltecer o desempenho do 
tradicional Colégio Antônio Vieira - isto é, os serviços 

· qUe ve:rD prestandO há 75 ano_s no âmbito dos seus em: 
preendinientos educativos e cultura\s, -_devem se acres· 
centar as recuperações que_ !l!trapassam as fronteiras da 
Bahia e se irradiam de Salvador para todo o Brasil. 

Ess.e prestígio nacional do_ Colégio Antônio Vieira de
corre do fato de que a instituição se integra 11a conste
lação dos colégios criados e mantidos pela Ordem dos 
Jesuítas, em diversas Unidades da Federação., 

Bastaria mencionar o Colégio Nóbrega, em Pernam· 
buoo, e o Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, para 
mencionar apenas essas duas notáveis instituições qué, 
entre outras, à semelhança do Colégio Antônio Vieira, 
na Bahia, demonstram a eficácia, o êxito __ e a perenidade 
da filosofia cultural, educativa e pedagógica aprimorada 
pelos sábios e intrépidos sacerdotes da Camp-anhia de Je
sUs. 

Sucessivas gerações, que estudar_am nos Colégios dos 
Jesuítas, tanto na Bahia como nos demais Estados, lo
graram enfrentar, vitoriosamente, as vicissitudes da vida 
e atingiram, em todos os planos e setores das atividades 
humanas, situações de r_elevo, através de uma existência 
bem~sucedida. 

O sucesso na vida, acoplado a uma sadia mentalidade 
de bem servir aos semelhantes e à Pátria, caracteriza o 
valor incomparável e o mérito intrínseco da boa for
mação das personalidades plasmadas nos colégios da . 
Campanhia de Jesus. 

Sobre esse relevante e fundamental aspecto da pedago
gia dos Jesuítas, teci algumas considerações quando, des
ta tribuna, proferi discurso a respeito do 7Q'i' aniversário 
da fundação do Colégio Antônio Vieira. 

Abril de 1986 

Foi com justificada emoção que, 'sensibilizado, re
lembrei, nos limites desse pronunciamento, os anos de 
minha formação no Colégio AntôniO Vieira, - Onde 
posteriormente também estudaram dois dos meus filhos. 

Ao mesmo tempo, evoquei na mesma ocasião, com 
saudade, muit.os colegas inesquecíveis dessa fase da mi
nha vida, além dos Mestres, Diretores e dos queridos 
companheiràs eventUalmente falecidos. 

Já transcorreram cinco anos desde que fiz o aludido 
pronunciamento. 

Neste momento, "__,amento registrar o falecimento de 
mais ~Iguns colegas que mencionei como vivos, hã cinco 
anos atrás, que são os seguintes: ex-Deputado e Senador 
Ruy Santos, ex~ Deputado, Senador e Ministro Henrique 
de La Roque Almeida, ex-Deputado e Professor Nelson 
de Souza Sampaio, e)t.~Professor Aristides Novis Filho, 
Augusto Leite Rolemberg, Rito Mascarenhas Cardoso, 
Professor Raul Chaves, Edgard Jenkis, Mimandro Fal-
cão e Armando Jatobã da Silva Teles. \ 

O eminente Senador Luiz Viana- ex-alu,no dos Jesuí
tas em Friburgo, enquanto os seus filhos frÇqüentaram o 
Colégio Antônio Vieira, exatamente como os seus netos·._ 
-, em seu eloqUente discurso pronunciado a 24 de 
março passado, assinalou a extraordinária contribuição 
dos Jesuítas, em geral, e do Colégio Antônio Vieira, no 
concernente ao desenvolvimento cultural do País e, espe
cificamente, da comunidade baiana. 

O.Senador Luiz Viana relembrou que os gJa·ndes edu
cadores Jesuítas começaram a atuar na BQKia em 1549, 
saindo posteriormente, quando foram expulsos pelo 
Marquês de Pombal, para retornarem há cerca de ISO 
anos. 

Todavia, a instalação do Colégio Antônio Vieira so
mente ocorreu a II de março de 1911, com 25 Jesuítas 
portugueses que deram início e consolidaram a execução 
de um dos maiores empreendimentos educativos e cultu
rais deste século. 
- Efetivamente, no decorrer dos 75 anos de seu ininter

rupto funcionamento, o Colêgio Antônio Vieira -
atualmente dirigido pelo insigne educador Padre Guy 
Rulfier - educou milhares de jovens que Se dissemina
ram pelo território nacional e constituem lima esplêndi
da demonstração da capacidade pedagógica dessa bene-
méríta institUição de ensino e desenvolvimento cultural. 

Eram estas as sucintas considerações qUe entendi de
veria formulitr, à margem do 759 aniversârio do Colégio 
Antônio Vieira, felicitando os incansáveis e dignos Jesu[· 
tas que o dirigem, e sua magnífica equipe de pfOfessores, 
têCiiicos,_.pesquisadores, f<mcionârios e alunos. 

Que Deus proteja a valorosa, competente e excepcio
nal comunidade dos padres Jesuítas que se dedicam a fa
zer o bem, a serviço de nosso povo, de Deus e da Pátria. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de seiunda~feira a seguin
te 

ORI).EM DO DIA 

,. 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucíonalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado nt> 28, de 1970, 
de autoria do Senador Ruy Carneiro, que cria o Serviço 
Nacjonal Obrigatório e dâ outras providências, tendo 

PARECER, sob n'i' 819, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

2 

Votação, em primeirô turno (aprecia:_ção preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto. de Lei do Senado Q'i' 193, de 1980, 
do Senador Humberto Lucena, que introduz alteração 
na_ Lei da Anistia, objetivando tornar expresso o direito 
aos adicionais, por tempo de serviço, dos servidores civis 
e militares que retornaram ou reverteram aÔ serviço ati
vo, tendo 
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PARECER, sob n~' 282, de 1981, da Comissão1 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

3 

Votação, em príni.elr-o -turn.O-(aprecíãção prelimi~ar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296_do Regímen
lo Interno), do Projeto de Lel-do Senado n9 18, de 1981, 
de autoria do.Senad9r Gastão Müller, que dispõe Sobre 
a obrigatoriedade de construção, reconstrução ou mon
tagem do Museu, nOs casos de extinção ou demoliçãO da 
unidade existente, tendo 

PARECER, sob_ nl' 500, de 1985, da Comissão 

-de Const~tuição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

4 

Votação, em primeiro turno (apreCiaçãO preliffiínar da 
constítucionalidad-e, nos teimaS do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~'~ 60, de 1981, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que suspende, em 
relação aos desempregados, a exigibilidade dC?~ créditos 
vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação e-dâ ou
tras providências, tendo 

PARECER, sob n~'~ 820, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstituciOnalida
de. 

5 

Votação, em prirrieiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~'~ 252, de 1981, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que exime do Im
posto sobre a Renda as quantias pagas a título _de indeni
zação por férias não goZadas no curso do contrato de 
trabalho, tendo 

PARECER, sob n~' 572, de 1982, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstituCionalida
de. 

6 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado nl' 271, de 1981, de au
toria do Senador Gastão Müller, que considera pres
tação de socorro a intervenção médica arbitrária indis
pensável à salvação da vida de terceiro, tendo 

PARECER, sob n~' 728, de 1985, da Co_missão 

-de Constituição c Justiça, pela injuridicidade. 

7 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art.-
296 do Regimeilto lntàno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 70, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabelece critério e limite para os reajustes doS 
preços de ingresso de jogos de futebol, tendo 

PARECERES, sob n9s 738, de 1983, e 51, de 1985, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade e inju-ridicidade; 29 pronunCiamen
to (reexame solicitado em Plenârio): ratificando seu pa
recer anterior, com voto vencido do Senador Helvídio 
Nunes. 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do ~enado n9 244, de 1983, de au~ 
toria do Senador Ãl varo Dias, que dispõe sobre a possi
bilidade de os sindiCatos de trabalhadores poderem re
clamar em juízo, independentemente de mandato procu
ratório, adicionais de insalubridade e periculosidade, em 
beneficio de seus associados, tendo 

PARECER, sob n9 50, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

9 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n\'270, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
acrescentando dispositivo à Lei n~' 5.889, que estatuí nor
mas reguladoras do trabalhador rural, tendo 

PARECER, sob "n9 486, de 1984, da Comissão

-de Constituição e Justiça, pela inconstituckul-alida
de e injuridicidade. 

10 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n\' 273, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
acrescentando dispositivo à Lei n9 7.016, de 23 de agosto 
de 1982, que dispõe sobre a reverSão para cargos inte
grantes do plano de classificação; teO.do 

PARECER, sob n9 131, de 1985, da Comissão 

-" -de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de e injuridicidade, cam voto vencido dos Senadores Ju
tahy Magalhães, Lenoir Vargas e Luiz Cavalcante. 

11 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do SeJ!ado n9 288, de 1983, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre o arrendamento compulsório de parcelas de lati
fúndiJ?S, para os efeitos que especifica, tendo 

PARECER, sob n9 401, de 1984, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

12 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1984, 
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que altera a re
dação do art. 10 da Lei n9 6.903, de 30 de abril de 1981, 
parã: equiparar ao funcionário púólico civif da UO.ião, 
Juiz. Temporário aposentado, tendo --

PARECER, sob nl' 817, de 1985, da Comissão 

~de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

13 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado nl' 28, de 1984, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta
-dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, no 
. capítulo concernente à Justiça do Trabálho, tendo 

PARECER, sob n9 812, .de 1985, da Comissão -

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

14 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalídade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 57, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que altera dispositivos da Lei n9 4.266, qUe dispõe sobre 
o salário-famítia do trabalhador, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n9 880, de 1985, da Comissão 

-de Constituicão e Justiça, pela inconstitucionalida
de e_ injuridicidade. 

15 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9161, de 1984, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, determinando 
que seja incorporada ao vencimento, na condição que es-
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pecifica, a gratificação de cargo técnico percebida por 
servidor público, tendo 

PARECER;-Sob nl' 465, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

16 

Votação, em primeiro turno (apreciação pfelimíriã.r-da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
tQ Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 220, de 1984, 
de autoda do Senador Henrique Santillo, que estabelece 
critérios para reajustamentO salarial do servidor público 
e dá outras providências, tendo 

PARECE~·- sob n~' 132, de 1985, da Comissão 

-de Constituição-e Justiça, pela inconstituCionalida
de. 

17 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimirial- da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n91l3, de 1985, 
de autoria~ do Senador Carlos Alberto, que dispõe sobre 
a contagem recíproca do tempo de serviço entre ativida
des abrangidas pelo Programa de Assistência ao Traba
lhador Rural e aquelas vinculadas à Previdência Social 
urbana, tendo 

PARECER, sob n9 466, de 1985, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

18 

Discussão, em segundo turno, do Projeto _de Lei da 
Câmara n9 204, de 1985 (n9 6.615(85, na Cãsã de ori
gem), que cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas 
regiões -da Just_iça do Trabalho, define áreas -de juris
dição, e dá outras providências, tendo 

PARECERES orais proferidos em Plenário, das Co
missõe.o:· 

-de Constituição e Justiça - ]9 pronunciamento -
favorável ao Projeto; 211 pronunciamento- pela inconsti
tucionatidade e injuridicidade das emendas apresentadas 
na forma do disposto no art. 141, II, B, do Regimento 
Interno; 

-de Legislação Social - J9 pronunciamento - favo
rável ao Projeto; 21' pronunciamento - contrário às 
emendas; 

-de Finanças - ]9 pronunciamento - favorável ao 
Projeto; 29 pronunciamento - contrário às emendas. 

Tendo, ainda Parecer, sob n9 190, de 1986, da Comis
são: 

_-de ConstitUição e Justiça - 39 pronunciamento -
favorãvel, nos termos de substitutivo que oferece. 

19 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
fl9 229", de 1980, do Senador Henrique Santillo, que proí
be a propaganda de medicamentos nos meios de comuni
cação social, tendo 

PARECER, sob n9 353, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~ 
de e injuridicidade, com voto vencido dos Senadores 
Franco Montara e Tancredo Neves. 

(Depe~dendo da votação do Requerimento nl' 47, de 
1986, de autoria do Senador Benedito Ferreiri, de adia
mento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

20 

Discus~ão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 25, de 
1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que isenta 
do Imposto sobre a Renda as gratificações que enumera. 

- pagas a servidores públicos, tendo 
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PARECER, sob n"' 1.013, de 198.5, da ComiiSão 

-de Constituiçlo e Justiça, peta inconstitucionalida
de. 

(Dependendo da votação do Requerimento n"' 48, de 
1986, de autoria do Senador Nelson Carneiro, de adia-:. 
menta da discussão para reex.ame da Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às I 6 horas e 52 minutos.) 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO ESPECIAL 

Destinada a realiZar estudos sobre produção de ali
mentos e corredor de exportação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

1 • Reünião (Instalação), realizada 
em 7 de junho de 1984 

Aos sete dias do mês de jun}).o de mil novecentos e oi
tenta e quatro, às dezesseis horas, na sala de Reuniões da 
Comissão de Economia, presentes os Srs.-Senadores José 
Ignácio Ferreira, Benedito Ferreira, Jutahy Magalhães, 
Alfredo Campos e Martins Fílho, reúne-se a Comissão 
Especial "destinada a realizar estudos sobre a produção 
de a1imentos e corredor de exportação". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Octávio Cardoso, Jorge Bornhausen e Odacir 
Soares. 

De acordo com o_ preceito regimental, assume a Presi
dência, eventualmente, o Sr. Senador Jutahy Magalhães, 
que declara instalada a Comissão. 

Em seguida, o Sr. Presidente esclarece que irã proce
der a eleição do Presidente e <;lo Vice-Presidente. Distri
buídas as cédulas, o Sr. Jutahy Magalhães convida o Sr. 
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Senador Alfredo Campos para funcionar como escruti~ 
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte--resultado: 
Par3_ Presidente: 

Senador José Ignãcio Ferreira ...•........ 5 votos 
Para Vice-Presidente: 
Senador Octávio Ca~doso .............. ·-·-- . . 5 votos 
"São_ declarados eleitos, respectivamente, Presidente· e •. 

Vice-Presidente, os Srs. Senadores Josê Ignãcio Ferreira 
e- OctáVio Cardoso. 

Assumindo a Presidência o Sr.-Senador José lgnãcio 
Ferreira agradece em nome do Sr. Senador 'Octávio Car
doso e no seu próprio a honra com que foram distingui
dos e designa o Sr. Senador Benedito Ferreira Relator da 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuníão e, 
para constar, eu, Edson Luiz Campos Ábrego, Assisten
te da Comissão, lavrei a :Presente Ata, que lida e aprova
da, será assinada pelo Sr. Presidente e lrá à public;:tção: 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA JI•SESSÃO, EM 7 DEÁBRIL DE 
1986 

LI-ABERTURA 

1.1- EXPEDIENTE 

1.2. I - Pareceres encaminhados ã Mesa 

1.2.2- Leitura de projetas 

- Projeto de Lei do Senado N<l 49 }86, de autoria 
do Sr. Senador Raimundo Parente, que institui o 
Programa de Atendimento ao Pequeno Produtor Ru~ 
ral- RURAM, e dá outras provfdências. 

-Projeto de Lei do Senado n~> 50/86, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis
positivos ao Código de Processo Penal (Decreto-lei 
n" 3.689, de 3 de outubro de 1941). 

-Projeto de Lei do Senado n~> 51/86, de autoria 
do Sr. Senador Hélio Gueiros, que estabelece nonnas 
relativas ao trabalho externo e interno dos presos e 
condenados c dá outras providências. ---

l.Z.3 - Discurso do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME - Sesquicente
nário de nas_cimcnto de Carlos Gomes. 

1.3-0IWTMDODlA 

-Projeto de Lei do Senado n" 28/70, que cria o 
Serviço Nadonal Obrigatório, e dá outras providên
cias. (Apreciação pretiminar da constitucíonalidade.) 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto d~ Lei do Senado nQ 193/80, QUe íOTro
duz alteração na Lei da Anistia, objetivando tornar 
expresso o direito aos adicionais, por tempo de ser
viço dos servidCires civis e militares que retornaram 
ou reverteram ao serviço ativo. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nli 18/81, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução 
ou montagem de museu, nos casos de extinção ou de
molição da unidade existente. (Apreciação prelimi
nar d~ constitucionalidade.)_ Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nS> 60/81, que suSPen
de em relação aos desempre-gados a exigibHidade dos 
créditos vinculadOs ao Sistema Financeiro de Habi
tação e dá outras providências. (Apreciação prelimi-

SUMÁRIO 

nar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 252/81, que exime 
do Imposto sobre a Renda as quantias pagas a título 
de indenização po~ fêrias não gozadas no curso do 
contrato de trabalho. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lêi dg Senado nY 271/Bf, qúe consi
dera prestação de socorro a intervenção médica arbi
trfiria indispensável à salvação da vida de terceiro. 
(Apreciação prelirr:.inar da constitudoriaiidade.) Vo
tação adiada por f<1lta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 70/83, que estabe
lece critêrio e limite para os reajUstes dos preços de 
ingrC$so de jogos de futebol. (Apreciação preliminar 
da CoanstitLLcionalidade_ejuridicidade.) Votação adia
da por falta de quorum. 

_-PrOjeto de Lei do Senado n"' 244/83, que dispõe 
sobre. a possibilidade de os sindicatos de trabalhado
res poderem reclamar em julzo, independentemente 
de mandato procuratório, adicionais de insalubrida
de e periculosidade, em benefício de seus associados. 
(Apreciação preliminar da juridicidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 270/83, acrescen
tando dispositivo à Lei n'i' 5.889, que cstatui normas 
reguladoras do trabalhador ruraL (Apreciação preli
minar da constitucionalidade e juridicídade.) Vo-
tação adiada por fri.Ita âe Q_uorum. -

-Projeto de Lei do Senado nQ 273/83, acrescen~ 
tunda dispositivo à Lei nJ 7.016, de 23 de agosto de 
!982, que dispõe sobre a reversão para cargos inte
grantes do plano de classificação. (Apreciação preli
minar da constitucionalidade e juridicidade.)_ Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 288/83, que dispõe 
sobre o arrendamento compulsório de parcelas de la
tifúndlos, para os efeitos que especifica. (AprecTação 
preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~'-8/84; Que altera a 
redução do art. lO da Lei n~' 6.903, de 30 de abril de 
!981, para equiparar ao funcionário público civil da 
União, Juiz Temporário aposentado. (Apreciação 
preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada 
por falt<l de quorum. 

-Projeto de Lei do Senãdo n~>_28/84, que acres
centa dispositivo à Consolidação das Leis do Traba
lho, no cap(tu\o concernente à Justiça do Trabalho. 
(Aprecíação prelíminar da constitucionalidade.) Vo-

" tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 57/84, que altera 
dispositivos da Lei n'i' 4.266, que dispõe sobre a· 
salário-família do trabalhador, e dá outras providên
cias. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e 
jurldici.dade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nl' 161/84. determi
nando que seja incorporada ao vencimento, na con
dição que especifica, a gratificação_de catgo técnico 
percebida por servidor públjco. (Apreciação prelimi
nar da_ constitucionalidade.) Votação adiada por falta 
de quOrum. 

-Projeto de lei do Senado n"' 220/84, que estabe
lece critérios para reajustamento salarial do servidor 
público e dá outras providências. (Apreciação preli
minar da constitucionalidade.) Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de lei do Senado nl' 113/85, que dispõe 
sobre a contagem recíproca do tempo de serviço en
tre atividadcs abrangidas pelo Programa de Assistên
cia ao Trabalhador Rural e aquelas vinculudas à Pre
vidência Social Urbana. (APreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~> 204/85 (nS> 
6.615/85, na Casa de origem), que cria 'Juntas de 
Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do 
Trabalho, define áreas de jurisdição, e dá outras pro
vidências. Discussão encerrada, em segundo turno, fi
cando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nQ 229/80, que proíbe 
a propaganda de medicamentos nos meios de comu
nicação sociaL (ApreciaçãO preliminar da constitu
cionulidadi::- e juridicidade.) Disi:ussii.o adiada por fal
ta de quorum para votação do Requerimento n'i' 
47/86, de adiamento da discussão da matêr:ia. 

_.,.....-Projeto de Lei do Senado n" 25/83, que isenta 
do Imposto sobre a Renda us gratificações que enu
mera, pagas a servidores públicos. (Apreciação preli
minar da Constitucionalidade.) .O~cussão adiada pOr 
falta de quorum para votação do Requerimento n'i' 
48/86, de adiamento da discussão da matéria. 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretor-Geral do Senado Federal 

JOSe LUCENA DANTAS 

Diretor ExecutiVo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO cesAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessida
de de reformulação do Estatuto do Funcionário 
Público. 

1.3.2- D~slgnação da Ordem do D~ da próxima 
sessão. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRA.FICO DO SENADO FIDIRAL 

DIA.RIO DO CONGIII550 NACIONAL 

Impresso sob o responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Anual .. ·······'"···················-·········--~·c·· Cz$ 92,00. 

Semestral Ç,C$ 46,00 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÃO 
--Ata _da 22~ Sessão, realizada em 25-3-86 

3- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEN
TRO GRÁFJÇO 

-Atas de reuniões. 

4-MESA D!RETORA 

S- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI
DOS 

6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 3ll.l Sessão, em 7 de abril de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 
Presidência do Sr. José Frage!li 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: .. 

Jorge Kalume - Altevir Leal - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Hélio Gueíros 
- José Uns - Virg:ílio Távora - Moacyr Duarte
Martins Filho - Marcondes Gadelha - Cid Sampaio 
- Nivaldo Machado - Albano Franco - Lourival 
Baptista- Passos Pôrto- João Calmon- José lgnâ
cio Fcrrelra- Jamil Haddad- Murilo Badaró- José 
Fragclli- Marcelo Miranda --Saldanha Derzi ~Af
fonso Camargo =--Ãivaro Dias- Enéas Faria- Lenoir 
Vargas -Carlos Chiarclli - Pedro Simon_- Octavio 
Cardoso, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o_c_omParecimento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo númerO regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a protcção de Deus iniciamos nos_sos trabalhos. 
O "Sr. 19-Secretário irá proceder à l~itura do Expedien

te. 
.E: [ido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER 
N• 197, de 1986 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n"' 2, de 1986 (n"' 6.201-B, de 1985, na ori
gem), que "reajusta a pensão especial concedida pela 
Lei n9 4.774, de 15 de setembro de 1965, a Paulo Soa
res e dá outras providências". 

Relator: Senador Jorge Kalume 

Versa o presente Projeto de Lei, de iniciativa do Poder 
Executivo, sobre o reajuste do valor da perisão_ concedi
da anteriormente a Paulo Soares, conforme Lei n"' 4.7"74, 

de 15 de setembro de 1965, elevando-a de Cr$ 66.000 (e 
- quivalente a um salário mínimo na época) para quatrv 

salários mínimos. -
A Proposição recebeu pareceres favoráveis nas Comis

sões de Cons_tituição e Justiça e de Finanças, da Câmara 
dos Deputados, sendo aprovada na sessão de 4 de de-
zembro de 1985. . _ .. _. 

Vem, agora, o Projeto à revisão do Senado Federal, 
cabendo à Comissão de Finanças examiná-lo sol:) os as
pectos de que trata o artigo I 08, item VII, do Regimento 
Interno. 

A justificativa da medida, como constou na Exposição 
de Motivos do Ministro da Falenda que a encaminhou 
ao Senhor Presidente da República, repousa no fato de 
que, apesar dos reajustes, o valor da pensão vem sendo 
corroído pela inflação, tornando-se, assim, necessârio 
?Orri~ir o seu montante a fim de que a concessão possa 

-atingír seu objetivo, ou seja, dar ao _beneficiado con
dições normais para manter sua sobrevivência e ter exis-
tência condigna. -

Por~anto, com a finalidade de alcançar os objetivos da 
Lei 4.774, de 15-9-65, pela qual foi concedida pensão de 
Cr$ 66.000 ao beri"eficiado, destinados a lhe r ermitir 
sobrevivência e vida coitdigna, nada mais justo e natural 
do que a elevação de que cuida 9 Projeto. 

O ínfimo acréscimo de gasto tem cobertura prevista no 
próprio Projeto de Lei, cujo artigo 29 dispõe que ua des· 
pesa de_corrente desta Lei correrá à conta de Encargos 
Previdenciáríos da União- Recursos sob a Supervisão 
do Ministério da Fazenda", do Orçamento da União. 

Dado o exposto, manlfestarriO-nOs peta aprovação do 
Projeto. 

Sala das Comissões, 3 de abril de I986.- Lomanto 
Júnior, Presidente -Jorge Kalume, Relator - Carlos 
Lyra- Mar~lo Miranda- José Lins- Octávio Car
doso- Hélio Cueiros -João Calmon- Alexandre Cos
ta. 

PARECERES 
N\'5 198 e 199, de 1986 

SQbre o Projeto de Lei da Câmara n?188, de 1985 
(n~" 3:857-A, de 198.::1, na origem), que "autoriza a 
doaçao, ao Clube dos Previdenciários de Pernambu~ 
co, de terreno do Instituto de Administração Finan~ 
ceira da Previdência e Assistência Social - IA~ 
PAS". 

-PARECER 
N• 198, DE 1986 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Alcides Paio 
Com a Mensagem n~> 198, de 19 de junho de 1984, sub· 

mete o Senhor Presidente da República à deliberação do 
Congresso Nacional1 nos termos do artigo_ 51_ da Lei 
Maior, o Projeto em epígrafe, que autoriza o-Instituto de 
Administração Financeira da Previdência e Assistência 
Social - lAPAS a doar ao Clube dos Previdenciários de 

- ---pernambuco, área- com 5 (cinco) hectares, que será des. 
-membrada de terreno situado no Bairro do Engenho do 
Meio da Vázea, em Recife (PE). _ 

Ainda nos termos do Projeto, o mencinado terreno re
verterá ao patrimônio do lAPAS no caso de dissolução 
ou extinção do Clube donatário e destinar-se-á, exclusi· 
vamente, à construção da sede social deste, sendo que a 
adoção em tela «torna-se-á nula, sem direito a qualquer 
indenização, inclusive por benfeitorias ou obra~ em geral 
realizadas, se ao imóvel, no todo ou em parte, for dada 
destinação diversa da prevista", ou, ainda, se houver ina
dimplemento de cláusula do _contrato a ser lavrado. 

Acompanhando a Mensagem Presidencial, vem a Ex· 
posição de Motivos n~> 17, de 12 de junho de 1984, do en. 
tão Ministro da Previdência e Assistência SOcial, ex· 
Senador Jarbas Passarinho, que assínala, no essencial: 

"Há dezessete anos, o Clube dQs Previdenciârios 
de Pernambuco vem prestando relevantes benefícios 
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aos servidores do SINPAS e seus familiares, irmaM 
nados sob o espírito de cooperação, atravês de ativi
dades sócios-culturais e desportivas. 

A referida entidade deseja obter a doação de par
te. de terreno pertencente ao Instituto de Adminis
tração Financeira da Previdência e Assistêhcia So
cial - lAPAS, para construção de sua sede social 
em Recife, já que dispende atualmente elevada soma 
em aluguel para funcionamento. 

'fendo em vista que se trata de imóvel que não 
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donatârjo, cominando a pena de nulidade pelo inadim
plemento de qualquer condição que vier a ser íriiposta no 
ato de translação da propriedade ou se ao imóvel for 
dada destinação diversa da prevista no artigo 29. 

A medida revela-se conveniente para a Administração 
Fedúal, por tornar produtivo imóvel que vem sendo 
mantido totalmente desocupado. Os gastos que teriam 
de ser feitos para alcançar o valor socialmente equivalen
te compensam perfeitamente o valor patrimonial do bem 
que ora se retira do lAPAS. 

vem sendo utili~~o_ pela Preyid~ncia Social ~ue __ _ 
têm sido doadOs Imóveis do lAPAS-a outriSCntida
des sociais, entedemos __ estar a pretendida do_ação 
perfeitamente justifiéaOa e dentrO- dos parâmetros 
legaiS." 

Opino, dessarte, pela ap_rQ_vação do Projeto~ 
Sala das Comissões, 3 de abril de 1986. - Lomanto 

Júnior, Presidente -Jorge Kalumc, Relator- Ca.-los 
Lyra - Marcelo Miranda - José Lins - Octávio Car
doso- Hélio Gueiros- Joio Calmou- Alexandre Cos
ta. 

Apreciada pela Câmara dos Deputados, a Proposição 
mereceu manifestação favorável de todos os Órgãos Téc
nicos por onde tramitou, sendo aprov~da sem restriç_ões. 

As razões acima transcritas, em nosso entender, dão 
prova irrecusável da justeza e oportunidade da medida 
projetada, a qual, nunca é demais ressaltar, se afina com 
o espírito de outras doações pretendidas pelo lAPAS, 
como é exemplo a constante do PLC n<? 171, de 1985, em 
beneficío do Clube dos Previdenciáfios de BrasíJia, ainda 
pendente do exame desta Comissão. 

O imóvel a ser .doado, ademais, corno consigna a pre
citada Exposição de Motivos, não ve_m sen~o u~ilizado 
em serviço-s próprios do Ministério áa-Previdêrlcia e As
sistência SociaL 

Isso posto, e considerando, outrossim, que a doação 
em foco far-se-â cercada das necessárias cautelas, haja 
vista que· o imóvel sob comentário não poder8 ter diisti
nação diversa da aqui prevista e reverterá aO-patrimônio 
do lAPAS no caso de dissOlu~ão ou extinção do Clube 
Previdenciário, nosso parecer, em conclusão, acompa
nhando as demais manifestações eniitidas sobre a espé
cie, é pela aprovação do Projeto de Lei em C:xanie._ 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986. - Alberto 
Silva, Presidente- Alcides Paio, Relator- Jorge Kalu~ 
me - Gabriel Hermes - Álvaro Dias. 

PARECER 
No !99, DE 1986 

Da Comissão de Finanças 
Relator: Senador Jorge KJüme 
Nos termos do artigo 51 da Constituição Feáúal, sUb

mete o Senhor Presidente da República à deliberação do 
Congresso Nacional o Projeto de Lei em epígrafe, que 
objetiva a concessão de autotizãção pai-a que o Institut0 
de Administração Financeira e Previdência Social faça 
doação de terreno de 5 hectares, sito no Bairro do Enge
nho do Meio da Vãrzea, em Recife, ao Clube dos Previ
denciârios de Pernambuco. 

Na Câmara dos Deputados a matéria mereceu acolhi
mento em Plenário, ap6s·o- pronunciamento das Comis-
sões de Constituição e Justiça e de Trabalho. · 

Nesta Casa revisora a ProposiÇão mereceu parecer fa
, vorãvel na Com-issão de legislação Social. 

No âmbito das atribuições conferidas a este órgão téc
nico nenhum obstáculo existe que se poSsa opor à apro
vação da medida.. 

Com efeito, a doação da áre_a envolve inquestionável 
interesse de natureza social, como o salienta a Exposição 
de Motivos que acompanha a Mensagem presidenci_al, 
nos seguintes termos: 

"Hâ dezessete- anos, o clube dos Previdenciários 
de Pernambuco vem prestando relevantes_ beneficias 
aos servidores do SINPAS e seus familiares, irma
nados sob o espírito de cooperação, através de-ativi
dades sócio-culturais e desportivas._ 

A referida entidade deseja obter a doação de par
te de terreno pertencente ao Instituto de Adminis
tração da Previdência e Assistência Social - lA
PAS, para consti-uÇâo de Sua sede social em Recife, 
já que dispende atualmente elevada soma em alu
guel para funcionamento. 

Tendo em vista que se trata de imóvel que não 
vem sendo, utilizado pela Previdência Social e que 
têm sido doados imóveis do lAPAS a outraS entida
des sociais, entendemos estar a" pretc:pdida doação 
perfeitamente_ justificada e dentro dos parâmetros 
legais." 

Consigna a Proposição a obrigatoriedade de_ revC[são 
da área ao doador, no caso de dissolução ou extrnção do 

PARECERES 
N•s 200 e 201, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n<:> 187, de 1985, 
(n<:> 4.967-B/85, na Casa de origem) que "fiXa os va

. Jores de retribui~ão da Categoria Funcional de Bio
médico e dá outras providências". 

PARECER 
N~> 200, de 1986 

Da Comissão de Servi~o Público Civil 
Relator: -Senador Jorge Kalume 
De iniciativa do Senhor Prisidente da República, nos 

termos do art... 51 da Constituição, vem a exame desta 
Comissão Projeto de Le.i da Câmar<i, fiXando os valores 
de retribuição da Catçgoria Fl,lpcional de Sio_!Ilédico, e 
dando outras providências. 

A Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do 
DASP, que acompanhou a Proposição, quando do seu 
envio à Câmara dos Deputados, para início de trami
tação, esclarece que a profissão de Biomédico, discipli
nada pela Lei n~> 6.684, de 1979, que cria, inclusive, o 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia 
e Biomedicina, exige, para o seu exercíciO, a satisfação 
dos requisitos estabelecidos no art. 3~> da referida lei; di
ploma devidamente registrado de bacharel em curso ofi
cialmente reconhecido de Ciências Biológícàs, ffiOdalida
de médica, ou diploma emitido por instituiçõ-eS-estran
geiras de ensino superior, devidamente revalidado e re
gístrãdO COmo eQuivalente ao diploma menci_onado ante
riormente. 

A Proposição estabelece que às Classes integrantes da 
Categoria Funcíonãf de Blomédicos, incluído no Grupo 
Outras Atividades de Nível Superior, designada pelo Có
digo LT-NS-942, correspondem as referências de venci
mento gu salário pai Çlasse, estabelecida no Anexo desta 
leL 

_Destaque-se, ainda, o Projeto que o ingresso na Cate
goria Funcional de Biornédico far-se-ã na Classe iriicia1, 
mediante concurso público de provas, no regime da le
gislação trabalhista, exigindo-se dos candidatos, no ato 
de inscrição,_ diploma de curso superiC?r de Ciências Bio
lógicas, modaHdade médica ou habilitãção tegal equlvã.
lente, e registro no Conselho Regional respectivo. 

Considerando que os integrantes da Categoria Fun
cional de Siomédico ficarão- sujeitoS·à preStáção mínima 
de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, e que as 
despesas decorrentes com a sua ex.ecução correrão à con
ta das dotações próprias do Orçaroeõtõ da União e dB.s 
autarquias federais; somos, no âmbito desta Comissão, 
pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 12 de março de 1986.- Alfredo 
Campos, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Virgílio 
Távora - Jutahy Magalhães - Nivaldo Machado. 

PARECER 
N9_ 2º_1, de 1986 

Da Comissão de Finanças 

Relator: __ Senador Jorge Kalume 

Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, o 
Senhor Presidente da República encaminha à delibe
ração do Congresso Nacional, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Diretor-Geral do Departamento 
Administrativo do Serviço Público, o Projeto de Lei em 
an-áUs:. que fixa os valores de retribuição da Categoria 
Funcional de Biomédico, incluída no Grupo-Outras Ati~ 
vidades de Nível Superior. 
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A matêria foi apreciada na Câmara dos Deputados pe
las Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço 
Público e de Finanças, antes de sua aprovação em Ple
nário. 

Cabe-nos, nesse passo, o exame da Proposição sob o 
enfoque financeiro, nos termos do Regimento Interno 
desta Casa revisora. 

A Categoria Funcional de Biomédico jâ se acha incluí
da no Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, códi
go NS-942 e LT-NS-942, a que se refere a Lej n9 5.645, de 
1970, qüe estabeleceu diretrizes para o Plano de Classifi
cação de Cargos, com a regulamentação do Decreto n~> 
72.493. de 19 de julho de 1973._ 

Dita inclusão foi feitã através de decreto do Poder 
Executivo, como previsto na Lei n9 5.645, citada. Toda
via, -a fixação dos respectivos vencimentos depende de 
Lei- e esta é a razão de ser do presente Projeto, ~o qual 
se indicam as referências de salário para cada classe de 
cargos na Categoria Funcional indicada. 

A retribuição que se prÕpõe, para as várias c1asses do 
cargo e emprego de Biomédico, mantêm similitude com 
a já fixada para categoriaS-similares nos Quadros do Po
der Executivo da União, conforme Decreto n9 72.493, de 
19 de julho de 1_973, e Lei n'~'?.218, de 19 de setembro de 
1984. 

Dispõe ainda a Proposição sobre os critérios de ingres
so nas referidas Categorias Funcionais, sobre carga ho
rãria mínima de trabalho, instituto da ascerisão funcio
nal p:ira o- Caso e, finalmente, fonte de recursos para 
ate~d~r as respectív:as d~spesas. 
~NO-qUeJ:oncerne ao âmbito financeiro, merece ;egis
tro o fato de que a despesa necessâria à implantação das 
normas contidas no Projeto correrá à conta das dotações 
próprias, na forma do Orçamento da União e das autar
quias fedú~s. 

De ressaltar-se, por derradeiro, que o diploma em ela
boração não prevê a retroação de suas normas, razão 
pela qual não hã se cogitar de qualquer pagamento em 
atraso. 

Inexistindo, em síntese, obstáculo que possa ser opos~ 
to_ ao acolhimento da Proposição, somos pela sua apro
vação, nos termos das considerações alinhadas. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1986. - Lomanto 
Júnior, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Carlos 
Lyra - Marcelo Miranda - José Lins - Octávio C ar~ 
doso - Hélio Gueiros - João Calmon- Alexandre Cos~ 
ta. 

PARECERES 
N•s 202 e 203, de 1986 

Sobre O Projeto de Lei da Câmara n<? 125, de _1985 
(n~> 4.959 - B, de 1985- CD), que "dispõe sobre a 
reversão ao Estado de Mato Grosso do terreno que 
menciona". 

PARECER 
No 202, de !986 

Da Comissão de Agricultura 
Relator: Senador Alcides Paio 

A Mensagem n9 003/85, do Poder Executivo, nos ter
mos do artigo 51 da Constituição, acompanhada da Ex
posição de Motivos n~> 222, de 27 de dezembro de 1984, 
do Ministério da Fazenda, submete ao Congresso Nacio~ 
nal projeto de l~i que autoriza a reversão ao Estado de 
Mato Grosso de gleba de 200 hectares, situado no Mu
nicípio de Poxoréo. 

A referida gleba foi doada à União Federal por aquele 
Estado, para que nela se instalasse posto agropecuârio 
do Ministério da Agricultura. Entretanto, este Minis
t.êrio não manifestou interesse pelo referido imóvel, desa
tivando o posto e concordando com sua reversão ao Es
tado de Mato Grosso. 

Este projeto de lei recebeu na Câmara dos Deputados 
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e 
Justiça, Agricultura e Política Rural e Finanças, ficandO 
evidente a conveniência da reversão proposta, devido a 
não-utilização· do terreno pela União. 

Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara ri~ 125, de 1985. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986.- Martins 
Filho, Presidente- Alcides Paio, Relator--Álvaro Dias 
- Nivaldo Machado - Gaivão Modesto. 
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PARECER 
N"' 203, de 1986 

Da Comissão de Financas 
Relator: Senador Marcelo Miranda 
Nos termos do art. 51 da Constituição, o Exm' Sr. 

Presidente da República Submete à deliberação do Con
gresso Nacional o anexo Projeto de Lei que autoriza a 
reversão ao Estado de Mato Grosso, de um terreno Com 
ãrea de 200 ha, situado no Município de Poxorêo, n-a
quele Estado. 

A ExposiçãO de Motivos do Sr. MiniStfO da Fazenda, 
que acompanha a Mensagem Presidencial, nos dã conta 
de que o referido terreno fora doado à V !lião Federªl 
por aquele Estado, através da Lei Estadual n"' 3.36, de 21 
de dezembro de 1953, e da Escritura Pública de 30 de de
zembro do mesmo ano, transcrita no Cart_óriQ_do Regis
tro de Imóveis da Comarca de Poxoréo, sob o n~' R-02, 
M-1.478, em 5-9-79, no Livro n"' 2-F, à fl. 44, e ratificada 
por Instrumento de 29 de abril de 1981. . _ 

Consoante descrito _mt__referida Exposição; o imóvel 
destinava-se à instalação de Posto Agropecuârio do Mi
nistériO da Agricultura. Esta Secretaria de Estado, no en
tanto, por haver desativado o Posto, concordou com a 
reversão pretendida, conforme despacho do Sr. Ministro 
da Agricultura, de 15 de maio de 1984. . 

Ap6s tramitar regularmente na Câmara dos Deputa
dos, a Proposição veio à revisão do Senado Federal, con
forme estabelece o art. 58 .de nossa Lei Fundam_e!l.tal. 

Do ponto de vista do ordenamento jurídico nacional, 
a proposta do Executivo afigura-se-nos devidal}let).~eior
malizada, eis que os bens públicos de uso especial, como 
é o caso presente, somente são alienáveis mediante auto-
rização legislativa. __ 

Ademais, doador e donatâria concord"àm livremente 
com a reversão da titularidade jurídica do imóve~t.-o 
qual, certamente, serâ reaproveitado em benefício da co
munidade local. 

Em assim sendo, e jâ que não existe qualquer óbice 
quanto às finanças públicas, opinamos pela aprovação 
do Projeto. 

Sala das Comiss.õ~, 3 de abrif de 1986. - Lomanto 
Júnior, Presidente- Marcelo Miranda, Relator- Car
los Lyra- Jorge Kalume- José Lins- Octávio Cardo
so- Hélio Gu~iros - João Calmou - Al~xandre Costa. 

PARECERES 
N•s 204 e 205, de 1986 

Sobi-e o Projeto de Lei da Câmara n9 122, de 1985 
(Projeto d~ Lei n'1 4.960-B, de 1985, na Câmara dos 
Deputados), que "autoriza a reversão, ao Estado de 
Mato Grosso, do terreno que menciona". 

PARECER 
N'? 204, de 1986 

Da Comissão de Agricultura 
Relator: Senador Alçides Paio 

O Projeto, ·encaminhado ao Congresso pelo Poder 
Executivo, nos termos do art. 151 da Constituição, auto
riza esse mesmo Poder a promover "a reversão ao_ Esta
do de Mato GrosSo, de terreno medindo 123,8412 ha 
(cento e vinte e três hectares, oitenta e quatro ares e doze 
centiares), situando no Município de Cuiabá, naquele 
Estado, parte da ârea doada à União Federal, através do 
Decreto-lei Estadual n9 879, de 3 de junho de 1947, trans
crita no· Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de 
Cuiabã, sob o n9 2.875, em 29 de setembro de 1947, às fls. 
187 do Livro 3-D, e ratificada em 20 de abril de 1979". 

A Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda ao 
Senhor Presidente da República, sobre o assunto, alinha 
alguns informes sobre a doação que o presente projeto 
objetiva anular. 

A aceitação da área foi formalizada pela União Fede
ral, "mercê de despacho do Sr. Procurador da Fazenda 
Nacional no Estado do Rio de Janeiro", exarada em 17 
de maio de 1978. -

A destinação do terreno doado era para nele ser insta
lado o Posto Agropecuário do Ministério da Agricultu
ra, em Cuia_bá~ O Ministério, porém, desinteressou-se do 
imóvel (houve desativação do posto) e concordou com 
sua reversão ao Estado de Mato Oros!l_Q, conforme des
pacho exarado pelo Titular da Pasta em 14-5-84. 

Quanto à dimensão do imóvel a reverter - informa 
ainda a Exposição de Motivos- cumpre registrar que, da 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãcr II) 

área originalmente doada, com 133,8412 ha foram trans
feridos para a juriSdiçã~ do Ministério_da Agricultura 10 
ha, "remanescendo, pois, 123,8412 ha a s_erem objeto_da 
pleiteada reversão". 

O Serviço do Patrimônio da União e o Secr~târio
Getal do Ministério da A_gricultura opinaram favoravel
mente à medida a que se refere o Projeto; 

A reversão proposta, considerada isoladamente, é me
-dida de extrema simplicidade, necessâria - porque o ter

reno não teve o aprovamento previsto na doação e deve 
ser utiliZado de uma forma útil ao interesse público. 

NO que se refere às implicações que o fato possa ter no 
âmbTto de interesses específicos deste órgão técnico, te
mós apenas a lamentar-que o Posto- Agropecuârio que 
foi, ou que seria, instalado na área _em questão, tenha 
sido desativado. Todas as áreas do País onde existem ati
vidades agropecuárias carecem de assistência técnicã, 
para que seja nelas elevado o rendimento econômico de 
produção. Estranho, portanto, que, ao _contrário de se
rem criados e instalados novos postos, um deles seja ex
tinto. 

O mínimo que se deve esperar, diante do fato, é que o 
Poder Estadual, recipiendário da área em processo de 
devolução, dê a ela aplicação eSpecífica, em cOrrelação 
com o Programa Nacional de Reforma Agrária. ~o que 
se pode desejar. . _ .. ·-

Não há objeç~s _a_ faie"~ ao projeto. Oplti.am~os, con~ 
cluindo, pela sua aprovãção. - - -

Sala das Comissões, 20 de março de f986. - Martins 
-FilhO~ Presidente- AJcides Paio. Relator- Álvaro Dias · =- Nivaldo Mà"Chado .:...: Gaivão Modesto. -

PARÉéER 
NY 205, de 1986 

Da Comissão de. Finanç_as 
Relator: Senador Marcelo Miranda 

O Projeto de Lei em._exame, encaminhado pelo Poder 
Executivo, nos termos-do art. 51 da ConstitUição Fede
ral, tem por escopo conceder autorização para que seja 
revertido ao patrimônio do Estado_ de Mato Grosso o 
terreno situado no MunicípiO de Cuiabá. 

A medida em apreço obteve, na Câmara dos Deputa
ô.os~ oode .(esultou aprovada em sessã_o plenâría de 5 de 
selethbro próximo passado, pareceres favoráveis ao seu 
acolhimento nas Comissões de Constituiç_ão e Justiça 
que apreciou os aspectos jurfdico-constitucionais, de 
Agricultura e Política Rural e de Finanças. 

Submetida a providência ao crivo revisor desta Casa, 
cabe-nos, nesse passo, a sua anâlise sob o enfoque finan
ceiro. 

O imóvel objeto da- autorização sugerida, medindo 
123,8412 ha (cento e vinte e três hectru::es, oitenta e qua
tro ares e doze centiares) situa-se, como já inencionado. 
no Município de Cuiabá, naquele Estado, e fora doado à 
União mediante o Decreto-lei Estadual n"' 879, de 3 de 
junho de 1974 e da E_scritura P.ública_Iavrad~ em 29 de 
setembro daquele ano, a qual foi trancrita no Registro de 
Imóveis sob o n~' 2.875, nessa mesma data, 

A doação em tela foi aceita pela União, formalizando
se o ato com o despacho exarado pelo Procurador da Fa
zenda Nacíona[, em 17 de maío de 1978, no- Processo 
MF-SCn' 0187-00171(77. 

O bem doado constitui desmembramento da ârea de 
133,8412 ha (cento e trinta~ três hectares, oitenta e qua
tro' ares -e doZe_ cêntiares), dos quais os 10 ha (dez heCta
res) remanescentes _permanecem sob a titularidade do 
Ministério da Agric1:1ltura. 

Registre-se que o terreno em questão esta\'a destinado 
à instalação de "éOsto Agropecuãrio do Ministério da 
Agricultura que, tendo sido desativado, concordou com 
a reversão do bem. 

Havendo-se manifestado favoravelmente ao at_o de re
versão o Serviço do Patrimônio da União e a Secretaria 
Geral do Ministério da Fazenda, órgãos a quem compete 
zelar pelo patrimônio da União, não vemos razão para 
deixar de autori2:ar a formalização da transferência do 
bem para o Estado de Mato Grosso, que há de utilizâ-lo 
çom melhpr aproveitamento para o interesse público. 

Opinam·o~. assim, pela aprovação do Projeto __ em tela. 
Sala das Comissões, 3 de abril de 1986. - Lomanto 

Júnior, Presid~nte- Marcelo Miranda, Relator- Car
los Lyra- Jorge Kalume- José Lins- Octávio Cardo
so- Hélio Gueiros- João Calmou- AlexaDdre Costa. 

PARECER 
N9 206, de 1986 

Abril de 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Proj~to de L~i do S~nado n~' 46. de 1985, que "intro
duz modificações no Código Penal, com vistas a am
pliar a imunidade penal do advogado no exercício de 
sua atividadc postulatória judicial". 

--Relator: S~nador Jutahy Magalhães 

De autoria do nobre S~nado_r Nelson Carneiro, õ Pro
jeto de Lei em exame objetiva introduzír modificações 
no Código Penal vigente (Il Parte), de modo a evitar, 
para o advogado e para as partes, certos constrangimen
tps que_significam verdadeiros cerceamentos de defesa. 

C~m ~f~iio, ·algumas vezes ocorre, em juÍZO, quC advo
gados_ ou mesmo partes no uso da palavra, perdem a se
renidade e usam de vocabulários menos nobres para ex
pressar sua inconformidade c_om o rumo da demanda. 

Por outro lado, autoridades policiais menos afeitas 
aos tratamentos corteses, procuram, através de ameaças 
aos advogados e às partes, intimidá-tos no sagrado direi
to de defesa da liberdade, chegando a ameaçá-los de la
vratura je flagrante por suposto crime de desacato. 

-RUi Bãrbcisa, em sua célebre Oração aos Moços, já ad
vertia sobre a necessidade de os advogados se munirem 
de corajosa serenidade na defesa dos postulados básicos 
-do direito, sem temor às ameaças dos que, revestidos de 
autoridade, invocam-na com o fim de verem prevalecer 
seus pontos de vista, nem sempre acordes com os ideais 
de justiça e _de c_espeito à pessoa humana. 

O Projeto de Lei em exame procura corrigir es·Sas ma
nifestações de agentes públicos que ameaçam o livre 
exercido da advocacia. 

De mérito indubitável, por ser oportuno e convenien
te, o Projeto de Lei em anâlise não afronta os postulados 
jurídicos e constitucionais e se ajusta à técnica legislati
va. 

Por essa razão, sornas pela aprovação do Projeto de 
Lei do Senado n9 _46/85. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1986. -Jo~ Ignácio 
Ferreira, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator -
Octavio Cardoso- José Lins- Hélio Gueiros- Alber
to Silva - Lenoir Vargas - Nivaldo Machado. 

PARECER 
N'? 207, de 1986 

Da Comissão ~e Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n"' 12, de 1986 - Comple-
mentar, que "dá nova redação aos ftens I e [V do art. 
2"', da Lei Complementar n~" 1, de 9 de novembro de 
"1967". 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

O Projeto, ora submetido à nossa apreciação, e dã la
vra do eminente Senador Helvídio Nunes tem por esco
po alterar os itens I e IV, do art. 2~" da Lei Complementar 
nY l, de 9 de novembro de 1967. 

·Ao justíficar a Proposição, seu eminente autor expen
deu dentre outros os seguintes argumentos: 

1) preliminarmente, lembra que apresentou em 1980, 
Projeto de Lei n"' 43, de 1980, o qual foi aprovado no 
Congress·o e vetado pelo executivo; 

2) das razões do veto se depreende que o problema da 
redução proposta no número de habitantes, de 10.000 
para 6_.000? não foi objeto de qualquer restrição e sim o 
problema relativo ao percentual da receita estadual, re
duzido, ali, de 5 milésimos para dois milésimos; 

3) salienta, ainda, ser imprescindível que a legislação 
estabeleça renda pública mínima para a criação de mu
nicípios; faz-se mister, todavia, que esta fixação _atenda 
às pecularidades regionais; 

4) ace-ntua, maiS, que o critério dos cinco milésimos 
de receita estadual de que trata o item IV, do art. 2~'>, da 
Lei Complementar n~'>l, de9 de novembro de 1967, é sus
ceptível de alteração a maior ou menor; basta atentar 
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para um ,Estado nordestino que arrecada. atualmente 
doze bHh·ões de cruzados, cinco milésimos destã quantia 
repreSentam sessenta milhões de cruzados, pretender que 
um povoado do Norte ou do Nordeste forneça tão expres
siva a·rrecadação ao Estado, além de- irreal, seria 
condená-lo à estagnação; 

5) ffiSa que, -por todo O exposto, ci Projetei proCUra um
percentual mais compatível com a realidade brasileira, 
ao estabelecer 3 milésimos como condição para a criação 
de um município; -

6) conclui, ressaltando _que a multip~_i~ação de municí
pios, ao contrãdo- do que se alega, muito con!flbui para 
a Consolidação- de um Estado Federativo e da democra
cia. 

Deflui da ampla sustentação que acompanha a ProPo
sição sua total conveniência. Evidentemente, as realida
des nacionais variam de região para região, sendo no
tórias aS-carênciaS e agruras que entravam a vida das po
voações ~o No!te e do Nordeste onde, sabidart::~ente, as I_'e
ceitas são mínimas. Não é jUstO corno bein 'ahfma O dou
to Senador Helvidío Nunes que se coridene "à estag
nação" regiões dignas de melhor sorte e de uma maior 
participação na vida naCional. 

Somos, assim favoráveiS ao Projeto em telil, por 
considerã-lo constitucional, jurídico e conveniente. 

Sala das ComisSões, 2 de_ abril, de 1986. -JOsé ígnã-_ 
cio Ferreira, Presídente -Hélio Gueiros, Relator:...:.... Ni
valdo Machado - Alberto Silva - Luiz Cavalcante -
Octavio Cardoso- Nelson Carneiro -Fábio Lucena
Lenoir Vargas. 

PARECER 
N• 208, de 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n9 127 de 1983, que '"dispõe 
sobre o direito à meia entrada nos espetáculos de di
versão que especifica", 

Relator: Senador Octavio CitrdosO 
Visa o projeto ora sob exame, de autoria do riobTe se.. 

nador Nelson Carneiro, a instituir, para os estudantes, 
os menores de 18 anos e.os maiores de 65 anos, o direito 
a meia entrada "nos cinemas, teatros, circos e quaisquer 
espetáculos de diversões públicas". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

sas particulares. Os demais "espetáculos de diversões 
públicas", mencionados no projeto, devem ser tambêm, 
por natureza, apresentados em estabelecimentos priva
dos ou por empresas de ordem privada. Pode o Estado, 
mediante ato legislativo, intervir numa esfera de liberda
de da empresa privada tão, à primeira vista, inviolável 
como 9_ é o da competência para fixar os preços dos seus 
próprios serviços? Assiste ao Estado o direito de eleger, 
entre a população usuária de serviços pretados por em
presas particulares, parcelas ou camadas, para o fim de 
privilegiá-las no acesso a tais serviços'? Pode, enf1m, o Es
tado, por lei, fixar o preço da entrada em cinemas, teatros 
e circos, e, ainda, em outros estabelecimentos que apre
sentam espetâculos de diversões públicas? 

Se a resposta for afirmaüvã, isto é, se ·se julgar perti
nente ao Estado o direito de sobrepor-se à empresa pri
vada na atribuição eVidentemente privatiVa a ela de fixar 
os preços dos seus próprios serviços, então estará afasta
do ao menos um óbice constitucional: o do§ 2'? do Artigo 
153 da Consticuição Pedera{, que assegura:· uNinguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se
não em virtude de lei". Reconhecido esse direito de inter
venção do Estado, e operada tal intervenção pela edição 
de lei, não poderia, obviamente, nenhuma empresa pri
vada, alcançada pelos efeitos da Lei, subtrair-se aO cum
primento dela. 

Impõe-se, então, responder à questão prelim-inar: pode 
o Estado praticar essa espécie de interferência no domí
nio da economia privada? Temos de contemplar a Cons
tituição na globalidade do seu sistema orgânico e em 
harmonia com os princípios basilares-em que si Tunda, 
para responder a tal pergunta. 

O -sistema -cOristituciórial biasileiro- tem- no -direitO de 
propriedade, compreendida como instituição dotada de 
eminente funçãô social, e na liberdade de iniCiativa, a ela 
correlata, dois dos seus princípios fundamentais. Esses 
princípios se opõem à possibilidade de o Estado-regular 
preços de serviços ou-mercadorias produzidas por parti
cular. 

Não cabe, aqui, evídentemente, invocar o direito de 
ver do Estado de reprimir o abuso do poder econômico, 
hiQ_Q~se que além de patológica só se apresenta em face 
de situações conc-retas e aqui estamos a tratar de ques-
tões em tese. -

p;i:reét?-nOs que a· resposta à questão, fundan1ental e 
preliminar, é negativa: o Estado não tem o direi_to de in
tervir na liberdade das empresas privadas de fixar os 
preços dOs seus próprios serviçoS ou mercadorias. Por 
conSeguinte, no cãso deste Projeto, não pode o Estado 
outorgar o direito que pretende outorg:ir- aos estudan
tes, a:os iitimores de 18 anos e aos maiores de 65 anos -, 
porque -eSsa: outOrga significaria uma sobrePosição dO 
Estado ao direito das empresas privadas dos ramos res
pectivos .• urna usurpação do direito dessas empresas de 
fixar o preÇo do~ seu~ prqp_rios !eryj_Ços. 
Pode-Õ EstarlO-õUtãrgr Um tal priVilégio no âmbito das 
casas de espetáculos que lhe pertencem, e que são em n11-
mero considerâvel. Mas não por lei federal, dado que es
sas casas são, em geral, ou municipais ou estaduais. 

Na justificação da sUa propos-itura, o PreClaro repre
sentante do Estado do Rio de Janeiro se refere- com 
reconhecimento e louvor- às providências dos exibido~ 
res de cinema e da indústria cinematográfica no sentido 
de "reestimular o hábito da freq aência popular aos espe~ 
táculos cinematográficos", providências essas consubs~ 
tanciadas "na recente adoção de descontos de .50%.nos 
preços dos ingressos a todas as pessoas, estudantes, me
nores, adultos, mas em determinados dias e horários". 
Pondera o autor do projeto que a questão apresenta, 
além do aspecto da necessidade de "preencher a capaci~ 
dade ociosa ·das casas de espetáculos de cinema", o da 
"importância de entretenimentO e da cultura, proporcio~ 
nados não apenas pelos cinemas, mas ~or quaisquer es
petáculos de diversão, inclusive teãtro, circo etc". E afir
ma ser o abatimento no preço dos ingressos a tais espetá~ 
cuios .. não um faVor das empresas que atuam no ramo", 
mas um direito reconhecidO -aurante tanioS inos para os 
estudantes e os menores em geral que, evidentemente, 
não podem dele ser privados de uma hora para outra". E 
propõe o senador: "Melhor do que limitar, cOmo atê 
aqui se tem feito, é ampliar o referido direito, 
estendendo-se aos idosos, ou maiores de sessenta e cinco 
anos, a,;xemplo do que ocorre-na maioria dos países do 
mundo . - - - -------

Aiém dt? aspecto da constitucionalidade, o P.r:oje;to en
seja, propiciã e até impõe refleti! t:in:ibêni sobre Uni ou
tro_ probl~a nele implicado, e que diz respeito ao seu 
m_~rit9 mesrnõ:~ o problema da justeza do_ direito que o 
Prõjeto pretende criar. Será juSto conferir, indiscrimina
damente, a estudantes, menores de 18 anos e maiores de 
65 anos de idade direitO a· pagar ffieia.entrã.da em Cine
mas, teatros e quaisquer outros espetáculos de diversões 
públicas? O objetivo declarado do Projeto ê proporcio
nar-o aCesso a tais espetâculos ao maior núJilero de pes-_ 
soas possíVel, dada a impOrtânCia que têm, para o Autor 
do Projeto -~que todos reconhecemos-, o entreteni
mento e a cultura "proporcionados não apenas pelos ci
~e_mas, m~s por quaisquer espetâculos de diversão, "inclu
SiVe teatro:-circo, etc." Além do objetivo de ''preencher a 
~_pacidade ociosa das casas de espetâculo~ de cin~rna", 
c?mo t~ãmbém o diz_ o Autor na su3: J~,J.stiftcação do Pro

jeto. Àssãlta-nos uma dó.Vid_a muito forte sobre se seria 
justo outorgar esse direito, esse privilégio, assim, ~e for-_ 
ma genêrica, de forma indiscriminada, a todo estudante, 
a todo menor- de-18 e a todo maior de 65 anos de idade. 
O -que a reãTidad6 bra~ileira noS mostra ê que a condição 
de estudante tor~a-se, cada dia mais, no Brasil, sin.ônimO 
de status social·e econôníico elevado. As can'ladas mais 
cilrentes- da sociedade vênl s-endo alijadas do proceSSo de 

0 projeto, rico de boas intenções, apresenta- a-pesar 
de sua simplicidade aparente - algu~s problema difí-
ceis. __ -

Vejamos o primeiro - o da constitucionalidade.-
A questão que se nos apresenta é a de saber se pode o 

legislador, isto é, o Estado, por meio de lei, criar um di
reito como esse que o projeto pretende criar: o direito de 
os estudantes, os menores de 18 anos e os maiores de 65 
anos pagarem somente o preço de mela entrada nos cine
mas, teatros, circos e quaisquer espetâculos de diversões 
públicas. Cinemas, teatros e circos, são em geral, empre-
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formação educacional escolar _convencional. Por conse
gointe, o estudante não é, na sua maioria, necessaria
mente, um tipo social precisado ou mesmo merecedor de 
privilégio da natureza que o Projeto pretende instituir, 
principalmente se se tem em conta que o Projeto contem
pla o estudante universitário, maior de 18 anos, pois, se 
assim não fosse, não falaria também em "menores de 18 
a:tos", como fala. A categoria dos "menores de 18 anos" 
t~mbém requer uma discriminação eri.tre os que, embora 
a integrem biologicamente, talvez não precisem ou não 
mereçam o mesmo privilégio, em virtude de sua con
dição social e económica concreta. A mesma coisa, e 
com mais ênfase talvez, se deve dizer dos '"maiores de 65 
anos"_"""'7' cat~goria que abrange, em sua enunciação ge· 
nêrica, pobres (evidentemente maioria), médios e ricos. 

Se a expressão terminológica, por genérica e indiscri
rn i nada, conduz a dúvidas como essa que levantamos, a 
verdade, também, por outro lado, é que a discriminaÇão 
eo tais casos é impossível do ponto de vista prâtico. De 
que modo discriminar, entre os estudantes, os menores 
de 18 anos e os maiores de 65 anos de idade, aqueles que 
poderiam, comj~stiça, se beneficiar de um privilégio, da
queles que, em virtude de vantajosa posição sócio
e<:onômjça_. dele não precisam? Não vemos como um tex
tc legal possa fazer tal discriminação, sern descer adis
po_sições casufsticas talvez impraticáveis ou muito cOm
pi icadas e vexatórias. 

Assim, não vemos como resolver os problemas ju_rídi
CI)S e fáticos que levantamos, se aceitarmos ·o PrOjeto. 
Apesar do respeito devido ao seu Autor ilustre e às suas 
in~.enções louváveis, somos pela sua rejeição, por incoris
titucional e, no mérito, por inconveniente e desneces
sário.: 

Sala ôas Sessões, 3 de abril de 1986. --José lgnácio 
F~reira, Presidente - Qctavio Cai-doso, Relator- Ju
tahy Magalhães- Hélio Gueiros- Alberto Silva- José 
LirJs- Nivaldo Machado - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ci Expediente 
lido vai à publicação. 

Sob ri! a Mesa, projetos de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
l9~Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 49, de 1986 

Institui o Programa de Atendimento ªo Pequeno 
Produtor Rural - RURAM, e dá outras providên· 
tias. -- ~ 

O Collgresso Nacional decreta: 
Art. I v _ _ Do produto da arrecadação, na área da Su~ 

pe::-intendência do Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM, das contrituições ao Fundo de Investimento 
So::ial - FINSOCIAL (Decreto-ter-n9 1.940, de 25 de 
múo de 1982), 5% (cinco por cento) serão destinados ao 
Programa de Atenc{_imento ao Pequeno Produtor Rural 
da Região Amazôni<;a - RURAM, ora instítuído. 

Parágrafo único. Os recursos do RURAM serão alo
cados ao Fundo Geral para a Agricultura e Indústria
FUNAGRI, criado pelo Decreto nv 56.835, de 3 de se
tembro de 1965, e administrados pelo Banco Central-do. 
Br::;sil, que os repassará ao Banco do Brasil S/ A pu Ban
co .Ja Amazônia S/ A, na qualidade de agentes financei
ros do RURAM, para acorrer aos financiamentos defe
rid::J_s. 

Art. 2"' Serão beneficiáriOs do RURAM pequenos 
prcwdutores, proprietários ou não, que no ato da apresen
tação da proposta de financiamento atendam cumulati~ 
vamente às seguinte_s condições: 

I -detenham a posse ou propriedade de área não su
per::or a cinco módulo~ rurais em unidades isoladas ou 
contíguas; 

IJ- tefiham como principal fonte de renda a explo
ração de sua unidade produtiva; 

IJI - explorem o imóvel com mão-de-obra predomi
nantemente famjliar. 

hrt. 39 Para cada mutuário, o valor do financiamen
to não poderá ultrapassar a 400 (quatrocentos) OTN, 
n~IJl os seus el"l:cargos, a qualquer titulo, ser superiores a 
3% (três por cento) anuais. 
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Art. 49 No prazo de 90 (noventa) dias da data da 
publicação dest_a lei, o ~oder ~xe..::utívo regulamentará a 
sua aplícaç:.io, em De.cre_to em que serão definidos os ob
jetivos e a-s- priõddades do RURAM e estabelecidas is 
condições pãfa a cõncessão dos firiãnciamentos ieSpectí:: 
vos. 

Art. 5<:> Esta Lei entra em vigor na data da sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A contribuição ao FINSOÇIAL foi instituída com a 
finalidade de custear io_vestimentos de carâter assisten
cial em alimentação, habitaÇão popular, saúde, edUcaÇão 
e amparo ao pequeno agricultor: 

O pequeno agricultor, pois, se inscreve entre os desti
natários do FINSOCIAL, desde a sua criação, o que 
constitui um reconhedm~_nto de sua importância-_social e 
econômica. Essa importância, aliás, tem sido_r_eafirmaçl_a 
sempre que se coloca o problema da produção agrícola, 
havendo, não há negar, diplomas legais que dispõem 
sobre medidas de_amparo ao produtor rural. 

Não obstante esse fato, a impressão que nos fica ê que 
poucos têm sido os resultados de tudo quanto existe para 
o pequeno produtor, dado o contínuo êxodo, que se veri
fica, do homem do campo para a cidade, com todas as 
conseqüências que já conhecemos. o- - -= 

Chega-se, portanto, à conclusão de que as medidas até 
aqui adotadas terão sido insuficientes ou conduzidas. de 
forma a não surtirem os efeitos desejados. · 

Uma coisa, porém, é certa~ os recursos não têm chega
do para o atendimento da maioria dos pequenos agricul
tores. Se issO é verdade para o territóriO brasileiro de 
modo geral, a situação se apresenta ainda mais grave em 
relação à Amazônia, erii. pa-rtiCular. ~ o que se pode infe
rir de estatísticas atinentes a toda a Região Norte, onde 
os saldos de aplicação, por todos os estabelecimentos de 
crédito -Banco do Brasil e os outr_os:-~m fin<J.ncimen
tos rurais; montarairi em 1984, a Cd 22{ bilhões,-dos 
quais apenas diminuta frai;ão âestinada a pequenos pro
dutores. 

No momento em que é anunciado, pelo Sr. Presidente 
da República, um plano de reforma agrâria, é oportuno 
que se incentive a fixação do rurícola justamente em re
giões onde a ati v idade agropecuâria é menos deSenvolvi
da, como s6i acOnteCú_Com a· Região Amazôilica. 

Sala das Sessões, 7 de abril de 1986. - Raimundo Pa
rente. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 1.940, 

DE 25 DE MAIO DE 1982 

Institui contribui-;ão social, cria o Fundo de Inves
timento Social (FINSOCIAL), e dá outras providên
cias. 

DECRETO N' 56.835 
DE 3 DE SETEMBRO DE 1965 

Cria o Hfundo Geral para Agricultura e Indús
tria" - FUNAGRI, e dá outras providências. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, de As
suntos Regionais, de Agricultura e de Economfa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 50, de 1986 

Acrescenta dispositivo ao Código de Processo Pe
nal (Decreto-lei n'i' 3.689, de 3 de outubro de 1941. 

O Congresso Nac_ional decreta: 
Art. 19 São acrescentados ao art. 556 do DeCreto-lei 

n9 3.689, de 3 de outubro de 1941 (CódigO- de Processo 
Penal), os seguintes §§ 1 ~ e 29: 

.. § 19 Nos crimes d_e ação penal pública, rela· 
cionados a direitos c6letiv.os, se ci Procurador-Geral 
requer,er o arquivamento do inquéritO o"u--de peças 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

de informação, ou não der aridamento ao feito, 
qualquer cidadão, ou associaÇãO cíVil representati
va, na conformidade de seus estatutos, poderã in
tentar a ação penal. 

§ 2'~ São direitos coletivos, para os efeitos do 
disposto no parágrafo anterior, os relacionados à 
defesa do consumidor, -meio ambiente, mercado de 
capitais, relações societãrias, economia popular, 
saúde e admin_istração públicas." 

Art. 2'~ Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação. 

- --Art. 3'1 Re~ogã!TI-Se a-s disposiçõ-es er? contráriO. 

Justificação 

O presente projeto de lei é conseqaência direta de indi
ca,ção fei_ta ao ~nstituto dos Advogados Brasileiros pelo 
Dr. Orlando Soares, ilustre causídico e professor univer
sitário do Rio de Janeiro, tendo sido ati aprovada e reco
mendada ao exame do Congresso através de entusiasma
do e substancioso parecer do Dr. Carlos de Araujo Li
ma. 

Do autor da idéia são, também, os argumentos justifi
cadores da medida aqui consubstanciada, dos quais 
transcrevemos a seguir os trechos principais. 

" ... S_9b o ângulo constitucional, como se sabe, de 
acordo com o princípio da competência jurisdicional, 
pela prerrogativa da função, compete ao Supremo Tri
bunal Federal processar e julgar ordinariamente, dentre 
outra~ personalidades, os Ministros de Estado (parágra
fo úmco do art. 188 da Constituição Federal), em home
nagem à dignidade do cargo, segundo a tradição_ de que 
"os indivíduos devem ser julgados pelos seus pal-es." 

A propósito, o gênio de Ro_berto Lyra escreveu a res
peito uma página memorável, ·acerca da sujeição de um 
aborígene ao julgamento pelo Tribunal do JPri, lembran
do, entretanto, que no Conselho· de jurados não hâ 
íriàio_s; quer diZer, o acusado foi assim julgado .pelos que 
não eraln seus "pares" (Direito Penal Normativo, pp. 35 
e segs.)_. 
-- Por Sua vez, o art. 95, de n_ossa. Carta Política estabele
ce que o Ministério Públi4o Federal tem por chefe o 
Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presi
dente da República, sendo demissível ad nutum. Tal si
!uação. como tem sido proclamado ao longo dos anos 
tt'ão proporciôOa liberdade de ação e iridependência a~ 
titular do cargo, que atua _como advogado da União, 
apêndice do Poder Execytivo. 

De outra parte, prossegue o Dr. Orlando Soares, "se
gundo o disposto no art. 28 do CPP, se o órgão do Mi
nistério Público, que funciona junto aós juízes criminais 
singulares, competentes para processar e julgar os cida
dãos comuns, ao invés de apresentar a denúncia, reque
rer peças de informação, o juiz, no caso de considerar 
improcedentes as razões invocadas, fará remessa do in
qUérito ou peças de informação ao ProcuradQT·Úeral do 
ftspêt:livo EstadO membro de este oferecerá a denúncia, 
designãrã outro órgão do -Ministério Público- para 
oferecê-la, ou in§istirã no pedido de arquiVamento, ao 
qual só então estará o juiz obríeado a atender. 

Quer dizer, em relação ao cidadão comum,a ·lei preces· 
suai penal foi rigorosa, ao prever dispositivos-tais, que 
impeçam eventuais favorecimentos ou benevolências, 
por parte do órgão da acusação. 

De resto, como se sabe, a Justiça Penal capitalista é 
implacável na perseguição aos mais humildes, ao prole
tariado em geral, sendo magnânima e condescendente 
em relação aos privilégiados, nababos e procegidos polí
tiç~_a}" _ter afirmado Menger, quando se discutiu o 
Projeto de Código Civil alemão, o Direito Civil é para os 
ricos e o Dirêt_to Penal para os pobre::; (apud Luís Jime
nes de Asúa, Derecho Penar Soviético, Buenos Aires, 
1947, p.17), 

S~ja como foi", por obra do !_!.caso, descuido legislativo 
ou deliber~da intenção, o fato é que a nOsSa lei proces
sual penal, _ao dispor sobre os processos de competência 
do Supremo Tribunal Federal e dos Tril:nmais de Justiça, 
ou seja, os casos de competência originária, pela prerro
gativa da função- envolvendo altas <;~.utorjdad~ da R~
públic<J- não estabeleceu disposição semelhante àquela 
atrás examinada, constante do art. 28 do CPP. 

Com _efeit<?, o art. 55~ do citado CódigO prevê_api:nas 
a híp-6fese em que seja oferecida denúncia, no caso, pelo 
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Procurador-Geral da República ou Procurador-Geral da 
Justiça estadual, conforme a hipótese. 

Quid juris, quando for requerido o arquivamento do 
inquérito policial ou peças de informação? _ __ 

Hierarquicamente, acima do Procurador·Geral daRe
públic<J ou do Procurador-Geral da Justiça estadual não 
existe qualquer outro órgão do Ministério Público, si
tuação essa que, virtualmente, lhes confere um poder disw 
crícíonã.rio, que é preciso delimitar, como se sUgere no 
projeto Ora Oferecido à consideração da Casa, com uma 
opção. 

As esperanças que a idéia da Nova República inspira, 
na atualidade b_ra~ileira, justificam o advento_ e ~ce_itação 
de medidas legíslativas màís -democráticas, colÍsentâneas 
com o espírito da época, capazes- de promover a justiça 
social. 

A questão, por exemplo, da responsabilidade penal da 
pessoa jurídica, sobretudo em face da desastrosa atuação 
das multinacionais, assume hoje novos contornos, como 
lembra Heleno Fragoso (Direito Penal Econômico e Di
reito Penal dos Negócios, in Rev. de Dir. Pen. e Crimino
logia, Vai. 33, Forense, pp. 126 e 127). 

Por outro lado, a concepção acerca dos_ direitos coleti
vos ou difusos- proteção ecológica, defesa do consumi
dor, da saúde pública, de economia popular, etc. bem 
como a legiti~~'!ª-.<?... ad ca~sam das pessoas jur[diCas 
constituídas para a defesa desses direitos, assim como o 
direito de representação da coletividade nos órgãos con
sultivos e decis6rio!i governamentais, no âmbito 
económico-social, estão suscitando maior atenção e am
paro legislativo (Ada Pellegrini Grinover e outros - A 
Tutela dos Interesses Difusos, Ed. Max Limonad, 1984). 

O projeto aqui apresentado guarda sintonia com os 
princípios atrâs expostos e, portanto, deve ser aprovado 
e transfor_!ll~do em lei, ainda que como um primeiro pas
so no sentido apontado de democratização das leis pe
nais. 

Sala das SesSões, 7 de abril de_l986.- Nelson Carnei
ro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 3.689, 

DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 18 da Consituição, decreta a seguinte 
lei: 

CÔDIGO DE PROCESSO PENAL. 

....... -........ :rii:ú.i.ó. ii(.--- ........ -., .. 
Dos Processos de Competência 

--do Supremo Tribunal Federal e 
dos Tribunais de Apelação (58) 

CAPITULO I 
Da Instrução 

Art. 55_6. Nos processos por delitos comum; e fun
cionais~ da competência do Supremo Tribunal Federal e 
dos Tribunais de Apelação, a denúncia ou a queixa será 
diiígida ao_ Tribunal e apresentada ao seu presidente 
para a designação do relator. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 51, de 1986 

Estabe1ece normas relativas ao trabalho externo e 
interno dos presos e condenados e dá outras providê• 
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Da Organização do Trabalho 

Art. 19 O trabalho desenvolvido pelos presos sub
metidos a regi~e fechado, semi-aberto e aberto serã or
ganizado de acordo com os seguintes pl-incípios: 
I- será: semp~ entend~do como dever social do preso 

e expressão de sua dignidade humana; 
II- além de PÇJ_ssuír finalidade educativa e visar à 

reintegração do preso na sociedade, constituír~se-á em 
atividade produtiva, atiavés da qual se obterão, no m[ni..: 
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mo, os recursos necessârios à realização das despesas 
com a manutenção da população presidiária de cada es
tabelecimento penal e à remuneração de todos que d~re
tamente participarem do processo produtivo, seja traba-
lhadores, seja dirigentes; . 

III- a Comissão Técnicã de ClassifiCação, refeiída 
nos artigos 6\" e 7<~ da Lei n9 7.21 O, de 11 de julho de 1984, 
se pronunciará sobre a aptidão e a capacidade do pfeso 
em desenvolver as diversas tarefas que compõem a ativi
dade profissional, ou quando for o caso, sobre as con
dições pessoais do_ Preso em receber a necessária for
mação profissional para desenvolvê-las; 

IV- os presos contarão com o concurso de entidades 
especializadas que lhes proporcionarão a formação e o 
aperfeiçoamento necessádOs à execução de seu t_rabalho; 
V- na oferta de trabalho aos presos, serão considera

dos, em conjunto, todos os aspectos que lhes permitirão, 
uma vez cumprida a pena, o exercício de uma atividade 
remunerada no mercado de trabalho; 

VI - em consonância com ·o disposto rio item aD_te
rior, os meios de produção e a formaÇão profissiOnal do 
preso serão organizados de modo a manterem comp~ti
.PJ.lic:l.!ide com as exigências do mercado-local ou regional; 

VII- buscando-se maior integração entre a potencía
lidade, experiência profissional e interesse dos condena
dos, poderã haver remanejamento de presos para outr_os 
estabelecimentos penais, iriclusive os situados em out!_a~ 
unidades federativas, conforme o disposto no artigo 86 
da Lei n9 7.210, de 11 de julho de 1984; 

VIII- na escolha do estabelecimento penal, serã. le
vada em consideração a origem e os antecedentes profis
sionais do condenado, de modo que o preso de origem 
rural cumpra pena em estabelecimento voltado à pro
dução agropecuária e o de origem urbana, em estabeleci-
mento -industrial ou de prestação de serviços; _ 

IX - admitir-se-á a existência de estabelecimentos pe
nais destinados aos condenados que não possuírem apti
dão e capacidade para o trabalho ou que apresentarem 
comportamento comprovadamente contrário ao. traba
lho, em decorrência de distúrbios em suas personalida
des, segundo parecer da Coniissão TécniCa de Classifi
cação; - · 

X - serão aplicadas ao trabalho dos presos todas as 
normas e procedimentos que se destinam a garantir-lhe a 
segurança e a higiene. -

CAPITULO II 
Do Tiãbalho Externo 

Art. 2~> Entende-se por trabalho externo aquele rea
lizado pelo condenado em local situado alêm dos limites 
do estabelecimento penal, regido por um contrato de tra
balho entre o condenado e o empregador. 

Art. 39 O trabalho externo se destina aos condena~ 
dos a pena privativa de liberdade em regime aberto e à
queles que se encontram no regime semi-aberto, confor
me admitido no§ 29 do artigo 35 da Lei n~> 7 .209, de 11 de 
julho de 1984. _ 

Parágrafo úriico. O trabalho externo será prestado 
para pessoas físicas ou jurídiCas, conforme as relações de 
trabalho existentes à época da condenação ou assumidas 
posteriormente. 

-Art. 41' Para a prestação de trabalho externo será 
dada especial atenção ao disposto no§ 31' do artigo 36 e 
artigo 37 da Lei n' 7.21 O, de II de julho de 1984. 

Art. 59 O trabalho eXterno dO -condenado estã sujei~ 
to ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 6~> O trabalho do preso será remunerado, se
gundo as condições do mercado; não se aQ_mitindo ne~ 
nhuma discriminaÇão salarial ou de outra natureza, em 
razão de sua condição. 

Parágrafo únicO. Pela prêstação do Úabalho ext~~o 
será devido ao preso, ao menos; o ~alário mínimo; 

Art. 71' Serão garantidos, ao co~denado que prestar 
trabalho externo·; us benefícios da Previdência SociaL -

Art. 81' No caso de o preso ter revogada a autori
zação de trabalho externo, por decisão da autoridade 
competente, o empregador poderá suspender-lhe o con
trato de trabalho, observadas as normas da Consoli~ 
dação das Leis..do Trabalho. 

Art. 9~ Nos estabelecimentos penais que possuírem 
presos em trabalho externo, haverá um Assistente Social 
voltado à colocação _do condenado no mercado de traba
lho, ao seu acompanhamento e a todas as demais tarefas 
necessárias ao eficaz relacionamento com o empregador. 
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Art. 10. Conceder-se-ão os seguintes_ benefícios fis
cais aos que contratarem trabalho externo com o conde
nado ou empregarem seus dependentes: 
I- abatimento, na renda bruta das pessoas fisicas, 

dos salários pagos até o limite individual _de Cr$ 
1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros) ou li
mite global correspondente a esse valor multiplicado 
pelo número de pessoas contratadas ou empregadas, até 
o máximo de 5 (cinco); 
II- dedução, do imposto de renda devido pelas pes

soas jurídicas, do valor equivalente à aplicação da ali~ 
qtiOta a que estiver sujeita a empresa, sobre a soma dos 
salários pagos no período-base aos condenados ej ou 
seus dependentes. 

§ !9 Os benefícios de que trata este artigo vigorarão 
enquanto durar a pena, no caso dos dependentes, ou 
pelo prazo relativo à duração da pena, acrescido de 5 
(cinco) anos, no caso-·do condenado~ _ 

§ 2"' In~luem~se entre os condenados referenciados 
n~te artigO aqueles contemplados com livramento con
dicional ou com suspensão condicional da pena. 

CAPITULO III 
Do Trãbalho Interno 

Art. 11. Entende-se por trabalho interno aquele de
senvolvido em comum, dentro_do estabelecimento penal, 
na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores 
do p!'eso, desde que compatíveis-Com ·a execução da pe
na, nos termos do§ 211 do artigo 34 da Lei n9 7.209, de 11 
de julho de 1984. 

Art. 12. O trabalho interno destinar-se-á aos presos 
provisórios, sem o caràter de obrigatoriedade, e aos con
denados que cumprem a pena em regime fechado ou re
gime semi-aberto e desenvolver~se-á em penitenciárias e 
em colônias agdcolas, industriais ou estabelecimentos si:
milares. 

Parágrafo único. Considerando-se o Parecer favorá
vel da Comissão Técnica de Classificação, aplicados os 
princfp!Cis- de individualização da execUção Penal e di 
progresSividade do regime, será admissível o trabalho ex
terno para os ·condenados _que se encontrarem no regiirie 
semi-aberto, nos termos do § 2'ii do artigo 35 da Lei n' 
7.209, de 11 de julho de 1984. 

Art. 13. Os Presos que realizarem trabalho interllo 
serão remunerados, de acordo com o estabelecido no ar
tigo 29 da-Lei n' 7.210/84, mediante prêvia tabela, 
sendo-lhes devidos, pelo menos, três quartos do salário 
mínimo, facultado ao Estado aplicar o disposto na alínea 
d do parágrafo único do referido artigo. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se apli
cará, quando o produto do trabalho do preso, à disp<:)
sição do estabelecimento penal, não for suficierite para 
as despesas com sua manutenção. 

Art. 14. Estimular~se-á a produção pelos presos de 
produtos destinados à exportação. 

CAPITULO IV 
Da Construção de Estabelecimentos 

Penais Voltados ao Trabalho 

Art. 15~ Dever-se-á promover a descentralização de 
construção de estabelecimentos penais, por regiões pre
viamente indicadas, de modo que os referidos estabeleci
mentos venham a situar-se em pólos agdcolas ou indus
tdais altamente produtivos, a fim de se favorecer ao má~ 
x:imo·a rentabilidade do empreendimento e o atendimen
to ao preso, tanto quanto possível, em regiões possuido
ras_ de cultura similar à sua. 

Art. 16. Buscando alcançar o disposto no inciso II 
do artigo 19, serão construídas penitenciárias, colOnías 
agrtcolas, industriais 01,1 estabelecimentos similares, ou, 
caso. necessário, serão reequipados os existentes, por 
proposta das unid(!.des federativ,\\s ao D_epartamento Pe
nitenciário Nacional, nos termos do inciso IY do artigo 
72 da Lei n~> 7 210, de II de julho de 1984. 

Parágrafo único. Os_ estabelecimentos citados no pre
sente artigo serão providos de instalações e instrumentos 
adequado:.., de modo a favorecer a realização de lucros. 

Art. 17. Para a construção ou reeguipagem dos esta
belecimentos penais mencionados no artigo 16 serão des
tinados, mensalmente, 10% (dez _por cento), _no mínimo, 
dOs recursos do Fundo de Investimento Social- FIN
SOCIAL, se"m prejufzo dos repasses dãs aplicações dC 
outros recursos por parte da União. 
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§ 111 O Banco N acio_nal de Desenvolvimento Econô
mico_ e Social repassará mensalmente ao Ministério da 
Justiç?- os recursos oriundos do FINSOCIAL neste arti
go mencionados. 

§ 211 O Ministério da Justiça, por sua vez, repassará 
os recursos citados no parágrafo anterior às unidades fe
derativas~ d~ a_~:;ordo com as metas e prioridades da polí~ 
tis_ª- pet:J!tenciâ_ria, fixadas _no plano nacional de desen
volvimento relacionado no inciso II do artigo 64 da Lei 
n~> 7.210, de II de julho de 1984. 

§ 39 _ O .Ministério da Justiça, através do Departa~ 
mer~to Penitenciário Naçional, exigirá que as unidades 
federativas lhe apresentem, para análise e aprovação-, an~ 
tes da liberaç-J.o dos recursos, projeto de viabilidade téc
nica e econômica do empreendimento, em que deverá es
tar amplamente demonstrada sua rentabilidade, a fim de 
se atenderem as despesªs citadas no inciso II do artigo 111 
desta Lei. 

§ 49 A elaboração_ dos projetas de viabilidade técni
ca e econômicã dos empreendimentos ficará a cargo da 
unidade federativa, podendo o Ministério da Justiça, 
atravês do Departamento Penitenciário Nacional, cus~ 
tear, a pedido do Estado interessado, a contratação de 
consultarias especializadas na elaboração de tais estu
dos, colo_cando-as à disposição das unidades federativas. 

§ 59 Os equipamentos adquiridos com recursos 
oriundos do Fundo de Investimento Social - FINSO
CIAL, serão cedidos às unidades federativas sob a forma 
de comodato. 

CAPITULO V 

Das Fundações e Empresas Públicas 

Art. 18. O Ministério daJustiçaJ>oderá estabelecer, 
como condição indispensável ao repasse de recuros, que 
as unidades federativas criem, como disposto no artigo 
34 da Lei n• 7.210, de ll de julho de 1984, fundação ou 
e,n1presa pública que possuam autonomia ·administrati
va, -sempre cOnsiderada a eficácia do trabalho carceráiio. 

Parágrafo único. Visando à racionalização dos ser
ViÇOs~ diminuição dos gastos e aumento da produtivida
de, as fundações ou empresas públicas poderão abranger 
mais de um estabelecimento penal. 

Art. 19. A lei estadual disporá sobre a con~tituiÇão 
das fundações ou empresas públicas referidas no artigo 
34 da Lei n9 7.21 O, de I 1 de julho de 1984, em especial 
sobre sua estrutura organizacional e administração. 

Art. 20. O estatuto das fundações e das empres~ 
públicas referidas no artigo 34 da Lei n9 7.210, de 11 de 
Julho de 1984, deverá, obrigatoriamente, prever a partici-
pação de condenados na sua gestão. _ 

Art. 21. Ao final de Cl.lda exercícíOlíiianceiro, em 
havendo lucros resultantes do trabalho realizado nos es
tabelecimentos penais, efetuadas todas as despesas com a 
manutenção dos presos e pagos os seus salários, será ad
missível a distribuição dos lucros a seus trabalhadores e 
dirigentes, conforme preceitua o inciso V do artigo 165 
da Constituição da República Federativa do Brasil e de 
acordo com a legislação sobre a matéria. 

CAPITULO VI 

Da Administração das Fundações e 
das Empresas Públicas 

Art. 22. A ii1dicação do dirigente das instituições 
mencionadas no artigo 18 desta Lei será de competência 
da autoridade designada na lei estadual para fazê-lo, fi
cando, contudo, sua aprovação sujeita à decisão do Con
selho Penitenciário, que terá, igualmente, a competência 
para propor sua destituição da função, sempre que, por 
razões fundamentadas, julgar sua administração inefi
caz.. 

Art. 23. O dirigente da fundação ou da empresa 
pública deverá satisfazer, no mínimo, aos seguintes re
quisitos: 
I- possuir profunda experiência em empreendimento 

simílar, de preferência em empresa privada; 
II- ter idoneidade moral e demonstrar alto grau de 

interesse pela atividade. 
Art. 24. As fundações e empresas pública poderão, 

sempre que for conveniente à racionalização dos serviç'os 
e à,contenção de gastos, contratar, para prestação de ser
viços, pessoas físicas ou jurfdicas especializadas que se 
encarregarão das atividades financeiro~administrativas 
do empreendimento. 
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Art. 25. Sempre que for conveniente e os meioS o 
permitirem, visando-se ao iilcremento da produção, ha
verá, no mesmo estabelecimento penal, mais de um em
preendimento. 

Art. 26. Na organização do empreendimento, se 
vantagens ex~stirein, serão aplicadas, no que couber, as 
normas integrantes do Estatuto da MicrOempresa, esta
bel~cidas pela Lei n9 7 .256, de 27 de novembro de 19&4, 

Parágrafo único. O_e~preendim~nto que,_ nessa col!~ 
dição, auferir receita bruta anual superior a 10.000 (dez 
mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, ficará sujeito-ao pagamento do imposto de reri
da à alíquota de 6% (seis põr cento), aplicada sobre o lu
cro proporcional ao valor da receita excedente. 

Art. 27. ~Todas as organizaç_ões que se dedicarem ao 
trabalho interno de presos, ficarão sl!ieitas à auditoria 
contábil-financeira por parte dos órgãos especializados_ 
das unidades federativas. 

Art. 28. --Será obrigatória a realizaçã-o; ao menos 
uma vez a cada ano, de auditoria contábil-fi_nançeí_r<~, _a 
cargo do Departamento Penitenciário Naciona_l, do Mi
nistério da Justiça. 

Parágrafo único. Para 9 a_lc~~_ce do disposto n~te 
artigo, o Departamento Penitenciário Nacional poderá 
contratar entidades especializadas, desde que possuido
ras de reconhecida competência. 

CAPITULO VIl 
Das Disposições Finais 

Art. 29. Haverá, no Departamento Penitenciário 
Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, equipe 
técnica especializada, destinada a prestar consultaria às 
unidades federa_tivas em matérias relacionadas ao traba
lho carcerário, mormente ilo qUe se refere a· seus aspectos 
de organização, produção, comercialização e lucrativi~ 
dade. __ 

Art. 30. O ·serviço Nacional de Aprendizagem In
dustrial, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comer
cial e o SerViço Nacional de_ Formação Profission-al Ru~ 
ral possuirão", em sua eS-tnitUI'a: organizacional, órgãos 
especificamente destinados à formação e a:peifeiçOam·e-n
to da mão-de-obra carcerãria, conSideradas as necessida
des de cada estabelecimento penal e a natureza dos tra~ 
balhos realizados. 

Art. 31. Os óig_ãOs da ãdministração direta Ou indi
reta da União, Estados, Territórios, Distrito 'Federal e 
dos Municfpios adquirirão, com dispensa de concorr_ên~ 
cia pública, Os bens ou produtos do trabalho prisional, 
sempre que não for possível ou recomendável realizar-se 
a venda a particulares, conforme estabelecido no artigo 
35 da lei n' 7.210/84. . 

Art. 32. O Poder _Executivo regulamentará a presen~ 
te Lei no prazO-de 60 (sessenta) dias. 

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na. data_ de_ sua 
publicação. 

Art. 34. Revogam-se as disposições em contrârio. 

Justificação 
1 -lntroducão 
São antigos os anseios da humanidade em solucionar 

os problemas que envolvem a vida nos cárceres. 
Em nosso século, mais precísamente em agosto de 

1955, durante o l Congresso das Nações Unidas s.obre 
Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente, a 
Organização das Nações Unidas adotou Resoluções, que 
ficaram inscritas nos anais jurídicos como "Regras Míni~ 
mas para o Tratamento dos Reclusos e Recomendações 
Pertinentes". 

Entre as vãrias_ n_ormas proclamadas, figuram as que 
se referem ao trabalho. Dizem respeito ao trablaho como 
forma de tratamento e à maneira como deve ser orient_a~ 
do. -

A Organização das Nações Unidas orienta que "o tra
tamento dos condenadus a uma pena ou medida privati
va de liberdade deve _ter por objetivo, na medida em que 
a Nação o permita, incutir-lhes a vo-ntade de viver con~ 
forme a lei e a manter-se com o produto de seu trabalho, 
ensejando-lhes a aptidão correspondente. Este tratamen
to destina-se a fomentar neles o respeito de si mesmo, 
devolvendo-lhes _o sentido de responsabilidade". (in: Ar
quivos do Ministério da Justiça, n~' 115, set. _1970, p. 
119). 

Preconiza a ONU alguns meios para atingir-se o pro
pósito antes eXposto. Erilre eles, enumerá a orientação e 
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a· formação profissionais e o assessoramento relativo ao 
emprego. 

A seguir, são detalhadamente expostas as orientações 
da ON1J, sobre a realização do trabalho nos cárceres (in: 
Arquivos do Ministério da Justiça, n'i' 115, set. 1970, p. 
120-2). As normas falam por si: 

a) ··o trabalho penitenciário não deverá ter caráter 
aflitiyo." (71.1}. 

b) .. Todos os condenados serão submetidos à obri
gação de trabalhar, tendo-se em conta sua aptidão física 
e mental, segundo o determine o médico." (2). 

c) ""Serâ proporcionado aos reclusos um trabalho 
produtivo, suficiente para ocupâ~los durante a jotnida 
normal de trabalho." (3). 

d) "Na medida do possível, este trabalho deverá 
contribui!, por sua natureza, para manfer ou aumentar a 
capacidade dos reclusos para ganhar honradamente a 
vida após sua libertação." (4). 

e)- .. Será dada formação profissional em algum ofí
cio útil aos reclusos que estejam em condições de 
aproveitá-la, particularmente aos jovens." (5). 

f) .. Dentro dos limites compatíveis com uma s_eleção 
profissional racional e com as exigências da adminís~ 
tração e da disciplina penitenciária, os reclusos poderão 
escolher a classe do trabalho que desejam realizar."(6) 

g) "A organização e os métodos de trabalho peniten~ 
ciârio deverão assemelhar-se o mais possível aos 'que se 
aplicam a um trabalho similar fora do estabelecimento, a 
fim de preparar os reclusos para as condições normais de 
trabalho livre." (72.1) 

_ h) -•• ( ... ) os interesses dos pn:sos e d~_ sua formação 
profissional não deverão ficir subordinados ao desejo de 
lograr benefícios pecuniáriOs para uma índústria peni~ 
tenciâria." (2) 

i) '~As indústrias e granjas penitenciárias deverão, 
preíerivetmente, ser dirigidas pela própria adminis
tração, e não por contratantes particulares." (73.1) 

j) "Os reclusos que s_e empregarem em algum traba~ 
lho não fiscalizado pela administração ficarão sempre 
sob a vigilância do pessoal penitericiário. A menos que o 
trabalho se faça para outras dependências do governo, as 
pessoas para as quais ele se efetue pagarão à adminis
tração o _salário normal exigfv~J para ci tipo de trabalho, 
tendo em conta o rendimento _do recll\so •. " __ (2) 

I) "Nos estabelecimentos penitenciários serão toma
_pas as mesmas precauções presc_r_it_as para proteger a se. 
gurança e a saúde dos trabalhadores livres." (74.1) 

m) "Serão tomadas disposições para indenizar ore
cl~so pelos acidentes de trabalho e enfermidades profis
sionais, em condições similares às que a lei estabelece 
para os trabalhadores livres." (2) 

n) .. A lei e o regulamento administrativo fixarão o 
número máximo de horas de trabalho para os reclusos, 
por dia e por semana, tomando em consideração os usos 
locais seguidos com respeito ao emprego dos trabalhado
res livres." (75.1) 

o) "As horas assim fixadas deverão deixar um dia na 
semana para descanso, e tempo suficiente para instrução 
e outras atividades previstas para o tratamento e ã rea-
daptação do recluso." (2) -

p) "O trabalho dos reclusos deverá ser remunerado 
de forma equitativa." (76.1) 

q) "0 regulamento permiti:á aos reclusos utilizarem 
parte de sua remuneração de sua remuneração para ad
quirlr objetos destinados a seu uso pessoal, e outra parte 
para enviar à fainília." (2) 

r) "O regulamento deve~ã igualmente prever que a 
administração reserve uma parte da remuneração, a fim 
de consti_!uir um fundo, que será entregue ao recluso ao 
ser posto em liberdade~" (3) 

_ _No ano em curso comemoramos trinta anos que as 
"Regras Mínimas" foram proclamadas. Embora_ sejam 
absolutamente explícitas, ainda não foram convertidas 
em práticas, em noss.os estabelecimentos penais. 

No Brasil, o esforço mais direto para a implantanção 
de um novo sistema penitenciário data do ano de 1975, 
com a constituição, na 'Câmara-dos Deputados, de Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a proceder 
ao levantamento da situação penitenciária do País. A 
Comissão ouv1u .. as mais eminentes autoridades do Setor: 
Di retoreS de Penitenciárias, Secretários -de Justiça, Pro
fesSores de Universidades, Juízes de Direito, Advogados~ 
Promotores Públícos.-.. Pôde-se obter, em conseqüência 
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dos inquéritos, amplo e profundo diagnóstico da realida
de carcerária brasileira. Os depoimentos locupletam 340 
páginas da Seção I do Diário do Congresso Nacional (Su
plemento ao n~' 61), editado em 4 de junho de 1976. São 
revelações terríveis, umas desanimadoraS, outras, alenta
doras. Misturam-se prognósticos pessimistas e otimistas. 
No entanto, todos os ângulos da questão carcerária fo
ram analisados de forma macroscópica-e microscópica. 

A CPI analisou a situa-ção penitenciária do País sob 
dois ângulos: "Além de tomar depoimentos e de inspe
cionar prédios e instalações, regime prisional, garantias e 
direitos do prisioneiro, trabalho e alimentação, prática 
de esportes, tratamento médico- todos os aspectos, em 
suma, da vida prisional -, empenhou-se no diagnóstico 
dos _efeitos da prisão sobre a personalidade do recluso, 
em confronto com o objetivo da pena privativa de liber
dade, destinada, nos termos do novo Código Penal, a 
exercer sobre o condenado "uma individualizada ação 
ed_ucativa, no sentido de sua recuperação social." in: 
Diário do Congresso Nacional, de 4 de junho de 1976, 
Seçào I, Suplemento ao n9 61, p.l). 

Em conseqüência da CPI, soluções foram apontadas 
em profusão e com grande pertinência. 

Muitas das soluções propostas corporificii.ram-S~f em 
normas recentemente editadas e que integram as Leis n~' 
7.209, de II de julho de 1984 e n9 7.210, da mesma data. 
Aquela- altera dispositivos do Decreto-lei n'i' 2.849, de 7 
de dezembro de 1940- Código Penal, e dá outras provi
dências. Esta institui a Lei de Execução Penal. 

Não há como negar que os dois institutos assinalam 
u_m incomensurável avanço na legislação penal e peniten
ciária brasileira. 

Há, cont~do, uma indagação a ser f~ita: -poS-suímos os 
meios e o:i recursos para tornar vivo o que a fria letra dos 
citados diplomas estã a determinar? 

Consideramos a edição da Lei de Execução Penal 
eventO dõs mais importantes para qüe se instaure, no 
Brasil, um novo sistema penitenciário. 

~reocupa-n()s. todavia, a iné~cia que tem impe-dido 
_medidas eficíentes que venham a permitir soluções efica
zes. 

Os entraves à adoção de meios mais audaciosos na 
busca de novos caminho$ para o sistema carcerário bra
sileiro assim se resume: 

a) crónica falta de recursos firianceiros e humanos; 
b) profunda desconfiánça, por parte da sociedade, em 

relação aos condenados; 
c) verdadeira indústria de corrupção no ambiente pe

nitenCiáriO;que atinge presos, funcionários e dirigentes. 

A rigor, a Lei de Ex_ecução Penal vem para pôr ordem 
ao caos. Indica os melhores_ meios para que se crie, no 
País, um a vançadíssimo sistema penitenciário: pi'opõe 
normas para a classificação dos condenados, estatui nor
mas que estimulam a promoção humana dos condena
dos, torna claros os devedores e os direitos dos presos, 
enfrenta com segurança a difícel questão da disciplina 
nos cârceres. E vai além: cria órgãos encarregados da 
execução penal e estabelece uma nova filosofia para os 
estabelecimentos penais. 

Entre tantos pontos de destaque, o trabalho dos pre
sos merece tratamento privilegiado. 

Estamos de acordo com o entendimento de que o tra
tamento ê meio adequad_o para redenção do preso. Ousa
mos dizer: para todo o sistema penitenciário. 

-Visando a propor normas sobre o trabalho nas pri
sões, realizamos detalhado estudo sobre a situação do 
sistema penitenciário brasileiro. Conluímos ser o traba
lho dos presos uma das prioridades merecedoras da 
atenção do legislador brasíieiro. Acreditamos que, res_oi
vido o problema do trabalho nos presídios, estaremos 
em condições de solucionar outras graves questões peni
tenciárias. 

2 - Breve descrição do sistema carcerário brasileiro 

Embora sejamos bastante carentes de dados estatísti
cos atuaiizados sobre a situação carcerária brasileira, pu
demos levantar alguns aspectos relevantes que nos dão 
perfil bastante nítido de nossas prisões: 

2. t-Em 1981, o Brasil possuía cerca de 3.200 esta~ 
belecimentos prisicinals. No entanto, apenas cerca de 400 
possuíam setores destinados_ ao trabalho: 144 setores 
destinados a artesanato, 67 à agropecuâria, 47 a ativida-



Abril de 198ó 

des adminis.tratí'lf3s, 46 i atividades industri3.is e 96 â OU
tras atividades. 

A relação abaixo especifica o nú-merO de- eSüibel~ci..: 
mentos e sua caracterização: 

Natureza Número 

Casa de Detenção_ ................. •T···~·;....:, __ , --.20 
Colônia Agrícola ...... _ •....•.•..... ~-· .. ~-· -·~-·-- _9 
Penitenciária .... -~ .•........... -.......... _. . . • ii 
Manic6mio Judiciário --. ~: ............. ~--~ ::. ~-~-_,_16 
Casa de Recuperação , ........................ ,___, 4 
Instituto Penal ........................ .,.,, '""'~·-· 6 
Presidio ••••••. ~ • ~:* ............. ~ ::: ~"' • .-... a~: ...... ,:.-;-28 
Cadeia Pública ............•..•......•....... 2.245 
Delegacia ... -...... -....... -r ••••••••• ·-·-~-·-·-·~-·~ 285 
DistritO ................ ; ... ···-·. ,_,:~ .-.-;-•••. ~: 62 
Xadrez ··-············-·~··········~····-~·-··-474 
Outros ....................•....•...•.• ~-. ·-· •. ·22 

Total ......... -................... ·-. 3.228 

Em 31 de dezembro de 1983, a situação se mantinha 
quase inalterada, conforn1e se demonstra a seguir: 

Natureza Nú~ero 

Penitenciária .... -.- .. -.. ,_, ..... ,_,_ .. ··-·· ·-·-·~-· .. -. ____ 61 
Presídio, Cadeia Pública ..•.. -•••.•. _ •. ,._.~:~~ 2.198 
Casa: de Detenção , ...... ,_, . ~ .. _,_, ...•. ,_ •..•. ~. 18 
Colônia Penal ... -.-......... _ ...........•... --.--.-.-- -7 
Instituto Psiquiátrico, InstitutO de- Bio-Tipologia Crimi-
nal .......... , •.. ·-·-· ...... ~ .... ·~. -~-~ -~·· ..•.• ,. -9 
Hospita.l, Manicónio Judiciário .•......... _, ··-·-~ 15 
Instituto Penal ..............•..• ···-· ..••.•....•. 8. 
Xadez de Delegacia ...........•. -..... ·-·~· _ .... _. __ 1.092 
Estabelecimento· ·de Recuperação Social .......... -- 6 
Casa do Albergado . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 3 

Total ............................ _. .. 3.417 

2.2- Em 31 de dezembro de 1981, o Brasil possuía 
40.952 ccindenados. Destes, 21.534 tinham, por detenni
nante da condenação, os segUintes m-otivOs: 

-furto: 
-roubo~ 
- estelionato: 
-latrocíniO: 

7.9&9 
10.739 

1.272 
--1.534 

Vê-se que predominam os· crimes contra o património. 

2.3. - Qu-antO à exteD.São a.a- peria imposta, ainda em 
1981, podemos observar que a maior incidência se en
contra no período de 4 a 6 {!.nOs (7.153 condenados). 
Com mais de 6 anos havia (17.751 condenados), assim 
distribuídos: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

taÇão, e· CrS: 826.098.000 dirigidos a Vestuário, sautle, 
educação, recreação e outras despesas. 

-- com ã idmlnístração Toram gastOs CrS 3.602~040.000: 
Cr$ 3.43-5.804.000 foram consumidos com pessoal, veí
culos e móveis, e apenas CrS 166.236.000 forain destina~ 
dos à remuneração dos condenados por serviços presta~ 
dos. ' -~ __ 

,COII:l aluguel e conservação de pré:dios foram utiliza-
dos Cr$ 265323.000. -

Percebe-se que, apenas com ãUmentação, fOram gastos 
mais de 47% dos recursos financeiros. Com. a rem une~ 
ração de condenados por serviços prestados, pouco mais 
de 1,8%. 
- 2.6- No ano de 1984, o Ministério da Justiça, através 
do Departamento PenitenciáriO NãCional~ repassou às 
unidades federativas, sob a forma de convênios, a quan~ 
tia de Cr$ 1.456.095.000. Apenas Cr$19.377.000 deste 
montante foram dirigidos ao aperfeiçOamento do pes
soal prisional e CrS 301.558.000 à montagem de -OfiCinas, -
nos estabelecimentos penais. Ã realização de cursos de 
e_xtensão1 à construção de penitenciãrias, hospitais psi
quiátricos e de cadeias, à reforma e anipliação de estabe
lecimentos e a projetas diversos foram destinados Cr$ 
1.135.160.000. 

Tomando-se por base o _custo de construção de uma 
penitenciária, cOnforme exposto no it~m 2.7, estàimpor~ 
tância é inexpressiva. 

2~7--_'Seiu.ndo- estimativa. realizada pelo Ministério 
. - d<:t Ju~~~ça, em abril de 1985, o custo de C()DS~rução de

uriii i)enlteltcláriã para 480 presos, coln celaS.. i_ndivi
du~is, medindo 13.200m2, ~ de CrS 7.290.000.000, não 
computados os custos relativos à admiriistnição das 
obras, os custos dos equipamentos e mobiliário, os rea
justes salariais e a variação nos preços lle materiai. 

Esta estimativa refere-se a penitenCiària: éom às se.. 
guintes instalações e respectivas dimensões: · 

-Pavilhão da Guarda Militar Externa •.. ,_. . 400m2 

- Portaria para Agentes Penitenciários . . . . . . 400m= 
-Pavilhão de Semiliberp.ade .. ,_, ....... -. ~--~ 300m 2 

- Payilhão de Saúde • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400mz 
-Pavilhão de Aq~injstra~o ..... -.... •-··~·. 500m1 

.....;. Pavilhão de Observação .............. _ .. ~ - 600m1 

. ...:.... PàVilhãO de Visisias Famillafes Reservadas 300m2-
- Pavilhâo de CultO e Audlt6rio ..... -... . . . 450m2 

-Pavilhão de_ Cozinha, .Refeitório e: 
Lavanderia .......•.....• ,_, •...•. ~ .. ~.... 7.00m2 

-Pavilhão de Almoxarifado Geral ......... - 250m2 

- Pavilhão de Oficinas ................• _. . soom-:~ 
- Pavilhão de Ensino .......•. ~ . . . . . . . . . . . 400m:: 
- úinásio Coberto ...... ~ .......... --.. A... 800m2 

- de mais de 6 até 8 anos: 
-de mais de 8 até lO anos: 
-de mais de 10 até 12 anos: 
-de mais de 12 até 16 anos: 

. -de mais de 16 até 20 anos: 
· - de mais de 20 até 25 anos: 
- de mais de 25 até 30 anos: 

5.003 nn--
2.131 
2.500 
1.925 
1.202 
1.012 

- 8 Pavilhões para 60 presos-celas individu~ 
ais (G.ada) ..... .--..... -....... ~- ........... 750m2 

- Passarelas Cobertas .... ~· ... r. . .. . . . . . . . 1.200m2 

_2.8 -_Há estimatjvas_g~néricªs que nos dão conta de 
que as de_spesas com alimentação e vestuário de um pre

_s_q, em São Paulo, somam Cr$ 300.000 mensais. Em Mi
nas Gerais; atingem CrS 180.000. Nos Estados do Nor
deste, de Cr$ 50.000 a Cr$ 100.000. - mais de 30 anos: '~1.247 

Portanto, mais de 24.000 presos estavarri condenados 
a pena com extensão- superior a 4 anos. 

2.4- Há, ainda, outros aspectos de cuja análise sur
gem conclusões bastantes interessantes. 

a) Quanto ao sexo: (l) 
- condenados do sexo masculino: 39'. 787 
-condenados do sexo feminino: 1.061 

b) Quanto ao nível de instrução: (I) 

-elementar: 
-médio: 
-superior: 
-ignorado: 
-sem instrução: 

c) Quanto aos antecedentes: (1) 
-primários: 
- reincidentes: 

(1) Inclusive 104 condenados sem distribuição.-

27.785 
5.464 
~7.21 

USB 
6.014 

27.698 
13.150 

2.5- No ano de 1981 foram gastos CrS 4.224.175.000 
com sustento dos condenados e assistência a eles, assim 
distribufdos: Cr$ 3.398.077.000 destinados à alimen-

3- Propostas de Soluçio aos Problemas Identificados 

O piesente Projeto de Lei procura universalizar a exi
gência do trabalho nos estabelecimentos penais brasilei
r_Qs,_v~s~as, é clarq,_as condições do preso. Confere priori
dade ao trabalho entendido como dever social do preso e 
de sua dignidade humana (art. 1~>, item 1). 

Tivemos, assim em primeiro lugaf, a preocupação de 
que o trabalho é fator de ressocialização do preso e meio 
para sua reintegração na sociedade. Procuramos revestir 
o trabalho do preso de aspectos que o tornam produtivo, 
sem O ~ue ele se despojará de Seu sentido fundamentaL 
(Art. 1•, itens II, lll, IV, V,Vl, VII, VIII, IX e X). 
___ Py.p~~ fundamental na <!_tribuição d_Q trabalho aos pre
sos será exercido pela Comissão Técnica de Classifi
cação, refCiida nos artigos 6" e 7~> da Lei n~> 7.210, de 11 
de julhq d~ 1984. Tanto mais produtivo será o trabalho, 
quanto mais corresponder à aptidão e à capacidade do 
preso em executá-lo. (Art. 11', item III). 
-- Não basta, contudo, uma boa classificação. Vistas as 
potencialidades dos presos, será necessário, na maioria 
dos casos, desenvolvê-las. Para tal, prevê-se que o Ser
viço Nacional de Aprendizagem Comercial, o ServiçO 
Nacional de Aprendizagem Industrial e o Serviço Nacio· 
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nal de Formação Profissional Rural, obrigatoriamente, 
venham a contribuir com a formação e o desenvolvimen
to da mão-de-obra caicerária. (Art. 1'1, item IV e Art. 
30). A atuação dessas entidades junto aos presos ê alta
mente pertinente. ~modo prático de participação da co
munidade na promoção humana dos detentos. Mantidas 
pela indúst~a, pelo comércio e pelo governo, cabe a es
sas instituíções Preparar a mão-de~obra desprovida de 
qualificação profissional para o exercfcio de futuras pro
fissões. Aliás, é de todo importante, realçar a excelente 
contribuição que o SENAI, o SENAC e o SENAR já 
vêm prestando junto à po_Qulação carcerãria. formando
a para o trabalho, através de convênios firmados com o 
Ministério da Justiça. 

Podemos ver, pelo item 2.3, que 24.904 condenados 
possuem pena com extensão superior a quatro anos. Este 
tempo é_sufic~ente parà aPrendizagem de uma profissão e 
sua prática. 

Em ve_rdade, há que se propor o domínio de habili
tações profissiOnais, para que o condenado, uma vez 
cumprida a pena, venha a ser útil à sociedade, exercendo 
uma atividade remunerada no mercado de trabalho, dei
xando, assim, de delinqüir. Podemos observar que é 
grande o nómero de reincidentes: quase um terço (ver 
item 2.4). Poderíamos indagar: quantos desses 13.150 
condenados voltaram a delinqüir por falta de um traba* 
lho _honesto, através do qual pudessem manter~se e a 

-famnla? 
Acreditamos que se deva, na prática, tornar mais flexf

vel o sistema carcerário brasileiro, no que se refere à es
colha dos estabelecimentos penais onde o condenado ve
nha a cumprir a pena. A Lei de Execução Penal autoriza 
a destinação de presos a estabelecimentos penais situa
dos em outras unidades federativas. Propomos qo.e esta 
possibili9ade seja sempre cogitada, em função de melhor 
aproveitamento das potencialidades de trabalho do con
denado, observados seus interesses (Art. 1'1, item VII). 

Ponto nevrálgico do trabalho carcerário l:: o da inade
quação _provocada pelo encaminhamento do coqdenado 
a estabelecimento penal onde predomina cultura muito 
diferente_da sua. Em muitos casos, isto equivale li lançar 
o condenado em ambiente que lhe agravará a situação.~ 
_o_--cru.-_o, ·por exemplo, de se encaminharem homens oriun~ 
dos do meio rural a ~tabelecimentos que possuam uma 
população eminentemente .. urbanizada". A adaptação 
ou não se darâ ou se farà negativamente. Serâ diftcil 
encontra-se uma profissãO lucrativa para tal condenado. 
Melhor seria que fosse ele cumprir a pena em peniten
ciária o-u colõnia agrlcola. 

Da mesma forma, o envio de condenado oriundo. de 
meío urbano a estabclecimento de atividade agrícola po· 
derã frustar sua adaptação ao trabalho, enquanto preso 
e enqu~~t~~_g_res~o que volte a viver na cidade. PS!a os 
condenados citadino_s, é prevista a organização de traba
lh?S em penitenciárias e colônias industriais (Arl. 1•, 
item Vlll). 

Não se des?Ure dos condenados que não possuam ap
tidão e capacidade para o trabalho. A estes o Projeto 
destiJ?_~ ___ t!_~tàbelecimento~ penais próprios. Igualmente 
aos que apresentam comportamento cornprovadamente 
avesso ao trabalho (ver Art. 1~>, ~tem IX). O Estado man
terá integralmente os presos que não podem comprova
damente trabalhar, mas, mantê~los~á afastados dos con
denados possuidores de potencialidade para o trabalho. 

O trabalho do preso deverã ser organizado de maneira 
a manter semelhanças com o trabalho desenvolvido no 
meio livre. 'Por isso serâllecessârio garantir-lhe,-üitnbêni, 
a segurança e a higiene (ver Art. 1~>, item X); Decorre dai 
que ele estará sujeito-a rotineiras inSpéções po-r p3.itC: dOS 
órgãos especializados. 

O Projeto apresenta duas concepções sobre o trabalho 
dos_ presos: o trabalho externo e o interno. 

O traba~ho externo serã executado pelos condenados a 
pena privativa de liberdade, em regime aberto, ou por 
aqueles que se encontram no regime semi-aberto, nos 
termos do§ 2?do artigo 35 da Lei n~>7.209, de 11 de julho 
de 1984. Pressupõe sempre contrato de trabalho entre as 
partes. Em tudo se identificarA com o trabalho realizado 
por não-condenados: será regido pela Consolidação das 
Leis do Trabalho, será sempre remunerado e garantirá 
ao trabalhador todos os beneficiaS da Previdência So
cial, visto que será seu oontribuinte(ver arts. 21', 3~>, 4", 5~>, 
69, 7~' e 8~>). 
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O trabalho externo é uma etapa mais -avanÇada_ da 
vida carcerãria. Somente os condenados que apresenta
rem todas as condições de participação em tarefas reali
zadas extramuros poderão exercer est_e direito. PoderãO~ 
no entanto, perder tal prerrogativa, caso pratiquem ato 
definido como críme, ou sejam p·unidos por falta grave, 
ou apresentem comportamento contrário à disciplina e à 
responsabilidade, O trabalho externo caracteriza-se, en
tão, como direito a ser conquistado em rela_ção_a um sis
tema progressivo a que se submete a execução da pena. 

Foi também previsto dispositivo indispensável a que a 
sociedade venha a_ colaborªr_com o trabalho dos conde
nados: a obrigatoriedade de que os estabelecimentos pe
nais que possuam presos em trabalho e-xterno, manti~
nham Assistente Social voltado à colocação da mão-de
obra carcerária no merCado de trabalho e a todas as tare~ 
fas impostas pelas relações de trabalho entre o condena
do - trabalhador e o empregador (ver art. 9~"_). 

Outro dispositivo, não menos importante, é o que dis
põe sobre a _concessão de inçentivos fiscais às_ pessoas 
físicas e ju~íóicas que contratarem trabalho externo com 
condenados, ou empregarem seus dependentes (ver art. 
10), Este dispositivo é vital à recuperação do condenado. 
Além de favorecer _a remoção de conhe.c_idas resist~ncias 
à contratação de serviços de conden_adgs, beneficiará o 
empregador_ que os mantiver empregados após a ex
tinção da pena ou _o término da condenação ... 

A manutenção do vínCulo de trabalho por cinco anos, 
no mínimo, tem o próposito de ajudar o egresso na ultra
passagem do período crítico que se dá logo após sua libe-
ração. _ __ --

Outro aspecto importante é a concessãD_ de incentivos 
fiscais aos erilpreB;adores que cont_ratarem dependentes 
diretos do condenado. Isto em muito fortalecerá o nú
cleo familiar do detento, ao propiciar-lhe melhores con
dições,econômicas __ e_so_ciais, além de elevar-lhe-()" senso 
de responsabilidade imposto peta trabalho. Contribuirá 
também com a redução do estado aflitivo em que viyem 
os presos que não podem dar assistência à família. Em 
verdade, pretende-se que toda a família seja atingida pCJ
sitivamente, na medida em que se_torne útil à sociedade. 
Espera-se, em conseqüência, a diminuição do número de 
reincidentes (ver item 2.4: de 40.952, 13.150 são reinci
dentes). 

O trabalho interno está organizado para ser executado 
em comum dentro do es_tabelecimento penal, de forma a 
ser o mais próximo possível do trabalho na sociedade 
(art. II). 

Os presos e os condenados farão jus à remun,ér::ação 
pela prestação de seus s_erviços. O valor_ mínimo a __ ser 
pago equivale a três quartos do salário mínilno -(art. 13). 

O Projeto conçede, no entanto, primazia ã realização 
das despesas com a manutenção da população de cada 
estabelecimento, destinando os recursos excedentes à re
muneração dos presos e condenados que trabalharem 
(art. 13, parágrafo único). Esta norma é significativa, 
pois motiva -em direção à eficácia do trabalho car~rádo, 
além de destacar que os primeirOs frutOs dCitrabalho de
verão ser aplicados na satisfação das necessidades bási
cas. Pretende-se que, com esta regra, se implante, nos es
tabelecimentos penais, Um esC}uema de motivação basea
do na hierarquia das necessidades humanas, Não pode
remos esperar que um condenado se comporte buscando 
a satiSfação-de necessidades superiores, estima e auto
atualização, por exeinplo, se não tem, ainda, satisfeitas 
suas necessidades básicas. 

Do exposto no item 2.5, observa-se que mais de 47% 
dos recursos finanCeiros forani consuffiidos somente com 
alimentação dos condenados e pouco mais -de 1,8%, com 
remuneração do lrabalho carcerário, 

O Projeto pretende que se diminua -o ónUS do Estado 
com a manutenção da população carcerária, estimulan
do que o própfiO p-reS-o se- encarregue desta tai"eía, tendo 
também a possibilidad_e de auferir rendimentos em pro
veito próprio. 
~ iffiportante eschirecer que este dispositivo não des

caracteriza o dever do Estado em prestar assistência ma
terial ao preso e-ao internado (arts. 10, 11 e l2_da Lei n9 
7 <21 O /84), pois e.c;tarão os poderes públicos contribuindo 
com a equipagem dos estabelecimentos penais, com a 
formação profissional dos detentos e, c_omplementando, 
sempre que necessário, o volume de recursos financeiros 
necessários à manutenção do&. presos e condenados (art. 
l9, item IV, art. 13, parágrafo único; art. 17 e art. 21). 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) _ 

São_ incol)táveis as vantagens da sistemãtica a ser ado
ta~a, por_ ser baseada em_princfpios que estimulam o au
tOdi!senvolvimento do condenado. Ao invés da ociOsida
de, o trabalho. No lugar do assistencialismo, a autopro
moção, Não o peixe, mas o domínio da _técnica de pes
car. 

O Projeto prevê, no entanto, que o Estado asSurriirâ 
integralmente todas as despesas com a assistência m-ate
rial aos que não possuem aptidão -e- Cai:IaCidade para o 
trabalho (art. 19, item IX). 

Outro aspecto que torna patente a necessidade do tra
balho nos estabelecimentos penais é a contefuplação" das 
causas determinantes da condenação. O item 2.2 mostra 
que mais de 50% dos condenados praticaram crime coi1.
tra.o património. Para esses, o trabalho, além de possuir 
finalidade ed_ucatica, servir-lhe-â, uma vez formado o há
bito e adquirida uma profissão, de meio adequado de vi
da. 

Observe-se.- pelos dados expostos _no itcin 2.4, _que 
também é grande o número de reincidentes. 
-- Há generalizada convicção entre os penitenciaristas -de 
que a ociosidade nos presfdios, com todos os vicias que 
provoca,' é-a grande motivadora de futuros crimes, Diz
se que os câr_cer_es brasileiros são muito. mai_s_"esCólãS de 
crime que lugar de reeducação e de recuperação de seres 
humanos. 

Com toda a certeza, podemos afirmar que o trabalho 
interno contribuirá também com_a redução do número 
de rebeliões __ que, nestes _tempos de violência generaliza
Q\1_, ~~nt~ _ _1.êm ferido a consciência ~o povo brasileiro. 
· Repetimos: toda a con®pção do -trabaihO intecno 
enraiza-se em idéias de eficâcia e·de produtividade asso
.ciadas a_ mecanismos que estimulam, progressivamente, 
a conquista de etapas mais avançadas rumo à auto
sufiçiência e,_conôrriica_da .PopUlaçàó carcerária, a ponto 
de ela poder manter-se, e, em seguida, obter recursos que 
serão aplicados na satisfaç"ão de outras necessidades, 
suas e de terceiros (ver art. 29, § )9 e § 29, da Lei n9 
J~2!0/84). - .. - ... . . 

Analisando as diferenças r_egiomiís, .o item 2.8 permite 
a reaHzação _de cálculos que indiquem as metas de pro-
duçã~ d_o_s ~tabelecimentos penais. -

Será, porém, necessário dotar os estabelecimentos pe
nais de equipamentos adequados ao sistema de produção 
que neles se pretende implantar. Será indispensável mo
dernizar suas oftcinas, retirando delas tudo o que de ob
soleto houver. E será urgente fazer com _que o sistema 
carcerário esteja_preparado para enfrentar os emb~tes de 
um _merC?do_ çle _tra~alho ~l~amente co~petitivo. Sem is
!.0, o trabalho carcerário" ficará ãtrelado a a_ti_yjdades ar
tesanais, cujo produto não permite sequer a resistência 
dos que as realizam, 

Para a concretização de todos esses propósitos, será 
necessário novo entendimento a respeito do _sistema car
cerário brasileiro. 

Primeiramente, há que se falar em inVestlffiento. Pos
suiriiOS, hoje, um diploma legal dos maiS- avançados: a 
Lei_de_Execuçãó PenaL Mas, não possuímos, infelizmen
te, a irifra-estrutura ·mínima, neceSsária ao cumprimento 
dos seus preceitos. 

O Projeto indica objetiv<imente a· fofnlã- para -a ob
tenção dos recurs_os necessários à modernização de nosso 
sistema carcerário, a curto, médio e l.ongo prazos, sem 
que o País seja onerado à utilização mensal d~ 10% dos 
recursos do Fundo de Investimento Social - FINSO
CIAL (ver art. 17, §§ 19_, 29, 39, 49 e 59). 

Essa será uma forma de traduzir~ em prática, princí
pios Políticos -que atualmente norteiam todos os estudos 
que têm por objeto os criminosos: a inserção da política 
criminal na política social Esta é, aliás, uma concepção 
que guarda profunda coerência com as diretrizes da Car
tá da ONU. Eis a razão _da inclusão do Ministério da 
Justiça no Conselho _de De&fi:nvÕlvi_rTI.ent.o SQcial_. pois ê: 
ele um Ministério do Setor Social. 

Citamos, a seguir, análise realizada pelo Dr. Jason Al
bergaria sobre o assunto, em Conferência pronunciada 
em 28 de novembro de 1984, sobre o tema "A Comuni
dade em face da Lei de Execução Penal";_"_No Semin.ári.o 
Latino America"no de COst:LRica, ·em 1~7_5, çi)J;aS .obser
vações destacaram a importância da penetração da polí
tica penitenciária no contexto da poUtica social: a) a cri
se da justiça penal constitlli um aSpecto da crise da políti
ca social; b) a planificação_ da polítiCa criminal supõe um 
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, 
crit~ri9 de an~lise, em que se irítcigram plenamente o cri
tério económico e o social, de sorte que os planos e_conó
mi:cos sejam projetados com o objetivo de ª-s,~egurar o 
beill-estar social e promover mudanças desejáveis nas 
instituiÇões e estruturas sociais". 

"Não obstante o avanço da Lei de Execução Penal e a 
integração da polítlca criminal na política_social, persis
tem no Brasil, como na América- Latin;l, as reações de 
oposição e resistência à adoção da política soCial e à in
corporação da legislação positiva da ONU." 

Acredltarilos que Somente uma sistemáticà e constante 
injeção de recursos finãnceiroS no sistema carcerârio 
brasileiro poderá resgatá-lo da marginalidade em que se 
encontra, integrando-se, em conseqüência, à realidade 
nacional. Somente com a existência de recursos, será 
pqssfvel falar-se em política criminal e penitenciária, A 
rigor, sem os recursos aqui previstos, não poderá o Mi
ni~tério da Justiça "projetar a adaptação, construção e 
equipamento de estabelecimentos e serviços penais pre
vistos" na Lei n9 7.210, de ll-7-84, conforme disposto 
eirí·-seu- artigo 203, § lO, Atente-se para o fato de a referi
da lei estabelecer o prazo de seis meses para esta provi
dência. Este prazo expirou-se em 11 de janeiro de 1985! 

O FINSOCIAL viSa essencialmente a custear investi
mentos de caráter assistencial, Sua extensão aos presi
diários,· oferecendo-lhes a infra-estrutura necessária a 
seu acolhimento em novos estabelecimentos penais, devi~ 
damente dotados de equipamentos para o trabalho, é 
uma das formas que permitirão o atendimento, em cará
ter permanente, a uma das prioridades do atual Gover
no. 

No caso dos presos, mediante a aprovação do Projeto 
que ora apresentamos, haverá, sem dúvida, um retorno 
do investimento que benefidará o Estado, visto que a 
mão-de~obra carcerária proverá sua própria manu-
tenção. ___ _ __ 

A utilização dos recursos do FINSQCIAL permitirá a 
execução imediata do Programa de Rec-uperação e Cons
trUção de Delegacias e de Penitenciá['iãiÇ "identificado 
como uma das prioridades do País, nestes novos tempos. 

O compromisso do Governo atual é com a área social. 
Nela haverá que investir pesadamente. Daí o Programa 
Qc;_Priorídades Sociais, a par de outras prioridades já 
anunciadas, especialmente na área de competência do 
Ministê:rio da Justiça se inscreve a conStruÇão de novos 
presidias. Nosso Prõjeto viabiliza os meios para o alcan
ce desta meta, 

Posto que a União concederá recursos às Unidades fe
derativas, será .necessário que a construção e a reequipa
gero dos estabelecimentos penaiS sejam precedidas de ri
gõrosos estudos que demonstrem a viabilidade têcnica e 
econômica do empreendimento, a começar pela sua loca
lização (Art. 15). Os conheçimentos da _mi_croeconomia 
deverão estar a serviço da penitenciária. Caso contrário, 
Permaneceremos na indesejável e caótica situ!ição em 
que _nos encontramos: estabelecimentos Pen-ais desProvi
dos de íriStiumentos de trab-alho ou possuiaõreS de equi
pamentos obsoletos, métodos de produção superados, 
recursos humanos despreparados para a função ae su
pervísionar o trabalho. 

O Projeto prevê que os equipamentos adquiridos- com 
recursos ·do FINSOCIAL serão cedidos às Unidades fe
derativas, sob a forma de comodato. Isso ensejará o re
manejamento dos ofícios entre os estabelecimentos pe
nais. Garantir-se~_ã, assim, a constante modernização dos 
estabelecimentos situados em áreas mais desenvolvidas. 

.Os.Capitulos V e VJ tratam das Fundações e Empresas 
Públicas. Traçam normas que visam a estimular o desen
volvimento do trabalho carcerário, criando-se uma es
trutura diferente da atual. Sabemos que hoje há_ sérios 
entraVes à gerência do trabalho dos presos, impostos 
-pelã- burocracia da administração ·~blica direta. A 
ceriação de fundações ou empresas púbucas perseguem a 
au_to_nomia administrativa e finanCeira, com- todas as 
:vantagens que daí decorrem: na aquisição de matéria
prima, na comercialização de produtos, na remuneração 
de trabalhadores, na distribuição de luCros etc. _ 

É preco~izada a participação de condenados na gestão 
das fundações e das empresas públicas (Art. 20), confor
me previsto em estatuto. Igualmente, é estimulada a par
ticipação nos lucros, quando os houver, de difigentes e 
ti"abalhaodres (Art. 21). Estes preceitos buscam desper
tar alto grau de motivação em todos os participantes do 
processo produtivo. 
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Aspecto muito sensível da administração das fw.n
dações e das empresas públicas é a escolha de seus diri
gentes. O Projeto prevê que o Conselho Penitenciário te
nha a competência _para aprovar sua indicação e para 
propor sua destituição. O Projeto salienta, tt)mbém, os 
requisitos para a escolha do dirigente:_ além dos requisi
tos de natureza ética, enfatiza que será dada atenção à 
experiênc~a, dado_ necessário ao sucesso da gerência (Art. 
22 e 23). · 

Os artigos 24, 25 e 26; dispõem sobre a racionalização 
dos serviços e a contenção de gastos, a diversificação da 
produção, a aplicação- do Estatuto da Microempresa, 
nos empreendimentos carcerários, visada sempre sua Ju
cratividade. 

Os artigos 27 e 28 disciplína.m as indi~pensáveis ·aiivi
dades de auditoria, cujo escopo básico é manter o siste
ma rigido. 

O artigo 29 estabelece que, no Ministério da Justiça, 
existirá equipe téCnica especializada na prestação de c_on
sultoria às unidüaes federativas, em matérias relaciona
das ao trabalho carcerário. Esta equipe será, em grande 
parte, responsável pelos avanços em direçã9_~_ Ufl'!_ !lOVO 
sistema carcerário brasileiro. --

Por fim, é registrado dispositivo já constâ.nte da Lei nl' 
7.210/84, que prevê a aquisição, por parte dos órgãos da 
administração direta ou indireta da União, Estados, Ter
ritórios, Distrito Federal e dos Municípios, com dispen
sa de concorrência pública, de bens ou produtos do tra
balho prisional (ArL 31)_. 

Sala das Sessões, 7 de abril de 1986. - Hélio Guciros. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 7.210, DE II DE JULHO DE 1984 

Institui a. Lei de Execução Penal. 

À~t.· 6~ · · A·-~l~ifi-~~~ã;~~á·f;i·t~-p;; "é6;;r~·ii6-têd--
nica de ClassificaçãO qtie"'efa6orará o programa indivi~ 
dualizador e acompanhará a execução das penas pdvatí-
vas de liberdade e restdtivas de direitos, devendO propor, 
à autoridade competente, as progressões e regressões dos 
regimes, bem como as conversões. · 

Art. 7q A Comissão Técnica de ClasSificação, exís
tente em cada estabelecimento, será preSidida pelo Dire
tor e composta,_ n<_> mí?imo, por ~ais chefes de serviço, 
um psiquiatra, um PslcOfõgQe um assisténte social, 
quando se tratar de condenado à pena privativa da liber
dade. 

Parágrafo único. Nos demais casos a Comissã-o a1ua· 
rájunto ao Juízo da Execução e se-rá in_t~~Ea por fiscais 
do Serviço Social. 

Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas 
pela Justiça de uma unidade federativa podem ser execu
tadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da 
União. 

§ l~' A União Federal poderá construir estabeleci
mento penal em local distante da condenação para reco
lher, mediante decisão judicial, Os condenados à pena su
perior a quinze anos, quando a medida se justifique no 
interesse da segurança pública ou do próprio condenado. 

§ 2~' Conforme a natureZa- âo estabelecimento, nele 
poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dedi
quem a obras públiças ou ao aproveitamento d_e terras 
ociosas. 

SEÇÃO III 
Do Trabalho Externo 

Art. 36. O trabalhO externo será admissível para os 
presos em regime fechado somente em serviço ou obras 
públicas realizados por órgãos da admini_strªçã_Q_direta 
ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as 
cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 

§ 19 O limite máximo do- riúmero de presos será de 
dez por cento do total de empregados na_ obra. 

§ 21' Caberá ao órgão da administração, à entidade 
ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho, 

§ 31' A prestação de trabalho à entidade privada de
pende do consentimento expresso do preso. 

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser auto
rizada pela direçào do estabelecimento, dependerá de ap
tidão, discíplina e responsabilidade, além do cumpri
mento mínimo de um sexto da pena. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de tra
balho externo ao preso que vier a praticar fato definido 
como crime, for punido por falta graye,_ou tiver compor
tamento ·coritrário aos requisitos estabeleCidos neste arti
go. 

.............. -....... ~ ~ . -. ~ .. · ..... . 
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, me

diante prévia tabela, não podendo ser inferior a três 
quartos do salário mínimo. 

§ I Q O produto da remuneração- pelo trabalho deve.. 
rá atender: 

a) à indenização dos danos causados pelO crinle, des
de que determinados judicialmente e não reparados por 
outros meios; 

b) à assistência à família; 
c) a pequenas despesas pessoais; 
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas 

com a manutenção do condenado, -em propo-rção a ser fi
xada_ e sem prejuízo da destinação prevista nas letras an
teriores. 

§ 29 Ressalv<~.das outras aplicações legais, será depo
·sitada a parte restante para constituição do pecúlío, em 
caderneta de poupança, que será entregue ao condenado 
quando posto em liberdade. 

Art. 72. São atribuições do Departamento Peniten-
ciário Nacional: -
I- acompanhar a fie[ aplicação das normas de exe.. 

cução penal em todo o território nacional; 
I1 - inspecionar e fiscalizàr perfodicamente os estabe.. 

lecimentos e serviços penais; 
III- assistir tecnicamente as unidades federativas na 

implementação dos prindpios e regras estabelecidas nes
ta lei· 
- IV'___: colabora-r corii as uOTdades federativas·, mediaO.

te convênios, na implantação de estabelecimentos e _ser
viços penais; 
V- colabor;;~r com as unidades federativas para a 

realização de cursos de formação de pessoal peniten
ciário e de ensíno profissioiializante âo êondenado e do 
internado. 

Parágrafo único. Incumbem também _ao Departa
mento a coodenação e supervisão dos estabelecimentos 
penais e de internamento federais. 

....................... .,. ... -... 
Art. 64. A~ Conselho Nacional de Política Cririlinal 

e Penitenciária, no exerdcio de suas atividades, em âmbi
to federal ou estadual, incumbe: 
1- propor- diretrizes da política criminal quanto a 

prevenção do delito, Administração da Justiça CrhUinal 
e execução das penas e das medidas de segurança; 
II- contribuir na elaboração de planos nacionais de 

desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da 
polítiça criminal e penitenciária; 

À~{.' 34~·. Ó. t;;b;th~' P~de~â· ~~r· g;;e~di~d~"' ;~r fu-~-
dação, ou empresa pública, com autonomia administra~_ 
tiva, e terá por objetivo a formação profissional do con
denado. 

Parágrafo único. Nessa hipótese, incumbirá à _enti
dade gerenciadora promover e supervisionar- a· -pro
dução, com critérios e métodos empresariais, encarregar
se de sua comercialização, bem como suportar despesas, 
inclusive pagamento de remuneração adequada. 

Ã~( 33:·' ~Ó~ ~ 6;g~~; ·ct~· ~d~i~Í~t~~~ã;. dtr~t·~ ~-~ i~di. 
reta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e 
dos Municípios adquirirão, com dispensa de concorrên
cia pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, 
sempre que não for possível ou recomendável reali_zar-se 
a verida a particulares. 

Parágrafo único. _ Todas _as impoitâiicias arrecadadas 
·COrri as vendas reverterão em favor da fundação ou em
presa pública a que alude o artigo -anterior Õu, na sua fal
taJ do __ ~tabelecim_ep!o penal. 

LEI No 7.209, DE. Il DE JULHODE .1984 

AÚ~ra dispositivos do Decreto-lei n9 2.848, ~e 7 de 
dezembro de 1940- Código Penal, e dá outras provi
dências. 
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Regras do regime semi-aberto 

Art. 35: Aplica:se a noima do artigo 34 deste códi
go, caput, ao condenado que inicie o cumprimento- da 
pena em regime semi,iOe"rto. -- __ 

§ !I' O condenado fiça sujeito a trabalho em comum 
durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial 
ou estabelecimento similar. 

§ 29 - ü trabalho externo é admissível, bem como a 
freqüência a cursos supletivos profissionalizantes, de ins
truçã_o de segundo grau ou superior. 

Regras do regime fechado 

Art. 34. O condenado será submetido, no início do 
cumprimento da "pena, a exame criminológico de classifi
cação ·para individualização da execução. 

§ [<? O condenado fica sujeito a trabalho no perfodo 
diurno e a isolamento durante o repouso noturno. 

§ 2~' O trabalho será em comum dentro do estabeb 
cimento, na conformidade das aptidões ou ocupações 
anteriores do condenado, desde que compatíveis com a 
exeução da pena. 

§ 31' O tmbalho externo é admissível, no regime fe
chado, em serviços ou obras públicas. 

LEI No 7.256, 
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984 

Estabelece normas integrantes do Estatuto de mi
croemprcsa, relativas ao tratamento diferenciado, 
simplificado e favorecido, nos campos administrati
vo, tributário, pret·idenciário, trabalhista, cr.editício 
e de dcsenvol,.-imento empresar~al. 

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação So~ial e de Finanças.) 

O SR. fRESIDENTE (José Fra_gelli)- Os projetas li
dos serão publicados e remetidos às comissões COJl!pe~ 
tt!ntes. 

H:J orador~ inscritos. . . _ _. ··
, Cóncedo a pal:.wra ão nobrt: Sr."Senador Jofge Kalu

me. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Pronuncia o 
seguinte discurs.o.) -- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Nação brasileira, orgulhosa de seus filhos que sou~ 
bcram projet:J-Ja aqui e além fronteiras, quer através da 
ciência, quer do civismo, quer da política, da arte ou da 
çultura, em reconhecimento mantêm seus nomes perpe
tUados no escrínio de sua alma! 

Send.o_o __ Congrt!.Sso Nacional partícipe e também o 
panteão da no.s.s.u história, através do Senado inclina-se, 
numa reverência respeitosa, para antecipar-se às home~ 
nugens que por certo serão tributadas, no corrente ano, 
ao Maestro Antonio Carlos Gqmes, ou simplesmente 
CafloS Gomes, pelo sesquicentenário do seu nascimento. 
Ungido p-elos--Deuses e inspirado pela Musa Euterpe, o 
eminente pa_trício produziu peças musicais encantadoras, 
nivelando-se aos grandes compositores e maestros erudi
tos do mundo! 

~- N~ceu na cidade paulista c!_c_ Campinas, cm 1 I de ju
lhO dC 1836, trazcn_do o gen_e da_voca.ção musical trans
mitida_p_~o seu pui, o mllsicista ManoelJoséGomes, de 
quem rc~bera cssse divino aprendizado. 

Aos dezessete anos escrevia músicas populares, inclu
sive tang-o, e essa .sua precocidade haveria de torná-lo fa
moso. -conduzido pelas mãos invisiveis de Deus, em 
abril de 1859, com apenas 23 anos de idade, deu seu pri
meíro concerto na sua terra berço, juntamente com seu 
irmão José Pedro Gomes. Em seguida, inconformado 
com us limitações do meio em que nascera, para alçar 
võo mais alto, abandona, sem prévia anuência, a casa 
paterna e viaja com destino à Corte, onde D. Pedro II 
mandou matriculá-lo no "ConservatóriO de Música", di-
ríg-íd-o por FranCISco Manuel. Aí Carlos Gomes encon
trou o seu Olimpo, passando a brilhar graças à sua fulgu
rante inteligência, fascinando inclusive seus pares, ainda 
mais ao estrear no Teatro Urico sua primeira ópera 

.. "Noite no-Castelo", em 4 de setembro de 1861. 
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Cpm esse acontecimento uma nova aura-passou aso
prar em seu caminho, enriquecendo o mapa da geografia 
de óperas, como: "Joana de Flandres", "O Guarani", 
"Fosca"- para ele sua obra prima- "Salvador Rosa'', 
"Maria Tudor", "O Escravo", "Odaleia"- inicialmen
te denominada de "ConQ.or"J "Colombo" e vãrias ou-
tras. 

O Imperador, sensibilizado com a des.envoltura do jo
vem musicista, lhe outorga a Ordem da Rosa. Era o re
conhecimento real a quem ainda no limia:i" __ da vidajâ des
pontava para a fama. Estimulado com tantas provas de 
apreço e sempre em busca de maiores conheciriientos, 
viajou para a Itália, também terra de músicos erucJitos. 
No O:ms_ervatóriO de Milão, o Maestro Laura Rossi 
entrega-o a mestres altamente qualificados, e desta for
ma aperfeíçoa-se;-iiido às profundezas da sua arte, rece
bendo em 4 de maio-de 1866 o título de "maestro coi:npo
sítore", após brilhantes exames. Animado, apresentou à 
platéia italiana a sua peça "O Guarani", no Scala de Mi
Ião, em 19 de março de 1870, consagrando-se ante o êxi
to obtido. E o grande Giuseppe Verdi não se conteve, ex
pressando palavras de sentido profético: ''Este jovem Co-
meça onde eu acabo". _ . 

A sua performance de maestro e compositor faz com 
que o Rei Vitória Emanuel II o inclua na ordem de "Ca
valeiro da Coroa da Itália". A pâtria de Dante enternece 
e logo é ~nl~ªdo pela força de Cupido. 

Resplandeceu na Europa, mas a saudade da ''amada 
querência" o traz de volta_ ao Brasil, e, não obstante o 
triunfo cultural conquistado, no entanto era pobre de 
bens materiais e eni. 1889, com a queda do regime monár
quico, Carlos Gomes, embora não fosse político, ê. prete
rido pelos novos republicanos, que ignoram a sua com
petência, certamente porque a COroa o· ajudara em seus 
estudos. e a história, a triste história se repetindo em to
dos os_ tempos ... Mas o seu valor o destacava como estre
la de alta grandeza e tempos depois, por ironia do desti
no, em 1895, um verdadeiro republicano, Laura Sodré, 
governador do Par_á, reconhecendo os méritqs do artista, 
contrata-o para o Conservatório <ie. Música eni Belém, 
onde na sua curta permanência catiVou os paraenses com 
a sua bela arte. Contudo, essa alegria durou pouco, com 
o seu falecimento em 16 de setembro de 1896, fulminado_ 
por grave doença, ainda no seu fulgor profiss1orial. Seu 
corpo foi tnúlsportado para a sua "terra mater" pelo na
vio "ltaipu", posteriormente incorporado à Marinha de 
Guerra com o nome de Carlos Gomes, em homenagem a 
esse ilustre patrício qile soube engrandecer a nossa pá
tria. 

O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Com muita honra. 

O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador Jorge Ka
lume, os fatos históricos devem ser comemorados; da 
mesma forma, a mentôria dos vultos maiores da nacio
nalidade deve ser cultuada. O Senado está acostumado a 
ouvi-lo todas as vezes em que se lhe depara a oportuni
dade de c_omemorar um fato histórico transcendente ou 
homenagear um grande nome da vida política brasileira. 
Neste momento_, V. Ex', fiel a esse lema, exalta a me-
mória de um daqueles nomes que merecem figurar no 
panteüo da História do nosso País, lembrand_o o sesqui
centenário, cm julho próximo, de Carlos Gomes. E o faz, 
como sempre, com ·o brilhantismo, com o gosto pelos es
tudos que têm caracterizado o n_obre companheiro de re
presentação popular. Quero, portanto, nesta oportuni
dade, associar-me à justa homenagem que V. Ex• está 
prestando a esse gênio da música. Ao mesmo tempo, as
sinalo, mais uma vez, o seu empenho em não deixar que 
passe o ensejo de -exaltar os valores da nacionalidade 
brasileira. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. JORGE KALUME - O aparte de V. Ex•, 
nobre colega Nivaldo Machado, honrou esta homena
gem que o Senado da República, nesta tarde, por anteci
pação, estâ prestando ao grande Carlos Gomes. 

Como disse um pensador: 

"O desempenho de Carlos Gomes fóf de tal en
vergadura que mereceu elogios do Brasil e além
mar." 

E disse mais; 
.. 0 seu trabalho revela grande conhecimento e 

orauestração, muito brilho e paixão dramática, 
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como fiel discípulo que era de Meyerbeer, que viveu 
no período de 1839/1904." 

Portanto, registrando as palavras de V. Ex• concluo: 
Nosso preito de reconhecimento a esse paladino da 

música erudita, neste seu sesquicentenário de nascimen
to, cuja fama impregnou o Velho Mundo e cujo nome re· 
presenta uma legenda de glória para o Brasil! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE~TE (José Fragelli) - Conc_edo a 
pulavra ao nobre St::nador Helvídio Nunes. 

S Ex~ declina da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

S. Ex~ declina da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgflio Távora. 

S. Ex~ declina da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jo$é Fragelli)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas. 

S. Ex• declina da palavra. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Gaivão Modesto - Alexandre Cos
ta - Américo de Souza - Alberto Silva - Helvídio 
Nunes - Cesar Cais - Carlos -Alberto - Guilherme 
Palmeira-- Luiz Cavalcãnte - Jutahy Magalhães -
Lomanto Júnior- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro
ltamar Franco -Alfredo Campos- Fernando Henri
que Cardoso ..,....... Severo Gomes_- Ma_t,u:o Borges- Gas
tão Müller. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há número para deliberação- em plenário. 
Em conseqüência, as matérias da Ordeffi do Dia, em 

fase de votação, constituída dos Projetas de Lei d_o S~na
do n's 28/70, 193/80, 18/81, 60/81, 252/81, 271/81, 
70/83, 244/83, 270/83, 273/83, 288/83, 8/84. 28/84, 
57/84, 161/84,220/84 e .113/8.5, ficam com a sua apre· 
ciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

Os Projetas de Lei do Senado n'>'s 229/80_ e 25/83, fiw 
cam com a sua discussão sob restada por falta de quorum 
para votação dos Requerimentos n'>'s 47 e 48/86, de adia
mento da discussão para reexame da ComiSsão de Cons
tituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se ao 

Item 18: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n'i' 204, de 1985 (n'>' 6.615/85, na Casa de 
origem), que cria Juntas de Conciliação e Julgamen
to nas regiões da Justiça do Trabalho, define áreas 
de jurisdição e dá outras providências, tendo 

PARECERES orais proferidos em Plenário, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça- l9 pronunciamento 
- favorável ao Projetõ; 2'>' pronunciamento -pela 
inconstitucionalidade e injuricidade das emendas 
apresentadas na forma do disposto no art. 141, II, 
8, do Regimento Interno; 

- de Legislação Social - 1'>' pronunciamento -
favorável ao Projeto; 2'>' pronunciainento - con
trário às emendas; 

-de Finanças- I'>' pronunciamento- favorável 
ao Projeto; 2'i' pronunciamento- contrário às emen
das. 

Tendo, ainda Parecer sob n'i' 190, de 1986, da Co-: 
missão: 

- de Constituição e Justiça- 39 pronunciamento 
- favor"ável, nos termos de Substitutivo que ofere-
ce. 

A matéria foi apreciada em primeiro turno, em regime 
de urgência, em sessão extraordini.iria de 3 de dezembro 
do ano findo. 
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-As emendas a ela oferecidas em plenário foram aceitas 
de acordo com_ o d_isposto no art. 141, II, b, do Regimen
to Interno. Recebendo pareceres pela inconstitucionali
dade e injuridicidade, as referidas emendas tiveram o trg_
tamento proposto no art. 143, 3, do Regimento Interno 
e, desse modo, não foram submetidas a voto. 

O Projeto foi inclutdo em ordem do dia em 4 de março 
último, quando teve ~ua discussão em segundo turno 
adiada para reexame da Comi~são de Constituição e Jus
tiça. 
- Passa--=-Se~-portanto, nesta oportunidade, à discussão, 
em 2'>' turno, do Projeto e do Substitutivo apresentado 
pela Comissão de Constituição_ e Justiç_a. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
a matéria. 

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

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
-palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pro
!lYJlC.ia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O fato de estarmos às vésperas da eleiçãO de um Con
gress-o Nacional Constituinte não pode significar, para 
os legisladores, tanto do Parlamento como do Executivo, 
que tenhamos de ficar num compasso de espera, quando 
urgentes problemas nacionais continuam a desafiar pro
vidências legiferante.s. 

Um deles, Sr. Presidente, é o de reformulação do Esta
tuto do Funcionário Público, de iniciativa exclusiva do 
Poder Executivo, com os múltiplos problemas envolvi
dos no seu âmbito desde a situação do funcionalismo atê. 

_uma_ reestruturação d~ quadros que signifique, pelo me-
nos, uma missão pUia cada funcionário e cada servidor 
em seu lugar. 

Nesse contexto, no entatJ,to, dois problemas avultam: 
o_da sindicalização e __ o da unificação do regime_jurídico. 

Não vamos afirmar- o que seria uma inVerdade
que em todos os pafse.'> politicamente organizados há 
uma unificação por inteiro dos regimes dos servidores 
públicos. Há países, por exemplo, que proíbem sua parti
cipação na vida partidária e outros que a consentem e 
_encorajam. Entretanto, eles são eleitores em todos os re
gimes democráticos. 

De um certo modo, a tendência universal é a da unifi
cação do regime jurídico, afora os chamados .. cargos de 
confiança", que implicam na demissão .. ad nutum" da
queles nomeados por inspiração exclusivamente poHtica. 
Dentro dos quadros, enquanto permaneçam, têm os 
mesmos direitos e deveres que os funcionários -perrft.a- -
nentes. 

Essa é a solução ideal, parecendo que o caso brasilei
ro, onde temos funcionários trabalhistas e estatutários 
nos mesmos qua-dros- da Administração Di reta e ln di
reta, indiferentemente - é único no- mundo, com uma 
experiênCia de cerca de dois decênios, criada coin a Re
voluçaão de 1964. Pretendeu-se usar a·trabalho contrata
do, sem concurso, sem a garantia da estabitidade, rece· 
bendo esses funcionários o décimo terceiro salá:i"io e a 
proteção do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. 
Enquanto isso, com qllinquênios e es.tabilidade, os esta
tutários não recebem o décimo-terceiro salário. 

Centenas de vezes tem-se protestado, nas tribunas do 
Congresso e na Impre'nsa, contra essa anomalia, mas até 
agora, o Executivo não encontrOu como corrigi-la e, pos
sivelmente, o problema será decidido _no próximo ano, 
pela Assembléia Nacional Constituinte. 

O debate sobre a sindicalização é igualmente grave. 
Indaga-se por que apenas os servidores públicos estão 
proibidos de promover esse congraçamento classista, em 
defesa de seus direitos. A proíbição ê constitucional. E 
da mesma forma resta à próxima Constituinte dar res
po~tas às constantes divergências que o assunto vem sus
citando através desses últimos decênios. {Muito bem!) 

_Q SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Não há mais 
oradores inscritos. 
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Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer
rar a presente sessão, designando para a sessão ordinária 
de amanhã a seguinte 

ORDEM DODIA 

Votação, cm segundo turno, do Projeto de Lei da Câ
mara n~> 204, de 1985 (n~> 6.615/85, na Casa- de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria 
Juntas de Conciliação e Julgamento nas regiões da Jus
tiça do Trabalho, define áreas de jurisdição, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES orais, proferidos em Plenárlo;-das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça - ]~> pronunciamento -
favorável ao Projelo: 2~> pronunciamento- pela ÍJJConsti
tucionalidade e injuridicidade das emendas apreseOtadas 
na forma do disposto no art. 141, II, b, do Regimento InM 
terno; 

-de Legislação Social - 1~' pronunciamento- favoM 
rúvel <lO Projeto; 2"' pronunciamento - contrário às 
emendas; 

-de Finanças - I~' pronunciamento - favorável ao 
Projeto; 21' pronunciamento - contrário às emendas. 

Tendo, ainda Parecer sob n~' 190, de 1986, da ComisM 
são: 

-de Constituição e Justiça - 31' pronunciamento -
favorável, nos terinos de substitutivo Que Ofereêe. 

Vot<.~çào, em primeiro turno (apreciaçãO preliminar da 
constitucion<.~lid<.~de, nos termos do art. 296 do RegimenM 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 28, de 1970, 
de autoria do Senador Ruy Carneiro, que cria o SerViço 
Nacional Obrigatório e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n~' 819, de 1985, da Comissã_o 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidaM 
de. 

3 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelitntna:r-da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do RegimenM 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado nl' 193, de 1980, 
de autoria do Senador Humberto Lucena, que introdu:.: 
alteração na Lei da Anistia, objetivando tornar expresso 
o direüo-aos adicionais, por tempo de serviço, dos serviM 
dores civis e mílítúes que retOrnarani. ou ievefteram ao 
serviço ativo, tendo 

PARECER, sob n'i' 282, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidaM 
de. 

4 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimiriar da 
constitucionalidade, nos terinos do art. 296 do RegimenM 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 18, de 1981. 
de autoria do Senador Gastão Mt1Uer, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de construção, reconstrução ou monw 
tagem do Museu, nos casos de extinção ou demolição da 
unidade existente, tendo 

PARECER, sob n'l 500, de 1985, da ComisSão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalíclaM 
de. 

5 

Votação, em primeiro turno (apreciação prefirriin<if(la 
constitucioriatidade, nos termos do art. 296--do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 60, de 198f, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que suspende, em 
relação aos desempregados, a exigibiliâade dos créditos 
vinculados ao _Sislema FinanCeíio de A:ãb"ITação e óá áUw 
t.ras providências, tendo 

PARECER, sob nl' 820, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justica, pela inconstitucionaliàaM 
de. · 
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Votação, em primeiro turno (apreciaÇão-Preliminar-da 
constituCionalidade, nos termos do art. 296 do Regiinen" 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 252, de 1981, 
de autoria do Senador Itamar Franco, que exime do I mM 
posto sobre a Renda as quantias pagas a título de indeniM 
zaçào por férias não gozadas no curso do contrato de 
trabalho, tendo 

PARECER, sob n"' 572, de 1982, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidaM 
de. 

7 

Votação, em primeiro turno" (apreciaÇão preliminar da 
juridicidad_e, nos tennos do art. 296 do Regimento_ln_ler
no), do Projeto de Lei do Senado n~' ~71, de 1981, de au" 
toríá do Senador Gastão MüUer, que considera pres
tação de socorro a intervenção médica arbitrária indisM 
pensável à salvação da vida de terceiro, tendo 

PARECER, sob n9 728, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

Votação, em primeiro turno {apreciação preliminar da 
-constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n'~ 70, de 1983, de autoria do Senador Ne[son Carneiro, 
que estabelece critériO e limite para os reajustes dos 
preços de ingresso de jogos de futebol, tendo 

PARECERES, sob nos 738, de 1983, e 51, de 1985, da 
Comissão 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade e injuridicidade; 29 pronunciamen
to (reexame solicitado em Plenário): ratificando seu paM 
recer anterior, com voto vencido do Senador Helvídio 
Nunes. 

Votação, em primeiro turn<;> (iipreciaçào preliinit:tar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimeiifõ InterR 
no), do Projeto de Lei do Senado n9 244, de 1983, de auM 
to ria do Senador Álvaro Dias, que dispõe sobre a possiM 
bilidade de os sindicatos de trabalhadores poderem rew 
clamar em juízO, independentemente de mandato procu
ratório, adicionais de insalubridade e periculosidade, em 
benefício de seus associados, tendo 

PARECER, sob n~' 50, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

lO 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 270, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
acrescentando dispositivo à Lei n9 5.889, que estatui nor
mas reguladoras do trabalhador rural, tendo 

PARECER, sob n"' 486, de 1984, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidaR 
de e injuridicidade. 

11 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
- --constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 

296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado_ 
n9 273, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
acrescentando dispositivo à Lei n~' 7.016, de23 de agosto 
de 1982, que dispõe sobre_ a reversão_ para cargos inteM 
grantes do plano de classificação, tecido-

PARECER, sob n'>' !31, de ·1985, dii-Comissão 

-de Constituição e Justica, pela inconstitucionalida
de e injuridicidade, com voto vencido dos Senadores JuM 
tahy Magalhães, Lenoir Vargas e Luiz Cavalcante. 

12 

Votação, em primeiro turno (apreciaçãO-preliriifnar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do RegimenM 
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to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 288, de 1983, 
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre o arrendamento compulsório de parcelas de lati
fúndios, para os efeitos que especifica, tendo 

PARECER, sob n~> 401, de 1984, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

13 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen
to Interno), do- Projeto de Lei do Senado n'~ 8, de 1984, 
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que altera a re
dação do õ.lrt. 10 da Lei n~' 6.903, de 30 de abril de 1981, 
para equiparar ao funcionário público civil da União, 
Juiz Temporário aposentado, tendo 

PARECER, sob n'~ 817, de 1985, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

14 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296- do Regimen
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n'~28, de 1984, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Consolldaçào das Leis do Trabalho, no 
c:apftulo concernente à Justiça do Trabalho, tendo 

PARECER, sob n~' 812, de 1985, da CámissàO 

- de Constituiciio e Justica, pela inconstitucionalida
de. 

15 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n'~ 57, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que altera dispositivoS da Lei n9 4.266, que dispõe sobre 
o salárioMf<.~mília do trabalhador, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n~ 880, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida· 
de e injurídicidade. 

16 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do RcgimenM 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 161, de 1984, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, determinando 
que seja incorporada ao vencimento, na condição que es
pecifica, a gratificação de cargo têcnico percebida por 
servidor público, tendo 

PARECER, sob n9 465, de 1985, da Comissão 

-de Constitulç~o ~Justiça, pela inconstitucionalidaM 
de. 

17 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
con_stitucionalidade, nos termos do art. 296 do RegimenM 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 220, de 1984, 
de autoria do Senador Henrique Santillo, que estabelece 
Critérios parir reajustamento salarial do servidor público 
e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n~' l32, de 1985, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

18 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos tei'mos do art. 296 do RegimenM 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado nl' 113, de 1985, 
de autoria do Senador Carlos Alberto, que dispõe sobre 
a contagem recíproca do tempo de serviço entre atividaM 
des abrangidas pelo Programa de Assistência ao TrabaM 
l~ador Rural e aquelas vin~uladas à Previdência Social 
Urbana, tendo 



602 Terça-feira 8 

PARECER, so_b __ n<:> 466, de 1985, d:::~ ComisSão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

19 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucion-alid'-l.dc c juridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do PrOjeto át! Lei do Senado 
n<1 229, de 1980, do Senlldor Henrique Santillo, que proí
be a prL)paganda di! medicamentos nos meios de com uni
caçào social, ten_do 

PARECER, sob n\1 353, de 1981, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de e injuridicidade, com voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Tancrcdo NeveS. -

(Dependendo da votação do Requerimento n<:> 47, de 
1986, d~.: autoria do Senador Benedito Ferreira, de adia
mento da discussão para reexame da Comissão de Cons
tituiçào e Justiça.) 

20 

Discussão, em primCTro-turno (apreciação preliminar 
da _c.onstitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n<? 25, de 
1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que isenta 
do Imposto sobre a Renda as gratificações que enumera, 
pagas a servidores públicos, tendo 

PARECER, sob n~' 1.013, de 1985, da CoriiiSSãO 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida
de. 

(Dependendo da votação do Requerimento nl' 48, de 
1986, de autoria do Senador Nelson Carneiro, de adia
mento da discus-são para reexame da Comissão ae Cons
tituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sess?lo. 

r Le~·anta-.fe a j'essão às 14 horas e 46 minutos.; 

ATA DA 22• SESSÃO, 
REALIZADA EM 25-3-86 

(Publicada no DCN - Scçào II - de 26-3-86 

RETIF/CAÇÀO 

Na publicação do Parecer nl' 147, da Coinissão de Re
[açôes Exteriores,- referente ao Projeto de Lei da Câmara 
n~ 102, de 1984, que "dispensa a exigência do visto de 
saída p:.~ra brasileiro residente no ~xtcrior". 

Na página no:> 426, 1~ coluna, 
Onde se lê:: 

PARECER N• 147, DE 1986 
Leia-se: 

PARECER N• 147, DE 1986 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Ata da 113• Reunião 

Às oito homs do dia trint:.~ de o_u_tubro do ano de_ mil 
novecentos c oitenta e cinco, na sala de reunião do Con
selho de Administração do Senado Federal~ sob a PresiM 
dência do Dr. Lourival Zagonel dos Santos, Diretor
Geral do Senado Federal e Vice-Presidentc do Conselho 
de Supervisão do CEGRA F', no exercício da PresidénCía,--
em virtude da impossibilidade do comparecimento do 
Excelcntísimo Senhor Presidente- Sen-ador Enéas Fa
ria, por motivo de viagem, e presente os Conselheiros Vi
cente Sebastião de Olivci_ra, Marcos Vieira, Leonardo 
Gomes de Carvalho Leite Neto e José Lucena Dantas, 
reuniu-se o Conselho de Supcrví.SãO do Centro Gráfico 
do Senado Federal. Abertos os trabalhos o senhor Presi
dente, Dr. Lourival Zagoncl dos Santos, colocou em dis
cussão a Ata da 112~ reunião, deste Conselho de Supervi
são, distribuída _antcrio_rmentc para apreciaçãO dos Se
nhores Co_ns.elhcir_os, e, apôs manifestação favçrável de 
todos os presentes, foi ã m-eSma aprovada. A _seguir, o 
Senhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro Vi
cente SebastiãO de Oliveira que apresentou parecer sobre 
o processo n<? 00669/85, referente à prestação-de contas 
do CEGRAF, do primeiro trimestre de l985, devida-
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mente instruído com o parecer da Auditoria do Senado 
Federal que emitiu certificado atestando a regularidade 
dus contus exuminadas, embora ressalvando quanto à 
f:.~Jta de contabilização pelo FUNCEGRAF de recebi
mento c devoluções das cauções efetuadas por terceiros, 
noSistema Financeiro. Após a leitura -do parecer, o Se
nhor Presidente colocou a matéria erri discussão, sendo a 
mesma ap1plamente :.~preciada por todos os presentes. A 
seguir foi posta em votação, sendo aprovada nos termos 
do parecer do Conselheiro. Novamente com a palavra, o 
Conselheiro Vicente Sebastião de Oliveira relatou o ter
ceiro item da pauta, apresentando parecer relativo à pro
posta de realização de licitação para aquisição de 2 
(duas) unidades de Fotocomposiçào destinadas ao ree
quipamento d:.~ Seção de Fotocomposição, da Divisão 
Industrial deste CEGRAF e respectiva minuta do Edital. 
Coloc:.~do em discussão, o parecer foi amplamente discu
tido c. posto em votação, 'roi aprovado, sendo o Senhor 
Diretor Executivo autorizado a realizar a licitação nos 
termos do Edital proposto. P:.~ssando~se ao quarto item 
d:.~ pauta, o Conselheiro Marcos Vieira apresentou pare
cer sobre o processo nl' O 1530/85 relativo à_ proposta de 
tc<-tlizaçào de licit:.~ção para aquisição de papéis c respec
tiva minuta do Edital. Relatando o processo, o Conse
lheiro ressaltou que embora a minuta do Edital tcnhr:J 
atendido às exigências da legislação em vigor, revendo as 
espccific<-tções c.onstatou a necessidade de esclarecimen~ 
tos e reestudo nu parte relativa aos itens I e 2 e em re
lação às medidas dos formatos dos papéis offset 180 
gjml (AA) e 180 gjml (BB). Também observou o senhor 
Conselheiro, que não obstante o Diretor Adjunto da Di
visão Industrial tenha solicitado o parecer da Assessoria 
Jurídica a respeito do uso correto dos papéis linha d'á
gua, a minutll do Edital adotou as duas opções de aqui
siç~o sem _que tivesse havido a man~fcst_ação dessa Asses
soria. Sugeriu, t:.~mbém, o Senhor Conselheiro que a mi
nuta do Edital no item 9.5, recebesse melhor redução 
quanto a erros formais relativos a preços, de modo apre
venir problemas no julgamento. O parecer foi colocido 
em discussão e, submetido à votação, foi aprovado por 
un:.mimidade com as _sugestões e recomendações feitas 
pelo Senhor Conselheiro. Em seguida passoU-se ao quin
to pontv da pauta, sendo dada a palavra ao Conselheiro 
Leonardo Gomes de Carvalho LeHe Neto, que apresen
tou p:.~recer sobre a proposta de alteração do Fundo do 
Centro Gráfico do Senado Federal - FU:KCEGRAF 
-pura o exercido fin:.~nceiro de !985. Rdatando a ma
téria o Conselheiro apresentou, em anexo ao seu parecer, 
um quadro síntese da situação original e _das alterações 
havid:.~s no orçamento do FUNCEGRAF -_no corrente 
exercício, tendo concluído favoravelmente à proposta de 
alteração feita, vez que, ficou delnonstrado ser proceden
te e coerente com as possibilidades e necesSidades do 

-programa de trabulho do órgão para o corrente exercí
cio. Dbcutido o parecer, fo"i submetido à votação, tendo 
sido aprovado por unanimidade, em razão do que o pro
cesso deverá ser encaminhado à elevada _apreciação d<> 
Egrégia Comissão Diretora do Senado Federal. Nada 
mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos 
o Senhor Presidente- Dr. Lourival Zagonel dos Santos, 
declarou encerrados os trabalho::;, às nove horas, e, para 
constar, foi lavwda a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Preside!'l-te e demais 
membros. --

Bmsília, 30 de outubro de 1985. -:- Lourival Zagonel 
dos Santos, Vice-Prcsidcnte (no exercício da Presidência) 
- Vicente Sebastião de Oliveira, Membro - Leonardo 
G. de Carvalho Leite Neto, Membro - Marcos Vieira, 
Membro- Josê Lucena Dantas, Membro. 

Ata da U4~ Reunião 

Às dez horas do dia doze de dezembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e cfDco; na sala de reunião do Con~ 
sclho de Supervisão do CEGRAF, sob a presidência do 
Excelentíssimo Senhor Senador Enéas Faria, Digníssimo 
PrimeífO~Secretário dÕ Seriãdo Fedeial e Pn:sidenfe do 
Conselho de Supervisão do CEGRAF~ e presentes os 
Conselheiros Lourival Zagonel dos Santos, Leonardo 
Gomes de Carvalho Leite Neto, Marcos Vieira e José 
Lucena Dantas, reuniu-se o Conselho de Supervisão do 
Centro Gráfico do Senado Federal. Deixando de compa
recer, por motivo jUstificado, o Conselheiro Vicente Se
bastião d_e Oliveira, que entregou à Secretaria os parece-
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rcs emitidos em processos que lhe foram distribuídos 
para relatar. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
colocou cm discussão a ata 113• reunião, distribuída an~ 
tcriormente para apreciação dos senhores conselheiros, 
sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguin
do a reunião,_ o Senhor Presidente, Si:nacfor Enêas Faria, 
passou a palavra ao Conselheiro Leonardo Leite neto, 
que leu o parecer do Conslheiro Vicente Sebastião de 
Oliveira, constante do Processo n"' 1509/85 relativo à 
prestação de contas do CEGRAF, referente ao segundo 
trimestre de 1985, devidamente instruído com parecer da 
Auditoria do CEGRA.f favorável, e com certificado de 
regularidade das contas examinadas. Concluída a leitura 
do parecer, o Senhor Presidente colocou a matéria em 
díscus.são, sendo, após debate dos presentes, aprovada 
nos termos do p:.~recer do Conselheiro relator. O Senhor 
Presidente, dando seqUência à reunião, Passou a palavra 
novamente ao Conselheiro Leonardo leite Neto para re
ILltar parecer de sua autoria sobre o _Processo nQ 
01975/85-CEGRAF, sobre a Propostu de Orçamento ln
terno do Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal 
- FUNCEGRAF, para o exercício de 1986. O Senhor 
Conselheiro apresentou seu parecer sobre o assunto, 
concluindo. após detida unálise do Processo, que "a do
cumentação constante do Processo, os trâmites e rituais 
previstos no Rcgul:.~mento do CEGRAF, bem como as 
exigências determinadas pelos responsáveis na adf!iinis
tração e gerência do Órgão, justificam a aprov-ação da 
proposta que foi elaborada de acordo com os regulamen
tos e instruções das autoridades financeiras e -orçamen
tárias c legislação es!Jecífica, citadas nos parecere_s do Di
rctor Administrativo, da Auditoria e do Diretor Executi-, 
vo do órgão", O Senhor Presidente colocou a matéria 
em discussão, sendo o parecer do relator aprovado por 
unanimidade, devendo a proposta ser submetida à apre
ciação da Comissão Diretom do Senado Federal. A se
guir o Senhor Presidente passou ao quarto item da pau
ta, concedendo a p:.~lavra ao Conselheiro Marcos Vieira 
que relatou o Processo n'i' 01530/85, que "trata da homo-
logaçi:io do rcsultudo do julgamento da Tomada de 
Preços n~> O 10/85, para aquisição de papéis Planos e em 
bobinas. O Conselheiro; após apreciar amplamente a or
ganização do procedimento licitório e seus resultados, 
m:.~nifestou-se pel:.~ homologação da referida licitação, de 
acordo com o Quadro Demonstrativo do Resultado, 
constante do Processo às folhas 151/152. Após ser colo
cado em discussão o assunto, os presentes se manifesta
ram pela homologação da Tomada de Preços nos termos 
do parecer apresent:.~do pelo Conselheiro Marcos Vieira. 
Referindo-se, ainda., ao Processo n<? _01530/85, o Sc!nhor 
Conselheiro .l\·Iarcos Vieira solicitou que fosse registrado 
em Ata o reconhecimento pela ótima organização dada 
ao Proces.w dessa Tomada de Preços, elogiáve[ sob to
dos os aspectos, podendo ser tomada como modelo para 
as futuras aquisições de papéis. O Dirctor Executivo do 
CEGRAF, José Lucena Dantas, agradeceu o reconheci
mento estimulante consignado pelo Conselheiro e disse 
que transmitiria à equipe da Divisão Administrativa o 
elogio pelo trabalho realizado, e que determinará que 
seja adotado o referido Processo como paradigma para 
as futuras licitações a serem organizadas para aquisição 
de papel. Imediatamente o Senhor Presidente, Senador 
Enéas Faria, passou ao quinto item da pauta, solicitando 
ao Conselheiro Leonardo Leite Neto que procedesse a 
leitura do parecer do Conselheiro Vicente SC:biSliào de 
Oliveira sobre a homologação do resultado do julgamen
to da Tomada de Preços n.,.. 009/85, constante do Proces
so n\' 0792/85, para aquisição de duas unidades de foto
composição. Em minudente parecer, o Conselheiro opi
na peta homologação da referida Tomada de Preços, 
.. suportados no relatório da Comissão Permanente de 
licitação c nos pareceres do Senhor Auditor e do Senhor 
Assessor Jurídico do CEGRA.F''. Após ampla discussão 
pelos Conselheirás, -o resu[tdo do julgamentp da Toma
da de Preços n.,.. 009/85 foi homologado por unanimida
de._Esgotada a pauta, o Senhor Presidente Conc~eu a 
palavra ao Senhor Diretor Executivo do CEGRAF, Josê 
Lucena Dantas, Que deu ciência ao Senhor Presidente e 
demais Membros do Conselho do Leor da Comunicação 
n<.> 08/85-D( de 9 de dezembro de 1985, em que partici
pou à Comunid:.~de Funcional do CEFRAF a decisão 
adotllda pel:.~ Egrégia Comissão Diietora do Seriado Fe
deral no sentido de conceder, ainda este ano, a Gratifi
cação do Esforço Concentrado aos servidores do CE-
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GRAF, com fUndainento no reconhecimento do seu di-
reito em perceber a referida gratificação, em raiãO ___ da 
sua habitualidade ao longo de muitos anos, amParado 
por jurisprudência arripla e unânime do STF .. e tFR, con
forme evidenciado em pareCer- da Consultaria Gcriil Oo 
Senado Federal. Informou ainda o Senhor Diretor Exe
cutivo que o referido comunicado, tendo anexo o texto 
do pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Senador 
Enéas Furia, Primeiro-Secretário do Senado Federal, fei
to na SeçãO do dia 5-12-85 em que comunicou ã deCisão 
da Mesa, ao Plcnárlo do Senado Federal, foi impresso 
pefo CEGRAF e distribuído a cada servidor do Órgão, 
juntamente co'm o cO-ntra cheque do mês, para que todos 
tomassem conhecimento direto dos exatõs termos em 
que a decisão foi tomada. Ainda com a palavfa, o Se-. 
nhor Diretor Executivo informou que remetera à Asses~ 
soria do Senhor Dirctor~Geral os princiPãls dados rClati~ 
vos à produção industrial e ativídades administrativas do 
CEGRAF no ano de 1985, para fins de inclusão no Rela
tório da Presidência, desejando, na oportunidade ressal
tar apenas dois aspccfos: a constatação de que 2 atual 
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administração do CEGRAF, com o apoio inestimável 
do Senhor Primeiro-Secretário, do Excelentfssimo Se~ 
nfiof PreSidei1.te -e do Senhor Diretor~Geral do Senado, 
conseguiu recuperar, em tempo recorde, em vista dos fa
tores e condições adversas enfrentados este ano, o nível 
de produção industrial do CEGRAF, que irá encerrar o 
ano com um total de execuçào de Ordens de Serviços em 
torno de J I mil, ligeiramente superior ao ano de 1984. O 
índice de recuperaÇào pode- também sei atestado pelo 
próPrio acompanhamento da produção industrial por 
mês,- pois, enquanto nos meses de fevereiro e março do 
corrente ano a gráfica imprimiU-uma rriédi<i ae JJ692 rili~ 
lhões de exemplares por mês, no mês de outubro esse to
ta! subiu para 4,482 milhões de exemplares, representan~ 
do um jncremento de 2,6 vezes. Na ár_ea adminiStrativa, 
ressaltou o Dirctor Executivo;-a economia obtida com a 
implanl"aÇão das novas dirétrizes em relação às viaturas 
utHizadas para o serviço de representação, que foi signi
ficativa, pois,_ no ano de 1984 os veículos desfíriãdos -a 
çsse serviço, em núrilerõ de 4 rodaram 134 m11 quilóme
tros, enquanto no ano de 1.985, reduzida a -frota ·a apenas 
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Üm- veículo cm uso, esse tatu! baixou paro apenas ~_3 mil 
quilómetros a apenas Um veículo em uso, esse baixou 
pa_ra apenas 23 mil quilómetros r~dados até o final do 
mês de outubro. A economia de recursos obtida fol alo
cada-ao custeio do programa de assistência médica e hos
pitalar aos servidores do CEGRAF, instituído pela atual 
administração, como um benefício social concedido a 
qualquc_r se_rvidor, sem discriminações, nos termos d_as 
riormas estabelecidas pelo Ato _n9 li, de !985, da Conlís
são Dirctora. Nada mais havendo a tratar, agradecendo 
~ pr.esença de todos, ~ Senhor Presidente, Senador Enéas 
Fa-ria, declarou encerru_dos os trabalhos, às onze horas, 
e, para constar, foi hlVrada a presente Ata, que, depois 
de [ida c a pi-ovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
c demais membros. -

Brasília, 13 de dezembro de 1985.- Senador Enéas 
En_ria, presidente - Lourival Zagonel dos Santos, Vice
Prcsidente- Marcos Vieira, Membro- Leonardo Go
mes de C. L. Neto, Membro - José Lucena Dantas, 
Membro. 
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SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 32fSESSÃO, EM 8 DE ABRIL DE 
1986 

!.l-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Oficio do Presidente do Supremo Tribunal 

Federal 
N"' S/4/86 (n~' 14/86, na origem), encanlinhando 

ao Senado Federal cópias das notas taquigrâficas e 
do acórdão proferido pelo SupremO Tribllnal Fede
ral nos autos do Recurso Extraordinârio n'~' 103.434~ 
3, o qual declarou a inconstitucionalidade .do inciso 
IX, do art. 60 da Lei Estadual n~' 6.763, de 26-12-75, 
do EstadQ_de Minas Gerais. 

1.2.2 - Oficio do Presidente da Ordem dos Advo
gados do Brasil 

N'i' 16/86, encaminhando ao Senado Federal có
pias das Proposições aprovadas D<? II C~ng_resso Na
cional Pró-Constituinte da OAB, re3.liza-d0-em 
Brasília de 15 a 19 de outubro de 1985. 

1.2.3 - Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.4- Leitura de projeto 
Projeto de Lei do Senado n9 52/86, de autoria do 

Sr. Senador Nelson Carneiro, que prorroga atê 31 de 
dezembro de 1988 o prazo de validade do concurso 
para Fiscal do Trabalho, realizado em outubro de 
1984. - -

1.2.5 --Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Matéria 

publicada no Jornal do Brasil, edição de 24~86, sob o 
títulq, "SergiportoS uma concorrência duVldOSii". 

SENADOR HELV[DIO NUNES- Retorno ao 
Tribunal de Contas da União da fiscalização di apli~ 
cação das transferências de recursos federais aos Es~ 
tados e- Municípios. 

SENADOR GABRIEL HERMES-:_ Valorização 
das profissões de bacharel em ciências Contâbeis e 
técnico em contabilidade. 

I .2.6 - Comunicações da Presidência 
--Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 

8/84 (n9 2.124, de 1979, na Casa de origem), por t~ 
recebido parecer contrârio, quanto ao mérito, da co~ 
missão a que fái -distribuído. 

- Designação de Comissão Especial Mista, destÍ
nada a organizar os ates de comemoração do cente-

SUMÁRIO 
nârio de nascimento dos DO~:~tõres OctâVío_- Mangá
beira e Ernesto Simões FilhO. 

- Convocação de sessão extraordinãria a realizar
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordeni do Dia 
que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n9 204/85 (n9 
6.615/85, na Casa de origem), que cria Juntas de 
Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do 
Trabalho, define ãreas de jurisdição, e dá outras pro
vidências. Aprovado? Sendo rejeitado o substitutivo, 
após usarem da palavra os Srs. Hélio Gueiros e César 
Cais . .À sanção: 

-Projeto de Lei do Senado n"' 28f70, que cria o 
Serviço Nacional Obrigatório, e dá outras providên
cias._(ApreCiação preliminar da coitstitucionalidade.) 
Rejeitado. Ao arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado nç 193/80, que intro
duz alteração na Lei da Anistia, objetivando tornar 
expresso o direito ao"s- adicionais, por tempo de ser
viço dos servidores civis e militares que retornaram 
ou reverteram ao serviço- ativo. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Sen;ldo n"' 18/81; que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução 
qu m~:mta_gem de p1useu, nos casos de extinção ou de
molição da unidade existente. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade.) Rejeitado, após usar da 
palavra o Sr. Jorge Kalume, Ao Arquivo. --

- Projeto de Lei do Senado n"' 60/81, que suspen
de em relação aos desempregados a exigibilidade dos 
créditos vinculados ao Sistema Financeiro de Habi
tãção e dá outras Provídências. (Apreciação prelimi~ 
nar da constitucionalidadeL) Rejeitado. Ao- Arquivo. 

___:_Projeto de Lei do Senado n9 252/81, que exime 
do Imposto sobre a Renda as quantias pagas a título 
de indenização por férias não gozadas no curso do 
contrato de trabalho. __ (Apreciação preliminar da 
_CõifsfilUclôriilidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado nç 271(81, que consi
dera prestação de socorro a intervenção médica aÍbi
trária indispeilsâvel à salvação da vida de terceiro. 

(Apreciação Preliffilnar da constitucionalidade.) R«>. 
jeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 70/83, que estabe
lece critério e limite para os reajustes dos preços de 
ingresso de jogos de futebol. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade.) Rejeitado, 
após usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro. Ao Ar· 
quivo. 

-PrOjetO de Lei" do Senado 09 244/83, que dispõe 
sobre a possibilidade de os sindicatos de trabalhado
res poderem reclamar em ju!zo, iridependentemente 
<fe mandatQ procuratói-io, adicionais de insalubrida
de e periculosidade, em benefício de seus associados. 
(Apreciação preliminar da juridicidade.) Rejeitado. 
Ao Arquivo. 

- Pn?jet~ de Lei do Senado n"' 270/83, acrescen~ 
tando dispositivo à Lei n"' 5.889, que estatui normas 
reguladoras do trabalhador rural. (Apreciação preli
minar da constitucionalidade ejuridicidade.) Rejeita· 
do. Ao Arquivo. 

- Prçj~tõ d~ Lei do Senado n9 273/83, acrescen
tando dispositivo à Lei n9 7.016, de.23 de agosto de 
1982, que dispõe sobre a reversão para cargos inte
grantes do plano de classificação. (Apreciação preli
minar da constitucionalidade e juridicidade.) Rejeita· 
do. Ao Arquivo. 

---,-Projeto de Lei do Senado n"' 288/83, qu~ dispõe 
sohre o arrendamento compuls_ório de parcetas de la
tifúndios, para os efeitos que especifica. (Apreciação 
preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 8/84, que altera a 
redação do art. lO da Lei n"' 6.903, a e 30 de abril de 
1981, pãra eqUiparar ao funcionário público civil da 
União, JuiZ Temp<:>rârio aposentado. (Apreciação 
preliminar da-constitucionalidade.) Rejeitado. Ao 
Arquiv'o. · 

- Projetõ de Lei do Senado n"' 28/84, que acres
centa dispositivo à Consolidação das Leis do Traba
lho, no capítulo concernente à Justiça do Trabalho. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Re
jeitado. Aa Arquivo. · 

- Projeto d_e Lei do Senado n"' 57/84, que altera 
dispositivos· da Lei n"' 4.266, que -dispõe sobre o 
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

rnretot-Gerol do Senado Federo! 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

satârio~família do trabalhador, e dâ outras providên
cias. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e 
juridicidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 161/84, determi
nando que seja incorporada ao vencimento, na con
dição "!Ue especifica, a gratificação de cargo técnico 
percebida por servidor público. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquiv_o. 

- Projefo de Lei do Senado n"' 220/84, que estabe
lece critérioS Para reãjtiStá"inento salarial do servidor 
públiCo e dá_ outras providênc1as.-(Api'eciação preli
minar da constituclonalidaâ(::.J Rejeitado. Ao Arqui
vo. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 113/85, qUe dispõe 
sobre a contagem recíproca do tempo de serviço en
tre atividades abrangidas pelo Programa de Assistên
cia ao Trabalhador Rural e aquelas vinculadas à Pre
vidência Social Urbana. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidad~.) Rejeitado, tendo usado da pala
vra os Srs. Carlos Alberto e Hélio GU.iirOs. Ao Ar
quivo. 

-Projeto de Lei do Seo_ado n"' '129/80, que proíbe 
a propaganda de medicamentos nos __ roeios 9e comu
nicação social. (Apreciação preliminar da constitu
cionalidade e juridícidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 25/83, que isent~ 
do Imposto sobre a Renda as_ gratificações que enu
mera, pagas a servidores públicos. (Apreciação preli
minar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arqui
vo. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR VIRGILIO TÃVORA ~Propostaad· 
ministrativa pafà o controle da dívida externa apre
sentada por S. Ex'", por ocasião de reunião dos países 
membros da ALAD. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Impor
tância da educação como instrumento de formação 
de um país. Problema educacional brasileiro. 

SENADOR CARLOS ALBERTO, como Líder
Trabalho que vem sendo realizado por D. Marly Sar
ney, em favor do menor abandonado_,_ 

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Dia Mun
dial da Saúde. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessida
de de uma maiOr fiscalização por parte do Ministério 
do Trabalho, da jornada diâria de trabalho. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Reivinõicação 
dos Prefeitos do' Vale do Paranaíba e di\ Associação 

EXPEDIENTE 
CENTRO GIUi.FICO DO SENADO FIDIIAL 

DIA.IIO DO CONGIISSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Fedet"al 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Anual Cz$ 92,00 

Semestral 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

dos Municípios daquela região, em favor da cons
- truç.ão de uma ponte sobre o ri<i Paranaíba. 

SENADOR JQJ. 0 CALMON- Contratos firma-
dos pelo M inistêrio dos Transportes, de recuperação 
de trechos da malha rodoviária- federal. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- 679 ani
versário do Jornal do Comércio~ de Recife - PE. 

SENADOR CESAR CA.LS- Apelo em favor da 
aplicação do plano Educação Para Todos, no Estado 
do Ceará. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
s~são 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 -ATA DA 33• SESSÃO, EM 8 DE ABRIL DE 
1986 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nome indicado para função cujo provimento depende de 
sua prévia aquiescência: 

- N"' 79/86 (n"' 82/86, na origem}, referente à es
colha do Sr. Paulo Dirceu Pinheiro, Embaixador do 
Brasil junto à República Popular de Angola, para, 
cumulativament~. exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Democrâtica de São To-
mé e Príncipe. · 

2.2.2 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n"' 78/86 (n9 81/86, 
na origem), P!!la qual o Senhor Presidente da Re
pública solicita autorização do Seriado Federal para 
que a Prefeitura Municipal de Tubarão (Ser pOsSa 
contratar·operil"ção de crédito, para os fins que espe
cifica. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 12/86, solicitando seja anexa-
. do aos Projetas de Lei do Senado n"'s 102/83,6, 131 e 

146/84, que tramitam em conjunto, o de n"' 150/83, 
que reduz prazo da correção automática-dos salârios, 
da Lei n"' 6.708, de 30 de outubro de 1979, e dá outras 
prov~~ências:-Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n"' 14/85 (n"' 89/85, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo cultural entre o Gover
nO_da Re~úbli"ci Federativa do Brasil e o Governo d_a 

República Democrática de São Tomé e Príncipe, 
concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984. Aprova

- da. À promulgação. 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 24/85 (n9 
82/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do _acordo relativo à Cooperação em Ciência e 
Tecnologia entre o Goverrw da República Federativa 
do Brasil e o dos Estados Unidos da América, ce
lebrado em Brasília, a 6 de fevereiro de 1984. Aprova
do. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 3/86, que autoriza o 
9overno do Estado da Bahia a contratar operação de 

-cfêOTi.o no valor de Cz$ 69.710.03_7,26 (sessenta e 
nove milhões, setecentos e dez mil, trinta e sete cruza
dos e vinte e seis centavos). Aprovado. Ã Comissão de. 
Redação. 

-Projeto de Resolução n"' 4/86, que autoriza o 
Estado da Bahia a elevar em Cz$ 73.889.277,15 (se
tenta e três milhões, oitocentos e oitenta -e nove mi1, 
duzentos e setenta e sete cruzados e quinze centavos}, 
o montante de sua dívida consolidada. _Aprovado. A 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 5/86, que autoriza o 
Governo do EStaâo do Pat:â a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,00U;oo 
(vinte milhões de dólares norte-camericanos), destina
da ao Programa de Investimentos Prioritários daque
le Estado. Aprovado, contra o voto_ do Sr. Jamil Had
dad. _Ã Comissão de Redação. 

~Projeto de Resolução n"' 7/86, que autoriza o 
GoVerno do Estado de Santa Catarina a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de US$ 
24,500,000.oo- (vinte e_ quatro milhões e quinhentos 
mil dólares nOrte-americanos). Aprovado, contra o 
voto do Sr. Jamil Haddad. Ã Comissão de Redaçào. 

-Projeto de_ Resolução n"' 9/86, que autoriza o 
Departamento de Estradas de Rodagem de Santa Ca
tarina a elevar em Cz$ 142.45Ll49,49 (cento e qua
renta e dois milhões, quatrocentoS e cinqUenta e um
mil, cento e quarenta e nove cruzados e quarenta e 
n-ove _centavos), o montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n"' 10/86, -que autoriza o 
Governo do Estado do Espírito Santo a contratar 
operação de crêdito no valor de CzS 12.327.175,16 
(doze milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e se
tent~ e cinco cruzados e desesseis centavos). Aprova
do. A Comissão de Redação. 
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2.3.1 - J?iscurso após a Ordem do Dia 

SENADOR ITAMAR FRANCO -Apelo da Câ
mara Municipal de São Gonçalo de Sapucaí- MG, 
em favor do asfaltamento do acesso daquele Municí
pio à Rodovia Fernão Dias- BR 381. 

2.3.2- Designação da Ordem do dia da próxima 
sessão. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES
SÕES ANTERIORES -

- Do Sr. Senador Nivaldo Machado proferidos 
nas sessões de lO e 24-3-86. -- _ 

-Do Sr. Senador C~los Chiarelli, proferido na 
sessão de 3-4-86. 
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4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

- N'i's 32 a 37, de 1986. 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES 

Ata da 321!- Sessão, em 8 de abril de 1986 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM:SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES:· 

Jorge Kalume --Mário- Maia - Fábio LuCena - -
Gabriel Hérmes - H.ê!io Glieíros- Alexandre Costa -
Américo de Souza-- Helvídio.NunéS- Cesar-Cals-
José Lins- Virgflio Távora ~Caflos Alberto- Moa-
cyr Duarte- Martins Filho - Marcondes Gadelha
Cid Sampaio - Nivaldo Machado ...:... Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Maga:. 
lhães -João Calmon- Nelson Carneiro -Jamil Had
dad - Itamar Franco --- Murílo Badaró - Atrredo 
Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Arfon-

-< so Camargo- Álvaro Dias- Enéas Faria:..._ Ivan Bo
na to -- Lenoir Vargas- Carlos Chiarem- Pedro Si
mon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores, Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de ~eu~, i"niCíimOS- nO_sSOS-ti-a6"a1hos. 
O Sr. I~'-Secretário ii'á proceder à leitura do Expedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N» S/4/86, (n9 14/86, na origem), de 7 do corrente, en
caminhando ao Senado Federal cópias das notas taqui
grãfiCas e do acórdão proferido pelo Supremo Tr1bllniil-
Federal nos autos do Recurso Extraordinário- n9 
103.434-3, o qual declarou a inconstituCionalidade do in
ciso IX, do art. 60 da Lei Estadual n9 6.763, de 26-12-75, 
do Estado de Minas Gerais. -

(À Comissão- de Constituição e Justica.} 

OFICIO DO PRESIDENTE DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

N9 16/86, de 19 do corrente, encaminhando ao Senado 
Federal cópia das Proposições apr~vadas no II Congre~
so Nacional Pró-Constituinte dã OAB, re"ãfizaàO-em
BrasíJia, de 15 a 19 de outubro de 1985, pela Unidade IV 
-Poder Judiciário & Ministério Público". 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

Presidência do Sr. José Fragelli 

PARECERES 

PARECER 
N• 209, de 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado ""' 251, de 1985, que "altera 
dispositivo da Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973, que 
estatui normas reguladoras do trabalho rural, com 
vistas a garantir terra para agricultura de subsistência 
aõ- empregado rural." 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

O Projeto sob exarite, de ã.Utoii3. do ilustre Senador 
Nelson Carneiro, dá nova redação ao art. 20 da Lei n~ 
5.889, de 8 de junho de 1973. 

Atualmente, está assim redigido o art. 20 dessa Lei; 

"Lei especial disporá sobre a apliCação ao traba
lhad?~ r_u~al,_no que couber, do regime do Fundo de 
Garãntia- dõ Tempo de Serviço." 

Eis a redação proposta pelo Projeto: 

"O trabalhador rural terá direito a paiilf do iní
cio do contrato de trabalho, à concessão gratuita de 
uma área de terra de no mínimo dois (2) hectares, 
próxima a sua moradia, para a exploração de cultu
ras e manutenção de animais de acordo com as ne
cessidades de sua família." 

Em sua justificação, o nobre Autor do- Projeto =ínfor
ma que, para o formular, fundou-se em reivindicações 
aprovadas pelo {9 Encontro Nacional de Trab:'!.lhadores 
Rurais, realízado neSta Capital, de 25 a 30 de maio últi
mo. "0 que se busca"- declara- "é adotar, para to
dos os casos de contrato de trabalho rural, uma prática 
jã aprovada, quanto à sua eficiência, nos contrãtOs de 
trabalhadores- rurais assalariados da lavoura cana vieira, 
tudo' em conformidade com o disposto rio Decreto n9 

_S7.D20, de 11 de outubro de 1965." 
Em seguida, afirma: .. A verdade é que o trabalhador 

rural não pode prescindir de um trato de terras para 
plantar os cereais necessários à sua alimentação e_ da 
família, assim como manter alguns animais que lhe dêem 
o transporte e também parte do alimento (leite, queijo, 
etc.)." 

Finalmente, justifica o Autor o seti Projeto com o pro
pósito de eliminar a perspectiva de aplicação do FGTS 
ao trabalhador rural. 
--Examinemos a constitucionalidade do Projeto. 

Institui ele, para o trabalhador rural, o direito de, a 
partir do início do contrato de trabalho, receber, com 
Coiiéessão gratuita, uma área de terra de no mínimo dois 
hectares, próxima a sua moradia, para 8: exploração de 

,' 
cqlturas e ~anutenção de animais, de acordo com as ne
Cessidades de sua familia. 

A norma não diz de quem o trabalhador rural recebe
~ª _a terra; deweende-se que a receberã do proprietãrío 
da terra, com quem firmou contrato de trabalho. 

Será constitucional essa norma? 
Parece-nos que não. O proprietãrio nãO pode ser obri~ 

gado, por lei, a ceder gratuitamente trecho de terra sua a 
empregado seu. Se, toda vez que contratar alguém para 
trabalhar na sua gleba, o proprietário estiver jungido à 
obrigação de lhe ceder, gratuitamente, um trato de no 
mínimo dois hectares de terra, estará sofrendo uma limi~ 

. tação dos seus direítos donliniais, o que a Corlstituição 
Federal não autoriza se faça. O direito que o Projeto pre
tende criar ofende a norma constitucional de proprieda
de. 

Parece-nos inconstitucional o Projeto ~ambém pelo 
fato de eliminar a aplicabilidade, por enquanto depen
dente ainda de lei especial, do regime do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço ao trabalhador rural. Ora, o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, enquanto al
ternativa à estabilidade, é, também, um direitO constitu~ 
cional, assegurado pelo inciso XIII do art. 165 da Cons
tituição FederaL 

Quanto ao mérito, o Projeto nos parece, data venia, 
alheio à realidade econômico-social da vida rural brasi
leira, por isso que pretende uma inovação impossível de 
ser colocada em prâtica. Como poderiam os proprie
târios· rurais cumprir uma lei com o conteúdo desta que o 
Projeto Nelso·n Carneiro pretende criar? Seria uma-lei 
impratic~vel, ·a não ser pelos proprietários de glebas 
grandes o bastante para comportar trabalhadores dota
dos do direito, cada qual deles, a uma fatia de dois hecta
res. Uma gleba de porte pequeno, mas que, pela natureza 
de sua exploração econõmica, tivesse de empregar um 
número relativamente grande de trabalhadores, não teria 
q~.pa_cidade nem t~rritoriaf nem ecoJlômica para abrigá
los. Por isso, te~os que uma tal lei contribuiria perigosa
mente para exacer~ar o êxodo rural. Os proprietários ru
rais perderiam o interesse em empregar trabalhadores, 
ante a perspectiva da obrigação de lhes ceder, a cada um, 
dois hectares de terra. gratuitamente. Provavelmente. se 
não estamos enganados, a lei resultante deste Projeto an
tes pioraria do que melhoraria a situação atual dos tra
balhadores rurais. Em alguns casos, seria lei inexeqüuí~ 
Vél. Um deles, por exemplo, seria o das fazendas que e'm~ 
pregam dezenas ou mesmo centenas de trabalhadôres ao 
mesmo tempo: como destinar dois hectares de terra a 
cada um deles? Existem fazendas que, embora territorial~ 
mente nãq muitograndes,_empregam dezenas de t'raba
lhadores em determinados períodos do ano - como as 
produtoras de frutas, pQr exemplo, as quais são numero~ 
sas e prósperas em Ufl1 Estado como o de São Paulo. 

A medida concebida pelo ilustre Autor do Projeto tal
vez fosse praticável em determinados tipos de proprieda-
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de rural, como as dedicadas à pecuâria, as quais são ex
tensas e empregam poucos trabalhadores. Porém, ao não 
fazer qualquer discriminação entre propriedades, discri
minação de resto impossível de fazer, o Projeto se apre
senta impraticável na sua generaUdade. 

Assim, por inconstitucional e inconveniente, o Projeto 
deve ser, em nosso· parecer, rejeitado. 

Sala das Comissões, em 3 de abril d~ 1986.- Josê lg
nácio Ferreira, Presidente - Octavio Cardoso, Relato
- Hélio Gueiros- Alberto Silva- Nivaldo Machado
lenoir Vargas - Jutahy Magalhães. 

PARECER 
N• 210, de 1986. 

Da Comis_sào de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n9 262, de 198S, __ q_u_e_"~ispõe 
sobre a criação de Escolas Agrícolas Federais nos 
Municípios de Cascavel, Palotina e Medianeira, no 
Estado do Paraná, a nível de 2<:> Grau". 

Relator: Senador L~Mir_ Vargas 

De iniciatiVa do nobre Senador Roberto Wypych, o 
projeto em exame cria Escolas Agrícolas Federais nos 
Municfpios de Cascavel, Palatina e Medineira, subordi· 
nadas ao Ministério da Educaçã_o, correndo as despesas 
de instalação à conta do F AS, consigna:ndo·se nos próxi· 
mos orçamentos da U niã_o as necessáç\as do~ações para 
sua manutenção e funcionami::i1to. 

Em convincente jlis1ifii::<i.tíVa, assinala o Autor a im· 
portância da microrregião contemplada com esses esta· 
belecimentos de ensino, necessários para atender a 29 
municípios agrfcolas e suprir a agricultura e pecuária de 
técnicos oriundos da própria comunidade. _ 

Além disso, essas escolas atenderiam a uma população 
superior a um milhão de habitantes, responsável por 34% 
da produção de grãos no Estado do Paraná. 

Pfcliminarmente, a matéria, embora vazada em boa 
técnica le&islativa, apresenta eivas de inconstitucionali· 
dade. Diz o-ã.rt. 57 da Constituição que é da competência 
exclusiva do_Presidente da_ República a inldatlVã. de _!eis 
que criem funções ou empregos ou aumentem a despesa 
pública. 

Inegavelmente, qualquer que seja a fonte de SllQr_imen
tos indicada para o funcionamento_ das três escolas, sua 
criação implica na realização de dispêndios pela União. 

Já o art. 8.1 da Carta, em vigor dedara da competência 
privativa do Presidente da República, "dispõr sobre a es
truturação, atribuições e funcionamento de órgão da ad
ministração federal". 

Ficando as três escolas pretendidas, vinculadas ao Mi
nistério da Educação, trata·se, evidentemente, de órgãos 
federais. 

Assim, inatacável em seus propósitos, de mérito indis
cutível, somos pela rejeição do Projeto, por inconstitu
cional. 

Sala das Comissões, em_3 de abríl de 1986.- José Ig
nácio Ferreira, Presidente- Lenoir Vargas, Relator
Jutahy Magalhães - Hélio Gueiros -:- Alberto Silva -
José Lins - Nivaldo Machado - Octavio Cardoso. 

PARECER 
N• 211, de 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n9 21, de 1986, que uacres
centa parágrafo único ao artigo 92 da Lei n9 4. 737, de 
IS de julho de 1965- Código Eleitoral". 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

O projeto em epígrafe, de autoria do eminente Sena· 
dor Nelson Carneiro, altera a redação do artigo 92 do 
Código Eleitoral para estabelecer que "no caso de coli
gação de dois ou mais partidos, esta poderá registrar 
candidatos até o dobro do número de lugares a preen
cher por um só dos partidos para a Câmara dos Deputa
dos e para as Assembléias Legislativas, ou o fríplo para 
as Câmaras de Vereadores". 

O ilustre autor justifica sua proposição asseverando 
que "a matériã, objeto do presente. projeto, reclama ur· 
gente regulall'lentação, pondo fim às dúvidas ora existen
tes e que podem tumultuar o processo eleitoral em curso. 

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONA4 (Seção II) 

A possibilidade de coligações nas eleições proporcionais; 
encontra assim, nesta iniciativa, _reméd_io que se me afi
gura a mais razoável. De qualquer forma, ainda que ou
tra solução seja dada ao problema, a atual proposta ser
ve como uma provocação para que se dis~ipem, a tempo, 
as dúvidas s:orrentes". . 

2~ A ipatéri_a se insere na competência legislativa da 
União úrt. 8<:>, XVII, b) e no elenco das atribui.cões do 
Congresso Nacional (art. 42), estando, assim, sob o pálio 
da iniciativa concorrente prevista no artigo 56, já qUe 
não encontra óbice nas disposições dos artigos 57, 65 e 
81 da Carta Magna. ConseqUentemente, nada impede 
sua trarr:iitUÇão, sob o ponto de vista constitu.cional. 

Por outro lado, o projeto não se atrita com qualquer 
norma de Direito posítivo, o qüe assegura suajufidicída
de, 

Nenhum reparo a fazer, também, no aspecto da regi
mentalidade e da técnica legislativa. 

No tnérito (art. 100, I, 6, do RI), a proposição se n_os 
afigura oportuna e conveniente, sendo despicien-do 
acrescentar qualquer admintculo à justificação ofertada 
pelo ilustre autor, exemplo de síntese e objetividade. 

3. Comprovadas a constituciOnalidade e ajuridicida. 
de evidentes a regimentalidade e_técnica legíslativa, alia
das à oportunidade e conveniência do projeto, somos 
pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1986.- José Ignácio 
Ferreira, Presidente- Hélio Gueir_os, Relator- Nival
do Machado- Alberto Silva- José Lins- Lenoir Var
gas- Jutahy Magalhães- Raimundo Parente- Octa
vio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. {9-
Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 52, de 1986 

H Prorroga até 31 de dezembro de 1988 o prazo de 
validade do c_oncursQ para Fiscal do Trabalho, reali
zado em outubro de 1984." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art._ 1 O? É prorrogado até 31 de dezembro de 1988 o 

prazo de validade do conc_urso para Fiscal do Trabalho, 
realizado em outubro de 1984 no Ministério d_o Traba
lho. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3'? Revogam-se as disposiÇões em coittrário. 

Justificação 

Terido sido realizado em OutllbrQ_de 1984 cpm cente
nas de candidatos aprovado~, o concurso para Fiscal do 
Trabalho, do Ministério do Trabalho, entretanto estâ 
prestes a ter encerrada a sua validade, uma vez que a teve 
fixada em dois anos, sem contudo haver aproveitado 
mais do que doze (12) ou treze (13) candidatos. 

O MinistériO do Trabalho, de outra, parte, segundo se 
sabe amplamente, tem mais de 3.000 vagas de Fiscais do 
Trabalho, o que dificulta a sua atuação neste particular. 

Parece-nos, portanto, contraproducente deixar extin
guir a validade de um concu.rso como esse, em que a ad
minis-tração derno"nstra:dameli.te tern_ neçessidade de 
aproveitar os candidatos aprovados, sendo este o motivo 
do presente projeto de lei. 

Sali-das sessõeS, em·8-de abril de 1986.- ~elson_Çar
m~iro. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto de 
lei que acaba de ser lido será publicado e remetido às co
miSsões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis

ta. 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senado
re:~: 

O Jornal do Brasil divulgou cm sua edição de quarta
feira pas.Sãda (2 de abril de 1986, J<:> caderno, pág. 9), com 
insólito destaque, uma longa matéria intitulada "Sergi
p-ortos, um concorrência duvidoSa", supostamente desti-_ 
nada a prestar informações sobre a atuação do Governo 
do Estado, no concernente ao Edital de ConcQrrência 
pad a construção do Porto de Sergipe. 

Todavia, o contéudo, as características e, s-obretudo, 
as mesquinhas, sórdidas e inomináveis finalidades dare~ 
ferida nota- que foi também publicada em outros ór
gãos da imprensa, no sul do país e em Sergipe - de
monstra que se trata de uma irnpatrlótica e torpe conspi
ração, visando, não somente denegrir órgãos _da_adm inis- _ 
traçào estadual e da PETROBRÃS, como~ basicamente, 
obstuculizar e inviabilizar a execução daquele magno 
empreendfmento pelo Governador João Alves Filho -
engajado, de corpor e alma, nas duras pelejas travadas 
no sentido de concretizar uma centenária reivindicação 
do povo sergipano. 

De fato, Sergipe, tendo à frente o seu dinãmíco Gover
nador, não se conforma, nem mais admite quaisquer ma
nobras protelatórias no tocante à construção de um por· 
to indispensável ao aproveitamento das suas potenciali
dades económicas, através do escoamento de sua pro
dução, e de um complexo industrial integrado de fertili
zantes:, minérios e matérias-primas imprescindíveis ao 
desenvolvimento global_do Estado. 

Cumpro, portanto, o dever de repelir as críticas apres
sadas e improcedentes, a respeito do Edital de Concor
rência para as obras de construção do Porto de Sergipe, 
conjuntamente elaborado de acordo com as diretrizeS e 
critérios estabelecidos entre a PETROBRÃS (Se.B:en) e o 
GOvernei àe SergiPe (SERGIPORTOS}~·depois de rigO
rosos e exaustivos estudos de viabilidade técnica, finan
ceira e orçamentária. 

ACresce salientar que o julgaffierlfõOã.S-propostas das 
empresas licitantes_- as quais seriam entregues no dia 7 
de abril- s-e fundamentaria na mais rigOrosa observân· 
cia da legislação pertinente, dentro de parâmetros uni
versalmente consagrados, e no contexto da mais ampla 
partícipação e pleno entendimento entre a SERGTPOR
TOS e a PETROBRÃS. 

Ocorre que a aludida Nota não contém, nem mencio
na~ um só fato concreto, limitando-se, apenas, a formu
lar abjetas insinuações_ contra o procedimento do Gover, 
rio de Sergipe, através da SERGIFORTOS com objeti
vos es_cusos e inconfessáveis de desmoralização. 

Por outro lado, a matéria divulgada apresenta as ignó
bcls Característica.;; das denúncias apócrifas, não mere~ 
cendo, portanto, credibiHdade. 

_Ninguém sabe quem se_ esconde _no _anonimato da 
mencionada Nota que, a julgar pelas dimensões does
paço ocupado nas colunas dos jornal$, terá sido, sem 
sombra de dúvida. altamente dispendiosa. 

De qualquer forma, a construção do Porto de Sergipe, 
que sempre foi uma das grandes preocupações de vãrios 
governos s_ergipanos e que foi objeto de inúmeros pro
nunciamentos formulados da tribuna da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, jamais deveria ser alvo 
da leviandade de manobras escusas ou de tentativas des
pudomdas e de insinuações desprezíveis. 

Nada mais natural, por conseguinte, do que o estarre
cimento, e a indignação do povo sergipano contra o con
luio tramado, à sombra do anonimato, a pretexto de cri
ticar o_ Edital de Concorrência para a construção do Por
to de Sergipe, estã, na verdade, procurando anular, difi
cultar, ou impedir a realização do empreendimento má
ximo de um Governo honesto, capaz e realizador. 

Reafirmo, Cm face do exposto, a minha integral soli
dariedade ao Governador João Alves Filho, e à direção 
da PETROBRÁS- em slntese, a todos os patriotas e 
homens de bem que se encontram engajados na cons
tru~ào do Porto de Sergípe, all'leaçada pelo c-onluio de al-
guns que procuram impedir a sua realização. _ 

Mesmo porque, _o Porto de Sergipe, a esta altura, é 
uma conquista irreversível, graçãS à coragem, lucidez e 
integral apoio do Presidente José Sarney que aSseverou, 
em_ seu primoros9 discursq _pronunciado em novembro 
de 1985, em Aracaju- quando por ocasião da assinatu
ra do Convênio firmado entre o Governo do Estado e a 
PETROBRÃS --: " ... tenho a consciência de que estoU 
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participando de um momento histórico, onde se resgata 
uma frustração e se tõfna em realidade uma esperança 
que é o porto de Sergipe, basicamente o Porto de Araca~ 
ju". 

Mas, fatos novos, superVenientes, compeliram o pró
prio Governador :a anular o Edital de Concorrência do 
Porto. 

Em face dessa oportuna decisão, solicito a incorpo
ração ao texto deste pronunciamento, da Nota Oficial do 
Governo do Estado - publicado pelo Jornal do Bfasil 
de 3 de abril do corrente, bem como o texto das decla
rações do Governador João Alves Filho, através de uma 
cadeia de Rádio e Televisão, nO último dia 5 de abril, ·a 
respeito do edital de concorrência para construção do 
Porto de Sergipe. -

O 'Juiz da 2' Vara de Justiça Federal de Sergípe, Antô~ 
nio EzeqUiel da Silva, concedeu a liminar do mandado 
de segurança impetrada por uma das empTesaS-concor
rcntes que, a pretexto da existência de fà.lhas técnicas, re
quereu a anulação do Edital de Concorrênciã da SER-
GIPORTOS. .. 

A decisão do juiz relativa à suspensão da concorrência 
seria anunciada dentr_o de __ JO dias, ~roxim~damente, de
pois da SERGIPORTOS ter sido lÍotificada pela justiça 
para explicar as alegadas falhas do aludido Edital. 

Todavia, logo depois da divulgação da Nota Oficial da 
SERGIPORTOS, João Alves havia transferido do dia 7 
para o próximo dia 28 de abril, a data de entrega das 
propostas. 

No entanto, tendo outra firma requerido a sustação da 
licitaç1io -aliás já aprovada pela PETROBRÃS- pela 
justiça comum, o Governador João Alves Filho determi
nou a imediata anulação do referido Edital a fim de eG
minar, definitivamente, uma rumorosa, absurda e desne
cessária celeuma, artificialinente provocada .....:. menos 
pelo compreensível conflito de interesses das firmas con
correntes~ do que pelas inaceitáveis e escusas manobras 
de alguns interessados em tulmutuar o andamento das 
obras de construção do Porto de Sergipe, --

0 Governador João Alves Filho quando anuncioU a 
sua decisão, através de uma cadeia de Televisão e Rádio
emissoras, asseverou que havia determinado a anulação 
do Edital porque a tramitação de qualquer ação judicial 
pode demorar meses e até anos e _que, neste caso, a pror
rogação do início das_obras acarretaria grandes prejuíZos 
para o Estado. 

"A sua decisão- acrecentou o Governador João AI~ 
ves Filho- tem, inclusive, o significado d6 uritã. home~ 
nagem aos que no passado tanto lutaram pelo Porto e 
pelas futuras gerações". _ 

E anunciou, nessa entrevista, que obteve a mais ampla 
e profunda repercussão em Sergipe qUe •· .. : segunda
feira, dia 7 irei à PETROBRÁS e ali proporei a abútura 
de um novo Edital, agora inclusive a nlvel internacional, 
de forma mais abrangente". Ejustiricou " ... a Ilós lnte~ 
ressa o Porto, não quem vai construí-lo", 

Antes de encerrar seu pronunciamento o governador 
apelou para todos os homens de bem de Sergipe, afir
mando que "o Porto tem de estar acima de todos nós, 
porque ele ê o futuro do nosso Estado; devemos nos dar 
as mãos em torno do Porto de Sergipe, âeixandó de 18.d0 
objetivos clcitoreirõS do-m:omento, pois o Porto não é de 
João Alves, governador; o Porto é dos sergipanos, dos 
nossos jovens, das futuras gerações". (Muito bem! Pal
mas. Orador é cumprimentado.) 

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

Jornal do Brasil, 3-4-86 

SERGIPORTOS 
NOTA OFICIAL 

A respeito de matéria publicada em alguns jornais edi
tados no Sul do Pafs e em nosso Estado, através da nota 
apócrifa fuzendo infundadas críticas e maldosas insi
nuações sobre o procedimento do Governo de Sergipe, 
através da SERGIPORTOS. ila elaboração de edital de 
concorrência para a construção do porto de Sergipe, 
apenas em atenção à opinião pública nacionãl, de modo 
geral e, em particular, à sociedade sergipana, temos a es
clarecer: 
I- todos os prot.-edímentos referentes à qualifiCação 

das empresas e concorrência visando a execução das 

D!ÃRIO DO CONGRESSO~NACIONAL (Seção II) 

obras civis marítimas do terminal portuário de Sergipe 
estão sendo levadas a efeito de comum acordo e em alto 
nível de entendimento entre a SERGIPORTOS e-a PE
TROBRÁS, conform-e atesta telex da diretoria _da PE
TROBRÃS, recebido pelo Governo de Sergipe, vazado 
nos seguintes termos: "A propósito de notícias rececen
tcmente veiculadas dando conta da eventual existência 
de desentendimento entre PETROBRÁS/SEGEN e o 
Governo de SergipefSERGIPOR TOS e até com•úiiâi-ios 
sobre irregularidades com referência ao Edital de Con
corrência para as obras de _construção do mencionado 
porto, vimos comunicar que essas informaçõ_es definiti
vamente não procedem"; 

II -os critérios de qualificação das emPresas e o jul
gamento das suas respectivas propostas, que somente se
rão entregues no próximo dia 7 de abril corrente, foram 
eslabelecidos pela PETROBRÃS e pela SERGIPOR
TOS, a cujos representantes cab_erá a escolha final da fir
ma vencedora; 

III -as características e exigência do Edital estão em 
conformidade com a execução de obras similares, não só 
pela PORTOBRÃS, como DNER, Metros, DER.,SE e 
outros órgãos da pública administração; 

IV- os preços limites foram estabelecidos pela PE
TROBRÃS e SERGIPORTOS, de comum acordo, após 
concluidos os estudos técnicos e- orçamentários das obras 
portuárias; 

V- e assim como todos os procedimentos têm ocorri
do com participação e plena aceitação da PETROBRÁS, 
o julgamento das propostas das empresas licitantes -
que serão entregues no dia 7 de abril - ind_epende da 
vontade unilateral da SERGIPORTOS, mas igualmente 
da PETROBRÃS, através da SEGEN, o que, vale dizer, 
as grosseiras i"nsinuações contidas na "Nota", que não 
traz assinatura e, por isso, não merece, por si mesma, 
qualquer atenção, agridem nãosó a~ Governo de_~ergie, 
mas também à PETROBR.ÃS, cuja d~r~toria e órgãos 
tem se constituido em exemplos de dedicação à coisa 
pública e ao. desenvolvimento nacional; 

VI- na verdade, a "Nota" elaborada com fins políti
cos eleitoreiros, provavelmente paga por grupos políti· 
cos sergípanos, interessados em confundir a opinião 
pública nacional, merece o repódio do nosso povo que 
c_antinua crendo no Governo e na PETROBRÃS que 
não obstante a sordidez das acusações continuam firmes 
no seu desiderado, qual seja o de construir o nosso termi
nei! marítimo, centenáfio sonho do poV-o--sergipano. 

Aracaju, 2 de abril de 1986.- Antonio Carlos Borges 
Freire, Presidnete da SERGIPOTOS. 

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR 
JOÃO ALVES FILHO ATRAVES DE UMA 
REDE DE TELEVISÃO E RÁDIO-EMISSORAS 
EM SERGIPE, NO DIA 5 DE ABRIL DE 1986. 

Sergipanos, Boa Noite: 
Aqui estou mais uma vez para conversar com todos 

vocês, hoje, t!Specialmente, sobre um assunto da maior 
importância, que é o Porto de Sergipe, aspiração cente
nária de todos nós. 
- Quando assumimos o Gove:i-riO;há trê-s anos, iúi.Con~ 

tramas um Projeto do Porto em fase adiantada de elabo-_ 
ração, e imediatamente promovem·os todos os meios 
para viabilizá-lo, contando com o apoio de toda a classe 
política e de todos os segmentos da sociedade. 

Infelizmente, o Governo Federal considerou os custos 
do projeto muito elevados e o então Ministro dos Trans
portes, Cloraldino Severo, declarou aqui em Aracaju na 
Assemblt:ia Legislativa que se recUsava terminantemente 
a executar a obra. 

Diante disso, há mais de dois anos decidimos contra
tar a HIDROSERVICE, a maior firme do género no 
País, para a elaboração de um novo projeto capaz de 
conciliar interesses de carga, agora e futuramente, a cus
tos viáveis. Só para que vocês tenham uma idéia, o atual 

· p~ojeto do porto de Sergipe, em· relação ao anterior, ge
rou uma economia da ordem de mais de 100 milhões de 
dólares, equivalentes a um bilhão e quatrocentos milhões 
de o;;ruzados, passando de 150, para apenã:s 43 mifhões de 
dólares. A luta tem sido árdua, com o novo projeto, con
seguimos sensibilizar a PETROBRÁS, inícíalmente seril 
participação- .fi.f!anceira, mas já assessorando fá::nica~ 
ffien1e o projetO, para adaptá-to ao uso de suas subsi
diárias. 
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Finalmente, obtivemos um grande passo que foi o 
compromisso assumido em praça pública, em Aracaju, 
pelo Presidente Tancredo Neves, garantindo-nos que 
"Sergipe teria o seu Porto". 

O Presidente Sarney que O substituiu em -momeniô 
dramático e em·ocional que abalou a Nação, não apenas 
confirmou a autorização do saudoso' Presidente Tancre:-
do Neves, mas veio pessoalmente a Aracaju prestigiar a 
asSinatura do contrato, entramos, a partir daí, no estãgio 
dOs próCedimentos burocráticos, e a ''SERGIPORTOS'; 
recebeu a conces~ã~ e continuou a trabalhar e~ integral 
entroSamento Corií a PETROBRÃS, e, conjuntamente, 
aprovaram as normas do Edital elaborado pela HIDRO
.SERVICE. 

_Meus amigos, desejo ressaltar que a SERGIPORTOS 
não decide nada isoladamente, mas sempre com a parti
cipação da PETROBRÃS. Aliás, a PETROBRÃS jã ha
via indicado oficialmente os seus representru;t-tes para a 
comissão de julgamento das propostas que só seriam re
cebidas no próximo dia 28. 

Era um momento decisivo. Quando tudo indicava que 
Sergipe iria alcançar o grande objetivo de tantas ge
r<içõ~s, com~aram ªsurgir as intrigãs e-as inSTnUições. 
De imediato, a própria PETROBRÁS veio de público, e 
através deste telex que tenho aqui em mãos, desmentiu a 
exíStencíi de qualquer irregula"ridade no Edital. Porém, 
meus amigos, aqui cm sergij:le, onde todos deveriam es
t.<~:r unidos pelo P_orto, que deve esta·r acima de passagei
ros posicionamentos políticos, as explorações chegaram
au--ao-SUfôo-de afirmar que no Edital havia favorecimen
to para que uma das empresas fosse a escolhida. Uma Ie
Vi;:mdade, porque as propostas ainda nem haviam sido 
entregues, mas mesmo assim, duas firmas entraram com 
ações Judiciais; pedindo a anulação do Edital, aprovado, 
repito, em todos os seus termos, pela PETROBRÃS e 
pela Sergiportos. Ora co_mo todos sabemos·a tramitação 
Judicial c.:e qualquer ação tanto pode demorar meses, 
como anos, transferindo "sine die" o início das obras do 
Porto. 

Por esta razão, e até em homenagem aos que no passa
do tanto lutaram para que Sergipe tivesse o seu Porto, e 
às futuras ge"rações. Decidimos assumir uma atitude 
drástica, mas baseada exclusivamente no bom senso. que 
deve núrtear o homem público que só quero bem do seu 
Estado e do seu Povo. 

Determinei a anulação do Edital. Segunda-feira, irci à 
PETROBRÂS e ali proporei a abertura de um novo Edi
tal, agora, inclusive, a nível internacional, de forma mais 
~brangente, e sabem porque, meus amigos? Porque a nós 
interesSa o Porto,_enão quem vai construí-lo. Para nós, o 
Porto de Sergipe é mais importante do que qualquer di
vergência politica, geralmente passageira, é preciso que 
compreendam que o Porto de Sergipe não serâ uma obra 
de João Alves, Governador. O Porto de Sergipe é dos 
-sergipanos, dos nossos jovens, das futuras gerações. 

O Po!to de S_erg_ipe tem que estar acima de todos nós, 
porque ele é o futuro de nosso Estado. 

Deixo portanto, aqui, um apelo, uma convocação a 
todos os homens de bem de Sergipe, para que nos demos 
as mãos em defesa do Porto deixando de lado objetivos 
eleitoreiros do momento, tudo em benefício dos interes-
ses maiores de todos os sergipanos. _ __ 

Este estilo de _comportamento, atitude que -adotamos 
de consciência tranqWla, deixa claramente demonstrado 
que _consideramos a ~_onstrução do Porto de Sergipe, 
uma responsabilidade bem acima de questiúnculas polí
ticas, e esperamos que pela mercê de Deus, com o novo 
Edital, possamos dentro em breve ver iniciadas ã.s- Obras 
do Porto de Sergipe. Que é a justa aspiração de todos os 
sergipanos. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR~ l-il!:LVID~O NUNES (PDS-: PI. Pronuncia o -
segitrnte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Por volta de 1972, direcioneí a minha atividade :Parla
mentar, princip?lmente, na defesa de modificações que 
necessitariam de ser introduzidas no mecanismo de dis
tribuição óo Imposto sobre a Circulação de MercadO
rias, o ICM. --

ÃquC!ã époCa não seria recomendãvel, por motivos 
que não vem ao caso in~estig_ar neste instante, oferecer 
combate frontal à maneira de distribuição das receitas 
físicas. 
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Daí por que seria preferível esquecer o todo e falar 
sobre um dos seus componentes principais, exatamente o 
I CM. Mais tarde, as condiÇões permitiram e aquela luta 
que jã então era de muitos, tanto nesta C(l_[)15> d~ outra 
Casa do Congresso Nacional, o combate passou a ser di
rigido ao tod_o, mesmo porque, se lutávamos, se pedía
mos, se reclarnãvamo_s uma mudança na distribuição dos 
recursos, é porque nela estaria embutida, pOr impres
cindível, uma modificação no sistema de distribuição do 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. _Daquele 
ano a esta parte, algumas modificações foram feitas, al
terações foram introduzidas na legislação, ora direta
mente pelo Poder Executivo outras vezes com o concur
so do Pode_r Legislativo. Certo é que estas mudanças ain
c;la que estejam longe da perfeição, não diria nem da per
feição, ainda que estejam longe do raz._oãvel, jã começa
ram a produzir efeitos. E a partir, sobretudo, deste ano, 
injeções mais substanciais de recursos estão ~endo apli
cadas tanto nos orçamentos dos Estados e Territórios, 
como também nos orçamentos das mais de quatro mil 
prefeituras existentes no Pais. 

Vale repetir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que essas 
transferências substanciais que estão sendo_ efetivadas 
não excluem absolutamente. a necessidade de que conti
nue a luta, pelas mudanças, inúmeras vezes prometida, e 
maior númeió de vezes esquecidas, pela reformulação 
ampla, pela reformulação geral da distribuição _d_as re.cei
tas públicas. Mas é preciso também neste instante 
lembrar à Casa que em todas as oportunidades que me 
foram ofer~idas de disçutir, de debater esse assunto, que 
é palpitante para a vida dos Estados e _dos Munidpios, 
jqmais foi por mim solicilaCio, direta ou indiretamente, 
de _modo clarp ou sub-repfício, que essas entidades -
Estados e MUnicípios - deveriam ficar imunes, deve
riam ficar isentas da prestação de contas, das transferên
cias dos recursos arrecadados e que lhe são transferidos 
pela União. Eu __ não seria capaz de sugerir tal, mesmo 
porque acred,ito que nenhum Governador, que nenhum 
p,refefto nesfe País pense, quer ou deseja ficar isento da 
prestação de contas dos recursos que, de vã_rias origens, 
lhe são entregues Para a aplicação em beneficio e 'em pro-
veito das colctividad~s que dirigem. -

Absolutamente, Sr.'~esidente. ToO os têm o senso co
mum de responsabilidade, todos têm responsabilidade 
para com as suas comunid_ades, e to_dos, como adminis
tradores responsáveis, desejam ser fiscalizados, a fim de 
que melhormente possam empregar os recursos públicos 
que lhes são entregues. 

Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por que a mim me 
causou_ uma certa alegria a leitura da notícia estampada 
hoje em uma das páginas_do Correio BrazilieQse e que de
sejo fique impressa, também, nos Anais desta Casa. Diz 
a notícia: 

~~Abolida pelo Governo Figueiredo, através do 
Decreta.. lei n9 l.805 de 1980, a norma legal que pre
vê a fiscalização da apticação dos recursos federais, 
repassados aos municípios pelo Tribunal de Contas 
da União, deverá ser restaurada pelo Presidente Jo
sé Sarney. 

O assunto tem sido discutido pelO Conselho Polí
tico do Governo e, na próxima-semanã, o Ministro 
da Justiça. Paulo Brossard, entregará ao Presidente 
um projeto de lei nesse sentido. _O Ministro da Jus
tiça acha que a falta de fiscalizaÇão dos recursos, 
que o Governo Federal repassa aos municípios, dei
xa muito a· desejar. Através de depoimentos de par
lamentares, Brossard tomou conhecimento de irre
gularidades, desvios ou mal aproveitamento das 
verbas. O Governo pretende não só restabelecer a 
fiscalização do _ _T_CU sobre os repasses do Fundo de 
Participação dos Estados e Municípios, como acon
tecia até o Governo Figueiredo, como também sub
meter a ela toda e qualquer verba federal repassada 
aos municípios. Para aprovar ·a projeto, Brossard 
promete lutar por um acordo de liderança no Con
gresso Nacional." 

Essa noticia, embora em tamanho menor, também es
tá estampada na Folha de S. Paulo de hoje: 

"Ga-stos. controládos. 
No despacho de ontem, o Prcsidente"pediu ao 

Ministro da Justiç-a, Paulo Brossard, que elabore 
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um projeto de lei restabelecendo a obrigatoriedade 
dos municípios submeterem ao controle_ _ _do Trib.\1-
nal de Contas da União seus gastos com verbas re
cebidas do Governo Federal. Esse c_ontrole foi abo
lido no Governo Figueiredo." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o decreto-lei a que faz 
referência o Correio Braziliense, de nY l.805, é de }9 de 
outubro de 1980. Diz o art. (Y: 

Art. !9 A partir do mês de janeiro d9 exercício 
de 1981, ou do' primeiro trimestre do mesmo exercí
cio, no caso de recolhimento trimestral, as parcelas 
ou quotas-partes dos recursos tributários arrecada
dos pela União e destinados_ aos Estados, ao Distri
to Federal, aos Territórios aos Municípios ser-lhes
ão automaticamen-te entregues pelo Banco do Brasil 
S.A., observados os perCentuais de distribuição ou 
índices de rateio definidos pelo órgãos federais com
petentes. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica~ 
se às parcelas ou quotas-partes relativas às seguintes 
transferências: - -

a) Fundo Rodoviário Nacional - FRN: 
b) Taxa Rodoviãria Ünic.a- TRU; 
c) Adicional do Imposto Único sobre Lubrifi

cantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos -
IULCLG; 

d) Imposto único sobre Energia Elétrica -
IUEE; 

e) Imposto Único sobre Minerais- I UM. 

Prescreve o Decreto-lei nY I .805, no art. 4Y, o seguinte: 

"ArL 4Y A fiscalização da entrega, às entidades 
credoras, dos recursos de que trata este Decreto-lei_ 
será feita pelo Tribunal de -COntas da União, con
forme o disposto no artigo 31, item VIII, do 
Decreto-lei n9 199, de 25 "de fevereiro de 1967." 

Mais adiante, precisamente no parágrafo único do art. 
li, está estabelecido no Decreto-lei n9 1.805. 

Parágrafo único~ O disposto neste artigo não se 
aplica acis fundos de que trata o artigo 25 da Consti
tuição. 

O que diz o art. 25 da ConstitUição? 

"Art. 25. Do produto da arrecadaç-ão dos im
postos mencionados nos itens IV e V do art. 21, a 
União distribuirá vinte por cento na forma seguinte: 

"I -nove por cento ao Fundo de Participação 
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios; 

II- nove por cento ao Fundo de Participação 
cjos Municípios; e 

III- dois por cento ao Fundo Especial que terá 
sua aplicação regulada em lei." 

Li o artigo n"' 25, Sr. Presidente, não na sua redação 
original, masjã na redação que lhe deu a Emenda Cons
titucional n"' 5, de 1975. 

Posteriormente aó Decreto-lei n9 1.805, o Governo 
João Figueiredo também baixoQ.O Decreto-lei n\1 Up3, 
de 23 de dezembro de 1980. Por conseguinte, posterior à
quele. Diz o art. l\1 do Decreto-lei n9 1.833: 

Art. 19 São acrescentadas ao parágrafo único 
do artigo [9 do Decreto-lei n\1 1.805, de 1" de ou
tubro de 1980, três alíneas, na forma abaixo: 

"Art. }\' ················-········--· .....•. 
Parágrafo único. O disposto-rieste ·artigõ aplica.: 

se às p;:ucelas ou quotas-partes relativas às seguintes 
transferências: 

f) Fundo de Participação dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios - FPE; 

g) Fundo de Participação dos Municípios -
FPM: 

h) Fundo Especial- FE." 

Mais tarde, isto é, já em 18 de julho de 1984, o Decreto 
n<:> 89.919' estabeleceu no art. 2<:>, leio: 

"Art. 29 As despesas realizadas por Estados, 
Municípios, Distrito Federal, Territórios, insti
tuições públicas e privadas e, ainda, entidades inves
tidas do poder de arrecadar contribuição parafiscal, 
quando decorrentes de recursos orçamentários ou 
transferências da União, inclusive subvenções ~o-
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nômicas e sociais, através de convênio ou outro ins
trumento delegatório de competência, terão seus 
documentos comprobatórios arquivados pelos res
pectivos serviços de contabilidade. 

§ 19 Os órgã<?s e entidades referidos neste arti
go, em prazos e condições estabelecidos nos instru
mentos de aplicação de recursos, remeterão ao ór
gão central do sistéma de controle interno, para fins 
de exame e auditoria, a demonstração contábil dos 
valores recebidos e pagos." 

·Sr. Presidente e Srs.. Senadores, reduzidas essas vãrüis 
disposições legais à palavra Simples, temos que o Gover
no Figueiredo desobrigou os Estados e_os Municípios da 
prestação de contas ao Tribunal de Contas da União dos 
recursos arrecadados e transferidos aos Estado_s_ e Mu
nicípios pelo Governo FederaL 

Sou daqueles que pensam e que entendem, Sr. Presi
dente. que os próprios aplicadores do:uecy,_rs_os públicos 
são aqueles que mais têm interesse em que essas apli
cações seJam fiscalizadas por órgãos que tenham não 
apenas competência, mas estejam estruturados tambêm 
para procederem a essa fiscalização. 

E verdade que, hoje, as Câmaras Municipais cumprem 
o papel de fiscalizadoras da gestão dos Prefeitos-inunici
pais, dl! mesma forma que é verdade qUe os Tribunais de 
COntas dos Estados executem também o seu papel na fis
calização dos gastos estaduais. 

Mas é preciso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que em 
benefício do próprio povo brasileiro, dos Estados e dos 
Municípios pelo menos os recursos, que são transferidos 
pelo Poder Central aos Estados e MunicíPios, também 
recebam a ação, experimentem a função fiscalizadora do 
Tribunal de Contas da União. 

Neste trabalho conjugado de fiscalização, em conse
qüência dessa fiscalização que era exercida em dois pla
nos antes do decreto do Governo Figueiredo, é preciso 
que essa dupla fiscalização volte a ser feita, porque assim 
o querem os Srs. Governadores e Prefeitos e assim o quer 
e deseja a população brasileira. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Exf. me permite um aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES - buço V. Ex~, com 
muito prazer. 

O Sr. Virgílio Távora - Poderia dizer tam
bém, eminente Senador, assim o quer a nioralidade 
pública, quem tanto trabalha, como V. Ex•, para que, 
justamente, Municípios e Estados sejam melhores aqui
nhoados dentro da divisão tributária, têm a responsabili
dade de fazer um discurso como este, quase como uma 
obrigação e, ao mesmo tempo, pode realmente, tem au
toridade, sem fazer jogo de palavras, para requerer que 
esses tributos sejam levados para lá em quailtidade sufi
cíente para suas necessidades, mas sua aplicação seja ri
gorosamente acompanhada. Era este o _aparte que 
queríamos dar a V. Ex', parabenizando pela percusão 
desse assunto. Não é demais afirmai': todos nó"s que luta
mos por Estados e MunicípiOs bem atendidos quando 
por transferência de recursos federaís desejamos, Ipso 
F!tcto não esbanjamento mas uma sua aplicação crite
riosa, c_omo V. Ex .. tão bem advoga. 

O SR. HELVIDIO NUNES_- Agradeço, sensibiliza
do, a participação de V. Ex~. eminente Senador Virgílio 
Távora, não apenas porque é uma voz que sempre se 
preoCUpou, nesta Casa, com uma melhor distribuição 
dos recursos fiscais aos Estados e Municípios, como 
tam-béni;e principalmente, porque nesta dSa, V. Ex• é 
um dos que melhor dominam essa matéria. Muito obri
gado pda presença de V, Ex• no meu discurso. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nüo há como alegar 
que o retorno da participação do Tribuna! de Contas, na 
fisctJ!ização da aplicação das transferênç:ias federais, pos
Sll constituir, de leve, uma quebra no princípio da auto
nomia dos municípios. Absolutamente. Sabemos que, 
pela pobreza de centenas ou talvez_ de milhares de mu
nicípios, não há como exigir dessas entidades uma estru~ 
tu ração capaz de aplicar convenientemente, e de manter 
perfeitamente estruturadas, prestações de contas relati
vas a essas transferências. E a missão do Tribunal de 
Contas sempre foi mais de orientação do que de punição. 

Em segundo lugar, são recursos, como o Fundo de 
Purtic_ipaçào dos Estados e Municípios ... 
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O SR. PRESID~~TE (José Fragelli. Fazendo soar a 
campainha.)--- Permita-me lembrar a V. Ex' que o tem
po regiinental de V. Ex' já se esgotou. -

O SR. HELVIDIO NUNES.::;_- Estou terminando Sr. 
Presid~~te- --:; SãÕ_ re·cursõS que_ são tra11:sferidos pela 

·União aos Estados e MUllicíP1os; e ê-natll7aL por conse
guinte, que aquei_a_ entidade maior ciue efetua as transfe
rências peça contas pela aplicação desses mesmos recur
sos. 

Por conseguinte, não há qualquer ferimento ao princí
pio da autonomia muniCipal; ao contrário, será uma aju
da que, acredito, será recebida de braços abertos por to
dos os municípios brasileiros e, por certo, com os aplau
sos da população iitteiÍ'a do País. 

De maneira que, Sr. Pni'sidente, encerrandO minhas 
palavras, quero dirigir um-apelo ao eminente i..fder do 
PMDB, que integra e qtie cOmpõe o--cOnselho PolitiCo 
do Govern-o para qUe colabore, para (rue forneça dados, 
para que leve a opinião do Senado e tambêm da Câinara 
àquele Conselho e, em conseqUência, o Ministro Paulo 
Brossard, que durante alguns anos honrou esta Casa, 
possa entreg;ar ao Presidente José Sarney ~_tarefa que lhe 
foi confiada, qual seja, a de oferecer uma ·rnínllta de lei, 
que possa ser enviada ao Congresso Nacional, e aqui 
aprovada em urgência urgentíssima:, repito, em-urgência 
urgentissima, pela maioria da Câmara e do Senado, a 
fim de que os recursos públicos sejam bem aP!icildOs~--e 
bem aplicados que estão sendo e o serão, possam ter a 
chancela, o aprovo do órgão fiscalizador mâximO, o Tri~ 
bunal de Coritas da Uriião. -- --

Erá- o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bein!) 

p SR. !'RESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia 
o seguinte discursO: ~em revisão do orador.) -Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores:, -

Há mais de dois ou ti'"ês anos que venho numa campa
nha de revalorizaçãO desta _tão importante classe dos Ba
charéis em Ciências Contábeis, Contadores e tambêm 
dos Técnic_os em Contabilida"de. 

Tenho algumas vezes declarado, desta tribuna, que a 
causa dos males, sem dúvida nenh_uma, que tanto atin
gem as nossas finanças públicas,· das nossas organi
zações, das nossas empresas privadas e do Governo 
deve-se a não atenção aos trabalhos deS~ profissionais. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Simadores, tenho . 
me dirigido aos vários órgãos públicos, levando suges
tões, dando pareceres e conseguindo atenção, como mos
trei na próxima semana passada ainda, ao levar ao co
nhecimento do Tribunal de Contas uma irregularidade 
desta natureza, acol~ida p~los Min~stros d~quel~ órgão e 
transformada em decisão qUe já foi encaminhada_ao Go
verno, para que se fizesse um serviço de moralização 
num dos campos ligados às -ciências Contã~is~ 

Agora, Sr. Presidente, recebo também do Secret.ârio~ 
Gerai do Ministério da -Fãzenda resposta a um_ª das 
questões que levantei e que precisaram ser levantaàaS, de 
vez que é função nossa, de Senador, também observares-
sas irregularidades. __ 

Uma empresa, quándo pequena, já precisa mailter 
uma Seção de Contabilidade, para manter em boa ordem 
seus registras, comprovantes e demonstrações contâbeis. 
A medida em que a empresa cresce, aumenta o órgão de 
contabilidade, tendend'? a se transformar numa gran_de 
contadoria e auditoria, em ·conaiÇõeS- de proàuZír infor
mações ge~enciais a exercer seguro controle sobre todo o 
patrimônio adminísti-<iâo e ava-liar financé:irainente a 
ação administrativa. 

Esse princípiO C:íe-ilfífico, praticado jã seculannente na 
evolução empresarial, acentuadamente em países dos 
mais avançados_ da Europa e mesmo da América do Nor
te, também, vale, com igual necessidade, para a Admi
nistração Pública. 

Por isso, quero registrar aqui e alertar às autoridades 
maiores do Poder Executivo, sobre o retrocesso que vem 
se verificando no Sistema Contábil da Uniâo. 

De fato, até 1961 a União possufa uma Contadoria
Geral da República, subordinada diretamente ao Presi
dente, segundo o modelo dos paises melhor organizados. 
Ela funcionava satisfatOriamente para as necessidades da 
época e exercia um rigoroso controle financeiro, patri
mon~al e orçamentário. Foi substituída por uma restrita 
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lnspetoria Geral de Finanças e rebaixada para órgão su
bordinado ao M;inistro da fazenda. Em 1979, evidente
mente-por não ter dado CeriO, foi transformada em uma 
Secretaria Central de Controle Interflo e foi inserida na 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, 
apesar de não ser óg_ão de planejamento, retornando em 
1985 para o Ministério da FaZenda. Agora: em 10 dC 
março de 1986, foi criada a Secretaria do Tesouro. 
Pensava-se que seria alguma revolução na estrutura ad~ 
ministrativa. Mas não foi, bastando ateiltar que a Secre~ 
taria da Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Na~ 
cional e outros órgãos do Ministério da Fazenda tam~ 
bém são do Tesouro e continuam com sua iitdividualida~ 
de. 

Verifica-se no Decreto n9 92.452, criador da Secretaria 
do_ "Tes_ourC? Nacional, que apenas reuniu a Secretaria 
Central de Controle Interno - resíduo que é de uma 
contadoria e auditoria - com a Comissão de Progra~ 
mação Financeira. Misturou-se, aí, condenavelmente, 
atividades de contadoria com atividades de macroecono~ 
mia. As atribuições de natureza contábil ficaram mais 
fracionadas, perdendo a unidade imprescindível para o 
eficaz funcionamento, salvo melhor juízo. 

Mas o que surpreende, nessas reformas efe_tuadas no 
Sistema Contábil da União, é que foram iriduzid~s por 
profissionaiS despreparados para tanto, à revelia das opi
niões e da grande experiência do_s Contadores lã de den
trQdO órgão e de fora. A situação está a indica'r.que, por 
trás dessas modificações, inexistentes em países organi
z-ados, residem pretensões de econimistas, advogados, 
técnicos em administração e outros profiSsionais sem su
ficiente mercado de trabalho, para imiscuírem-se naS ati
vidades inerentes ao bacharel em ciências contábeis. Ora, 
todas essas profiSsões são de elevado Valor econômico e 
inlpoffância social, ~as cada qUal tem seu campo de tra
balho próprio. O economista, preparado para cuidar da 
economia setorial, nacional e internacional, acaba de 
contribuir na sua especialidade para a reforma mone
tária e económica objeto do DeCreto-léi n"' 2.284, editado 
eni to de março último~ em substituição ao Decreto-lei 
n"' 2.283, de 27 de fevereiro. Por outro lado, nas ativída
des de contadoria e auditoria não é praticada adminis
tração financeira, mas sim seu cofitrole, semelhantemen
te ao controle patrimonial e ao controle orçamentãrio. 
Mas as atividades de contadoria e auditoria ultrapassam 
ao controle; para assessorar os dirigentes na tOmada de 
decisões, para determinar os estados finallceiros, para 
apurar custos de todas as espécies, para avaliar rentabili
dades, para assegurar eficácia dos instrumentOs de con
trole, além de outras funções compreendidas nas ciências 
contábeis. Este campo de conhecimento e de trabalho, 
desde 1946, no Bra~il, é obtido em curso específico de 
gradUação, da mesma qualid:ide e duração dos cursos de 
economia, administração, direito, medicina, informática 
e outros, refiro-me aos bacharéis em cíêi::tcias contábeis. 

Venho, pÕis, registrar mirihtl sincera opiÕ-jâo, corilo 
SenaCfor, empresário, advogado,_ contador e presidente 
da Ordem dos Contadores do Brasil, de __ gue os assuntos 
con tábeis devem ser deixados aos quidãdoS e responsabi
lidade dos Contadores. O Goverrio Federal nuriCa terá 
um Sistema Contábil-ágil, eficaz e .. ProdUtivo enquanto 
entregar o comando, a orientação' e a planificação de 
seus serviços, como vem acontecendo, e mesmo sua exe
cução, a píofissionais de Outros cursoS- de graduação, 
por mais _capacitados que sej_am em suas especialidades. 

Te-ndo em mente que a recém criada Secretaria do Te
souro Nacional já tem denominação imPrecisa e, além 
disso, absorveu os serviços centrais de contadoria e audi
toria, a Ordem dos Contadores. sob minha presidência, 
efétuou um estudo procurando identificar com precisão 
os órgãos e atividades pertencentes aos Bacharéjs em 
Ciênc!as · CoritábeiS. _ Como resultado, aque:l~ entidade 
oficiou ao Secretário-Geral do Ministério da Fazenda 
sua posição. Está se dirigindo ao MiniStrO da Fazenda e 
ao Ministro do Planejamento, dando conhecimento des
ta irregularidade prejudicial à boa Administração Finan
ceira do País. Pela importância e imparcialidade da 
análise, junto a este meu pronunciamento a correspon
dência aludida, requerendo que seja transcríta para os 
Anais do Senado. _ _ ___ _ 
-LOgo a seguir estarei tambêin enviando aos Ministros, 

aos responsáveis e ao próprio Presidente da República, 
Sr. Presidente. (Muito bemt) 
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. DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
~- GABRIEL HERMES EM SEU DISCURSO: 

Brasilia, 3 I de março de 1986 
Exm~" Sr. 
DR. JOÀO BATISTA DE ABREU 
M.D. Secretário-Geral do Ministério da Fazenda 
Brasília- DF 

Senhor Secretário-Geral 
·Agradeço por seU te!ex SG/259, de 3 de f6vereiro, eni 

que informa ter a- Prõcuradoria Geral da Fazenda Na
cional _concl~:~ído que obedeceu aos r~quisitos Iega~s o 
provimento do cargo de Secretário Central de Controle 
Interno e que, apesar Pisso, o então ocupante ê "bacharel 
em ciêncíãS ~ontábeis, registrado no C~nselho Regiorial 
de ContabiliÇade do Dis.trito Federal sob número 2.315. , 

Embora n~o me tenha sido remetida cópia do parecer 
da douta Procuradoria Geral da Fazenda, suponho que 
«? exâtfiepar:ela efetuado ateve-se à sua competência de 
órgãojurfdic,o-fazendârio. Não estando dotada, natural
mente, de pessoal capacitado para apreciar a amplitude 
çias aplicaçõ~s dãs ciências contábeis, nem tendo sido ou
vido o Ministério da Educação, peço vênia para levar a 
seu esclarecido juízo algumas ponderações adicionais. 

Em meus Ofícios de22 e29 de maio e !7 de outubro de 
1985, hU.viã. s

1

ido suscitada a inabilitação legal e falta de 
experiência C;Specífica dos então titulares dos cargos de 
Secretário Central e Secretário Fazendârio de Controle 
Interno, estribado nas atribuições das mencionadas au
toridades administrativas e nas exigências do art. 89 do 
Decreto_ n"' 77.336, de 25-3~76. 

Com a recente criação da Secretaria do Tesouro Na
cional pelo Decreto n"' 92.452, de 10 deste mês, 
modificou-se em p<trte a situação, porquanto o novel or
ganismo absorveu as atribuições da Secretaria Central de 
Contr~l ln temo e da Secretaria Executiva da Comissão 
de Programação Financeira (art. i"'). A essas atribuições· 
forãin aditadas outfas (art. 29), dentre as quais, todavia, 
as seguintes revelan:a-se inerentes às ativídades de conta
doria e auditoria contábil: 

I - controle das operações realizadas por conta e or
dem do Tesouro Nacional ou nas quais este figure como 
mutuârio ou finanCiador; 
II- _controle d~s responsabilidades assumidas pelo 

Tesouro Nacional, em decorrência de contratos de em
préstimos e finandamentos (embora pertença ao órgão 
financeiro o controle do pagamento nas datas de venci
mento); 

Y- çontrole dos valores mob_iliâriOs representativos 
de participação societária da União, empresas ptíblicas,. 
sociedades de economia mista e quaisquer outras entida
des, bem como dos respectivos rendimentos e dos direi
tos inerentes. a esses valores; 

VII - registro das operações referentes à contratação 
de operações de cr~dito externo e interno; 
............ -.. -.................... -· ...... ;. ........ .,-
X- excutar atividades de auditoria c·ontâbil, inclusi

ve as decorrentes de acordos com organismos internacio
nais; 

XI- reaHzar auditorias especiais, inclusive as deter
minadas pelo Presidente da República. 

Por outro lado, na estrutura criada para a Secretaria 
do Tesouro Nacional (art. 3"'), os seguintes órgãos são 
típicos de contadoria: 

11-Secretaria de Haveres e Riscos (controle patri
monial de investimentos) 

III- Secretaria de Controle Financeiro do Set_or 
Público (controle da realização da desPesa e da receita e 
da movimentação dos valores monetários); 

IV __ - Secreta~ia de Contabilidade (escrituração); 
V- Secretaria de Normas e Orientação (plano de 

contas e procedimentos contábeis) 

VIII- Divisão de Documentação (identificaçãO e ar
quivo_q9s comprovantes contábeis); 

X- Delegacias Regionais de Contabilidade e Fi-
n_anç_?s. __ _ 

Além dos órgãos mencionados, executam atividades 
eminentemente contâbeis as Secretarias Setoriais. de 
Controle Interno e repartições das mesmas funções, pre-
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servadas junto aos MiníSiérioS e sucessoras das Conta-
dorias Seccionais. . .. ____________ _ 

Há de se conyir que o Govern.o Federal preciSa dar o 
exemplo no cumprimento das leis reguladoras das várias 
profissões. Nesse sentido, torna-se inaceitável, data ve
nia, que bacharéis de outros campos culturais venham a 
supervisionar, orientar, normatizar ou mesmo excutar 
trabalhos próprios às aplicações das ciências cont_ãbeis. 
Necessário, pois, que no provimento dos cargos a se
leção seja procedida dentre os habititadQS nas respe9tivas 
áreas profissionaiS. _ 

Valho-me do ensejo para renovar a V. Ex• a segurança 
de minha estima e de meu respeito. - Senador Gabriel 
Hennes, Presidente da OCB. _ 

Exm9 Sr. senador Gabri~l Hermes 
MO. Presidente da Ordem dos Contadores do Brasil 
Ed. Roberto SirO_QnSen-- 129 andar 

Refiro-me à s-ua correspOndência de 17~ l0-85, com ã 
qual V. Ex• encaminhou a esta Secretaria de Estado có
pias _dos Oficias n9s 9 e l0/85-Pres, de 22 e 29-5-85, res
pectivamente, contendo considerações a respeito da ha
bilitação para o cargo de Secretário Central de Controle 
Interno. 

A propósito, "infõrmo a V. Ex r que a màtétia foi exa
minada na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
onde se concluiu que o provimento do cargo acima men
cionado obedec;_eu aos requisitos legais pertinentes. 

Cabe aduzir; Outrossim, que, a par de o aludido órgão 
haver sustentado em seu parecer jurídico a desnecessida
de da habilitação em Clências Contábeis para o exercício 
de tal função, O seu atual ocupante, Dr. Cincinato Ro
drigues de Campos, é Bacharel em Ciências Contãbeis e 
se acha inscritO no -consdho Regional de Contabilidade 
do Distrito Federal, sob o n9 2.315. 
Cordiais saudações, - João Batista de Abreu, 
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda. 

COMPARE;CE;M MAIS OS SRS. SENADORE:S: 
Altevir Leal._ Raimundo Parente--Ciaudionor Ro

riz- Gaivão Modesto- João Castelo --Alberto Silva 
-Guilherme P..:1Imeira- Carlos Lyra- Albano Fran
co - Lomanto Júnior - Luiz Viana -José -lgilâcio 
Ferreira - Moacyr O alia - Amaral Peixoto -Salda
nha Derzi - J aison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
comunic-a qlie, nõs-tennõs do art. 278 do Regimento ln
terno, por ter recebido parecer contrário, quanto ao 
mêrito, da comissão a que foi distribuído, determinou o 
arquivamento do Projelõ de Lei da Câmara n9 8, de 1984 
(n9 2.124/19, na Casa de origem), que altera a redação 
do art. 57 da Lei n9 3.8"07, de 26 de agosto de 1960- Lei 
Orgânica da Previdência Social, e dá outras providên
cias. 

O SR. I'Rii:SIDI!NTE (José Fragelli) - Em 4 de 
março dO corrente imo foi aprovado o Requerimento n9 
461/85, de autoria do nobre Senador Lomanto Júnior, 
solicitando a criação de uma Comissão Especial Mista, 
composta de 3 Senad_ores e de 3 Deputados, para, no 
prazo de 120 dias, organizar os atas de comemoração do 
centenário de nascimento dos doutores Octãvro Manga
beira e Ernesto Simões Filho. 

Esta Presidê_nc_ia oficiou à Câmara dos D-eputados_ a 
fim de que a mesma se manifestasse sobre a -proposição. 

Através do Ofício n9 201, de 7 do corrente, a Presidên
cia daquela Casa comunicou_ a aprovação da proposta e 
indicou os Deputados que deverão compor a referida co
missão 

Após consulta às Lideranças e não havendo objeção 
do Plenãrio, esta Presidência designa. para compor a co
missão, os seguintes parlamentares: 

Senadores: 
Lomanto Júnior 
luiz Viana 
Nelson Carneiro 
Deputados: 
L_eur Lomanto 
Paulino Cícero 
Jorge Medauar 

O sR. PRESIDENTE (José FI:_agelli) A ?residêncí3 
convoca sessão extraordinária a realizaNe-hoje, às 18 
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horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 
matérias. 

-Requerimento n'1 12, de 1986; 
- Re_dação finai do Projeto d~ Decreto Legislativo n9 

14 de 1985; 
-Projeto de Decreto Legislativo n9 24, de 1985; e 
- ~rojetos de Resolução n9s 3, 4, 5, 7, 9 e 10, de 1986. 

O SR. PRESIDENTE (José Frage!Ü) - Está finda ã. 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em segundo -turn-o, do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 204; de 1985 (n'1- 6.015/85, na Casa-de 
origem), de iníciativa- dei SenhoJ:" Presidente da Re
pública, que cria Juntas de Conciliação(: Julgamen
to nas regiões da Justiça do Trabalho, define áreas 
de j ur"isdição e dá outras providências, tendo 

PARECERES orais, proferidos em Plenário, das COmis
sões; 

-de Constituição e Justiça- )9 Pronunciamento: fa
vorável ao Projeto; 29 Pronunciamento: pela inconstitu
cional1dade e injuridicidade das emendas apresentadas 
na forma do disposto no art. 141,11, b, do Regimento In.:
terno; 

-de Legislaçio Social - )9 Pronunciamento: favorâ
vel ao Projeto; 29 Pronunciamento: contrário às emendas; 

-de FinançaS - ]9 Pronunciamento: favorável ao 
Projeto; 29 Pronunciamento: contrâri_o _às emendas. 

Tendo, ainda Parecer sob n9 190, de 1986, da Comis-
são:____ _ 

- de Constihlição e Justiça - 39 Pronuõciamento: fa
vorâvel, nos termos de substitutivo que oferece. 

A matéria foi apreciada em primeirO turnO, em regime 
de urgência, em sessão extraordinária de 3 de dezembro 
do ano findo. 

As Emendas a ela oferecidas em plenário foram :icei
tas de acordo com o dispostO no art. 141, II, b, do Regi
mento Interno. Recebendo pareceres pela inconstitucio
nalidade e injuridicidade, as referidas emendas tiveram o 
tratamento proposto no art. 143, 3, do Regimento ln ter~ 
no e. ·desse modo, não foram submetidas a voto. 

O Projeto foi incluído em ordem do dia em 4 de março 
último, quando _leve sua discussão em segundo _turno 
adiada para reexame da CoiriTssão de Coi1Stituição e Jus-
tiça. -- -

A discussão -da matéria foi encerrada na sessão ante
rior, tendo a votação a~i~d<l, por falta de quorum. 

Em votação O Substitutivo, que tem pref~rência· regi~ 
mental. 

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra 
para ··encaminhar a votação. 

O SR •. PRESIDENTE (José Fragelli)- éoncedo a 
palavra ao nobre· Senador Hélio Gueiros, Líder do 
PMDB, para encaminhar a votação. 

O sR. HI!:LJO GUEIROS (PMDB- PA. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dr;;nte, Srs. Senadores: 

Há uma situação interessante que vai forçar a Banca
da do Governo, e acredito também que a douta Bancada 
do PDS, a assumir uma posição meio incoerente. Esse 
projeto, de origem do Poder Executivo, criando juntas 
de conciliação e julgamento em quase todos os Estados 
do Brasil, recebeu emendas totalmente injurfdicas e in
constitucionais na Câmara dos Deputados. Todos sabem 
que quafquer iniciativa que importa em criação de car
gos e aumento de despesas, a iniciativa até o momento, 
até que a atual Constituição seja modificada, é única e 
exclusivamente do Poder Executivo. Mas os ilustres 
membrOs da Câmara dos- DePutados ialvez refletindo as
pirações, reivindicações justas dos seus Estados, ftzeram 
~créscimos ilegais, inconstitucionais, embora possam ser 
justas. · __ 

Q projeto emendado veio ao Senad_o da República e à 
Comi-sSão de Constituição e Justiça desta Casa que, por 
unanim-idade, repudioU toaas as emencias_acrescentadas 
n~ Câmara d'_)s Deputados porque sendo um órgãos téc
nico _'tinha que se ater única e exclusivamente· à letra da 
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lei e à letra da Constituição. E há um muito bem funda
mentado e elaborado parecer, da lavra do ilustre e com
pêti:i1te Senador Fábio Lucena, mostrando todas as irre
gularidades --inconstitucionais cometidaS pela Câmara 
dos Deputados. Esse parecer do eminente Senador Baré 
foi aprovado, pOr unanimidap_e, pela Comissão de Cons
titui_ção e Justiça. Acontece, Sr. Presidente, que nós esta
mos agora diante de uma questão de fato. Se o Senado 
ela _República emendar esse projeto, ele terâ de voltar à 
Câmara dos Deputados para, então, ser apreciada essa 
emenda do Senado que pode até ser rejeitada soberana
mente. Isto tambêm acarretará uma demora na sanção 
dessa lei, o que vai provacar certos problemas com re
lação ao relacionamento da força de trabalho em vários 
Estados, inclusive, e; talvez, principalmente no ·meu Es
tado do Pará porque está sendo_criada uma junta muito 
importante na cidade de Marabã que hoje é um pólo em 
grande desenvolvimento mas cheio de conflitos muito 
perigosos, atingindo empregadores e empregados que, 
por falta de uma junta de conciliação, por falta da jus
tiça, há uma tendência de se resolver tudo no gatilho, o 
que não é nada interessante para a ordem pública. 

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Bancada do 
Governo_. e acredito que a ilustre Bancada ~o PDS vai_ 
ter que dar uma solução salomônfca a esse iffip.asSe. As
sim, a contragosto, mas tendo em vista um objetivo su
perior~ vamos rejeitar a nossa própria opinião técnica da 
Comissão de Constituição e Justiça para que se dê opor
tunidade a que o Presidente da República conserte, de
pure, expurgue o que_ estiver errado e inconstitucional 
neste projeto de lei. Nós temos e damos a garantia do 
Presidente da República de que Sua Excelência aplicará 
o veto em todas as emendas irregulares apresentadas e 
embutidas no projeto na Câmara dos Deputados. 

Mas não_se trata de uma atitude vesga, de uma atitude 
radical porque, ao mesmo tempo em que dã a sua pala
vra de que aporá o veto, o Governo admite examinar 
caso por caso a necessidade de criação dessas juntas de 
conciJiação e julgamento nos vãrios municípios da capi
tal. 

De modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que estou en
caminhando a votação para explicar esta posição meio 
incoerente da Liderança do Governo com relação a esse 
projeto. Vamos rejeitar uma posição admitida unanime
mente pelo Senado para não prejudicar o andamento rã

' pido da matéria. Vamos votar contra o Substitutivo do 
Senado e em favor do projeto como veio da Câmara, 
com a promessa e garantia do Governo de que expurgará 
c.O!D veto os artigos inconstitucionais. 

Era o 9ue- tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. CéSar Cais·- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votração. 

O SR. PRESID.ENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cesar Cais, para encaminhar a 
votação. 

O SR. C't.SAR CALS - (PDS - CE. Para encami
nhã"i a votação.- Sem revisão do orador.)- Sr. Presí
dente, _ Srs. Senadores: 

Ouvimos com muita atenção a palavra do Líder do 
Governo, nobre Senador Hélio Gueiros, sobre esse pro-
jeto. _ 

Na realidade, esse projeto é do maior alcance ·social. 
O grupO de trabalho, estudando o problema da agili

zação da Justiça do Trabalho, propôs a criação _de 276 
juntas de conciliação e julgamento, dizendo que; 

.. Era a maneira de atender de foona_satisfatória 
aos crescentes reclamos de uma Justiça do Trabalho 
mais ãgil e conseqüentement. mais aparelhada 
quando acionada para dirimir o conflito erili'e ele
mentos das classes obreiras e patronais, partícular
mente em _.cl:eterminados centros urbanos." 

Ora, isso é da maior importância. Toda a reclamação 
reside- na morosidade da Justiça. Se temos um projeto de 
lei que vai agili2:ar, deveremos fazer todo o esforço no 
seritido de que ele seja aprovado por esta Casa, um~ vez 
que a injuridicidade e a inconstitucionalidade, como dis
se o nObre Senador Hélio Gueiros, vai ser depois exami
nada pelo próprio Presidente da República ao sancionar. 

Depois des~e grupo de trabalho, o projeto de lei reduz 
para 1/3, conforme o recomendado; cerca de 1/3, para 
106 juntas, 
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Eu entendo, e creio que a Bancada do PDS toda enten
de., que deveremos fazer todo o esforço, até ferindo um 
pouco o parecer da _douta Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, para aprová-lo e o Presidente daRe
pública depois ao sancioná-lo, expurgará aquilo que for 
injurídica e inconVeniente. -

Eu penso que o PDS, pela minha voz, votarâ favorável 
ao projeto de lei como veio da Câmara dos Deputados. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Erit-\i"OtaÇãOo 
Substitutivo, 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Paus<.~.) 

Rejeitado. 
Em votaçUo o projeto. 
Os Srs. SenadOres que _o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vUi à ·sanÇão. 

E o seguinte o ·projeto aproYado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 204, de 1985 

(N9 6.615/85, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas Re
giões da Justiça do Trabalho, define áreas de juris
dição, c dá outras providências. 

O Corlg-r"esso Nacional decreta: 
Art. !'! A JurisdiçãO das Juntas de ConcilÜLçãoefU.l

gamento será fixada pelo Congresso NadOrial; quanaO 
de sua criação. 

Parágrafo úiiico. Os_ Trihunais Regionais do Traba
lho, por decisão de duas terças partes de suas bancadas, 
atendendo ao interesse pú.blico e às peculiúidades locéJ.iS, 
poderão modific~:r -a juriSdiçãO das Juntas de Conci
liação e Julgamento, respeitado o disposto no art. 29 da 
Leí n<:> 6.947, de 17 de_ setembro de 198 I. 

Art. 2<.> Ficam criadas, na i' Região da Jusfíçã-do 
Trabalho, treze Juntas de_ Concilíãção e Julgamento, as
sim distribuldas~ onze no Estado do Rio de Janeir_o, sen
do cinco na cidade do Rio de Janeiro (36' a 40•) e uma 
nas cidades de It<~boraí, Macaé, Magé, Nilópolis, Rio 
Bonito c Sào Gonçalo (2•); duas no Estado do Espírito 
Santo, sendo uma nas cidades de Vitória (3') e Lính<ires. 

Art. 39 Ficam assim definidas as ár_eas dejurlsdiçào 
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
cidades ub<~ixo, pertencentes à I• RegiãO da Justiça do 
Trabalho: 

a) no Estado do Rio de Janeiro: 
I- ltaboraí: o re-spectivo município e o' de Silva Jar

dim· 
u'- Macaé; o respectivo município e os de ConCeição 

de Mucabu c Casimiro de Abreu; 
b) no Estudo do Espírito Santo: 

Unhares: o respectivo município e os de Rio Bananal, 
Jaguarê, São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Ca
nário. 

Art. 41' Ficam criadas na 2• Região da Justiça do 
Trabalho, Estado de Sào Paulo, trinta e duas Juntas de 
Conciliação e Julgamento, assim distribuídas: oito na ci
dade_ de São Paulo (46• a 53•), uma em Amparo, uma em 
Assis, uma em Bragança Paulista, uma em Campinas 
(3•), uma em CapiVai'i, duas em Cub3.tão (3• e 4•), uma 
em Cruzeiro, uma cm Fernandópolis, duas em Guaro
lhos (3• e 4') uma em Itapetinga, uma em Itatiba, uma 
em Jules, uma em Osasco (2•), uma em Ribeirão Preto 
(2•), uma em Santo André (3~), três em Santos, (4• a 6•), 
uma em São Bernardo do_ Campo (4'), uma em São Cae
tanto do Sul (2•), uma em São Josê dos Campos (2•) e 
uma em São José do Rio Preto (2•}. 

Art. 51' Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
cidades abaixo, pertencentes à 2• Região da JuStiça do 
Trabalho, Estado de São Paulo: _ __ _ _ 
r- Assis: o respectivo município e-Os-de Borá, Câridi

do Mota, Cruzália, Florínea, João Ramalho, Maracaí, 
Palmit<J.l, Paraguaçu Paulista, Platina e Quatâ; ' 

II- Bragança Paulista: o respcctivomunicípioe os de 
Atibaiu, Bom Jesus dos Perdões, Jarinu, Joanóoolis, Na-
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zaré, Paulis_ta, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia e Socor-
ro; .. -=-- _ __ .. _ _ • 

III-:- Capivari; o respectivo município e os de Cerqui
lhQ, Elias Fausto, Laranjal Paulista, Mombuca, Monte 
Mor, Rafard e Tietê; 

IV-=- Cruzeiro: _o respectivo município e os de Areias, 
Bananal, Cachoeira Paulista, Lavrinhas, Queluz, São Jo
sé do Barreiro e Silveiras; 

V - Fernandópolts: O respectivo município e os _de 
Estrela D'Ocste, Guarani D'Oeste, Indiaporã, Maccdô
nia", Meridiano, Mira Estrela, Pedranópolis, Populina, 
São João das Duas Pontes e Turmalina; 

Vl-ltapetininga: o respectivo município eosdeAn
gatuba, CapUo Bonito, Cesário Lange, Guaref, Poranga
ba, São Miguel Arcanjo e Tatuí; 

__ VII- Jo.ú: o cespeetivo mUnicípio e os_ de Bariri, Bar
ra Bonita, Bocaina, Boracéia, Dois Córregos, Igaraçu do 
Tictê, Jtapuí, Mocatuba, Mineiros do Tietê, Pederneiras 
e Torrinha; -

VIII - Preside_I:-tte P~L:tdente: o rispectivo municípíO e 
os d-e Alfredo Marcondes, Álvaro Machado, Anhumas, 
Caiuá, Caiabu, Flora Rica, Iepê, Indiana, Mariápolis, 
Martif]ópolis, Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Pre
sidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Ven
ceslau, Ranch<~ria, Regen!e Feijó, S_anto Anastácio, San
to Expedito, Taciba e Tarabai; 

IX- Ribeirão Preto: o respectivo município e os de 
Cravinhos, Dumont, Jardinópolis, São "Simão, Serrana e 
Sertãoâ11 ho; 
X- Rio Claro: o respectivo municípiO e os de Ara iaS:, 

Corumbataí, Ipeúna, ltirapina, Leme e Santa Gertrudes; 
XI- Sãõ)osé.do Rio Preto: o respectivo muriicípio e 

os de Altair, Bady Bassit, Bálsamo, Cedral, Guapia-çu, 
lcéni, -Jaci, José Bonifácio, Mirassol, Mirassolândia, 
Monte Aprazível, Neves_ Paulista, Nipoã, Nova Grana
da, Onda Verde, Palestina, Poloni, Pontes Gesta!, Poti
rt:ndaba, Tanabi, Uchoa e União Paulista; 

XII- Amparo: o respectivo municipio e os de lagua
riúna, Pedr(jira, Monte Alegre do Sul e Serra Negra; 

XIII- Jales: o respectivo município e os de Parana
puã, Sant<~ Albertina, Urânia, Do[cinópolis, São Fran
cisco, Aparecida D'Oeste, Palmeira D'Oeste, Santa Fé 
dQSul, Santa Rita D'Oeste, Santa Clara D'Oeste, Rubi
néia e_ Três Fronteiras: 

Art. 6q Ficam excluídos da jurisdição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento de Botucatu, os municípios de 
Guarei e Po.rangaba; de Guaratinguetá, os MunicípiOs 
de Areias, Cachoeira Paulista, Lavrinhas, Queluz e Sil
veiras; de !tu, os Municípios de Capivari, Elias Fausto e 
Rafard; de Jaboticabal, o Município de Sertãozínho; de 
Jundiaí, o Município de Jarinu: de Mogi-Mirim, o Mu
nicípio de Socorro; de Ourinhos, o Município de Palmi
tal; de Presidente Prudente, o Município de Piquete e de 
Votuporanga, os de JY~eridiano e Pedranópol_is. _ 

Art. 79 Ficam criadas, na 3' Região da Justiça do 
Trabalho. Estado de Minas Gerais, vin_te e três Juntas de 
Conciliação e Julgalmen-to, aSsim distribuídas: sete na ci
dade de Belo Horizonte e uma nas cidades de Betim, Ca
ratinga, Caxambu, Contagein, Formiga, ltabira, Ituiuta
ba, Juiz de Fora, Lavras, Santos Dumont, São Lou
renço, Teófilo Otoni, Ubá, Uberlândia e Vespasiano. 

Art. 89 Ficam assim defindas a,s_ área-s de jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento localizadas nas 
cidades abaixo, pertencentes à 3• Região da Justiça-do 
Trabalho, Estado de Minas Gerais. - -

l- CaraÚnga: o respectivo município e_ os de- Con
ceição de Ipanema, Córrego Novo, Dom Cavati, Enge
nheiro Caldas, Fernandes TourinhO, Iafm, Inhapim, Ipa~ 
nema, Manhuaçu, Manhumirim, Pocrane, Presidente 
Soares, Santana do Manhuaçu, São João do Oriente, Si
monésia, Sobrália e Tarumirim; _ 

II- Congonha_s: o respectivo município e os de Belo 
Vale, Moeda e Ouro Branco; 

III -Formiga: o respectivo município e os de Aranil, 
Arcos, Bambuí, Campo Belo, Candeias, Capitólio, Cris
tais, D_oresópolis, Guapé, lguatama, Medeiros; Pains, 
Pimenta, Piuí, Santana do Jacaré, São Roque de Minas, 
Tapiraí e Vargem Bonita; 

IV- Itabira: o respectivo-município e os de Carmé
sia, Ferros, [também do Mato Dentro, Passabem, Santa 
Maria de ltabira e São Sebastião _do Rio PretO; 
-- V- Jtuiutaba: o respectivo município e os de Ca
choe_lr_a_ Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinó-
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polis, Centralina, Comendador Gomes, Fronteira"; Fru
ta], Guarinhatá, lpiaçu, ltapagipe, Iturama, Planura, 
Prata, _Santa Vitória, São Francisco de Safes; 

VI- Teófilo Otoni: o respectivo município e os de 
Ataléia, Campanário, Caraí, Frei Gaspar, Itaipé, Itam
bacuri, Ladainha, Malacacheta, Nova Módica, Novo 
Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador, Poté e 
São José __ do DfVino; · 

Vll- Obá: o respectivo muriicípió e os de Araponga, 
Braz Pires, Divinésia, Dores do Turvo, Ervália, Guarani, 
Guidoval, Guiricema, Mercês, Paula Cândido, Piraúba, 
Rio Pomba, Rodeio, São Geraldo, Senador FirmínO, Sil
vcrânia, Tabuleiro, Tocantins e Visconde do Rio Bran-
co. • 

Art. 9f Ficam excluídos dajurisdjç~Q das Juntt:_:,I~.de 
Concili<~ção e Julgamento de Barbacena, os Municípios 
de Braz Pires, Dores do Turvo, Mercês, Rio Pomba, Se
nador Firmino, Silverânía e Tabuleiro; de Çataguases, os 
Munic_ípios de Divinésis., Guúani, Guidoval, Guirice
-m_a~J>aula Cândido, Piraúba, Rodeio, São Geraldo, To
cqntins, Ubá e Visconde do Rio Branco; de Conselheiro 
Lafaiete, os Municipios de Congonhas, Belo Vale, Moe
da e Ouro Bran~o e de João Monlevade, os Municípios 
de Itabira, Itambé do Mato Dentro, Passabem e Santa 
Maria de Jtabira. 

Art. lO. Ficam criadas, na 4• .Região da Justiça dq 
Trabalhô, EStado do Rio Grande do Sul, oito Juntas de 
Conciliação e Julgamento, assim disúíbllídas:_dUas na ci
dade_de Porto Alegre (16• _e 17•) e uma nas cidades de 
Cãnoas (3'), Esteio, Gravataí, Novo Hamburgo (3•), São 
Borja e Triunfo. 

Art. 1 L Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
cidades abaixo, pertencentes à 4• Região da Justiça do 
Trabalho, Estado do Rio Grande do Sul: 

r--:- Porto Alegre: o respetivo município·e os de Alvo
rada, Cachoeirinha e Vlamào; 

II -Canoas: o respectivo município; 
III - Esteio: o respectivo município e o de SaPucaia 

do Sul; 
JV- Gravataí: o respectivo município; 
V- São Borja: o respectivo município e os de Porto 

Xavier, São PU:Ulo das Missões, São NíCOlau, São Ro-que 
Gonzulcs, Santo Antônio das- MiSsões, Santiago; Jaguari 
e São Francisco de Assis; · 

VI- Triunfo: o respectivo município e o de General 
Câmara. 

Art. 12. Fica excluído _d<l jurisdição da -JUnta de 
Conciliação e Julgamento de Porto Alegre o MuniCípíos 
de_ Gr_avataf. 

Art. 13. Ficam cri"-das, na 5• Regíào da JustiÇa áo 
Trabalho, cinco Juntas de Conciliação e Julgamento, no 
E;;tado da Bahia, assim distribuídas; uma nas cidades de 
Salvador (12•). Camaçari (2•), Guanambi, Jtamaraju e 
Paulo Afonso. 

Art. 14. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 
da_s_Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
cidades abaixo, pertencentes à 5' Região da Justiça do 
Trabalho, no Estado da Bahia: 

I - Guanambi: o respectivo município e os de Caculé, 
Cactité, Caildiba, Ibiassucê, lgaporã, Jacaraci, Licínio 
Almeida, Ouro Branco, Palmas do Monte Alto, Riacho 
de Santana, Sebastião Laranjeiras e Urandi; 

11 -ltamaraju: o respectivo município e os de Alco
baça, Caravelas, Guaratínga, lbirapuã, Itanhém, Laje
dão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Víçosa, Porto segu
ro, Prado, Santa Cruz de Cabrália e TeiXeira de.Freítas.-

Art. 15. Ficam criadas, na 6• Região da Justiça do 
Trabalho, seís Juntas de Conciliação e Julgani.ento, S.s
sim distribuídas: quatro no Estado de Pernambuco, sen
do uma nas cidades de Recife ( lOf), Barreiros, Gar-a
nhuns e Petrolina e duas no Estado de Alagoas, sendo 
uma nas cidades de Maceió (2') e Arapiraca. 

Art. 16. _Ficam assim definidas ·as áreas- de jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
cidades abaixo, pertencentes à 6• Região da Justiça do 
Trabalho: 

a) no Estado de Pernambuco: 
I - Recife: o respccttvo Município e os de Camaragi

bc, Olinda e São Lourenço da Mata e Território de Fer
nando de Noronha; 

II --Barfeiros: o respectivo Município e os de Rio 
Formoso. São José da Coroa Grande e Sidilhaém e no 



614 Quarta-feira 9 

Estado de Alagoas os Município"S de Jacufpe, Jundiâ e 
Maragogi; -- -------- -

III- Garanhuns: o respectivo MuniCípio e o-s cte Á
guas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Cachoeri
nha, Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Corren
tes, lati, Ibirajuba, Jupi, Lageado, Lagoa do Ouro, Pal
meirina, Paranatama, Salóa, São José e Tei'ezinha; 

IY- Petrolina: o respectivo Município" e os de Afrâ
nio, Amr-ipina; OUi'icU.ri, Santa Maria da Boa Vista e 
Trindade. 

b) No Estado de Ala_goas: 
1- Arapiraca: o respectivo Município e os de Belém, 

Coité de Noia, Feira Grande, Igaci, Girau do Ponciano, 
Lagoa da _Canoa, Limoeiro de Anadia, Mar Vermelho, 
Minador do Negrão, Palmeira dos Indios, Paulo Jacinto, 
Quabrangulo e Ta-quatana; -
II- Maceió: o respectivo Município e os dC: AiaTai<i., 

Barra de Santo Antônio, Marechal Deodoro, Messias, 
Pilar, Rio Largo; Santa Luzia do Norte e Saty.ba. _ 

Art. 17. Ficam excluídos da jurisdição das Juiltas de 
Conciliação e- Julgamento de Cabo, os MunicípiOs--de 
Rio Formoso, -são Josê da Coroa Grande, Sirinhaém e 
de Penedo, os Municípios de Arapiraca, Feira Grande, 
Lagoa ·de CariOa--e Limoeiro de Anadia. 

Art. 18. Ficam criadas; na 7' Região da-JUstiça dO 
trabalho, quatro juntas de Conciliação de Jul8amento, 
assim distribuídas: duas no Maranhão, nas cidades de 
Bacabal e Imperatriz; uma no Estado do Piauí, ria cidade 
de Teresina e outra no Estado do Cearâ, na cidade de 
Quixeramobim. 

Art. 19. Ficam assim definidas as áre3.s de jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento, locattzadas nas 
cid~des a_bai')O, _pert~ncentes à 7' RegiãO da Justiça do. 
Trabalho: 

a) no Estado do Maranhão: _ 
I- Bacabal: o respectivo Municípüf e· os de Coroatá, 

Igarapé-Grande, Lago da Pedra,_ Lago do Junco, Lago 
Verde, Lima Campos, Olho D'Água das Cunhas, -P.aulo 
Ramos, Pedreiras, Poção de Pedras, São Luis Gon~ada 
do Maranhão, São Mateus do Maranhão e Vitorino 
Freire, -

II - Impcratríz: o respectivo Municfplo e oS de Açai
lândia, Amarante do M<~ranhão, EstreitO, João Lisboa, 
Montes Altos, Porto Franco e Sítio Novo; 

b) no Estado do Ceará: 
QuíX:eramObim: o respectivo município e os-~de Boa 

Viagem, Senador Pompeo, Solonópole, Pedra Branca e 
Jaguaretama. __ 

Art. 20. Ficam criadas, na 8• Região da Justiça do 
Trabalho três Juntas de Conciliação e Julgamento, no 
Estado do Pará, assim distribuídas: uma na cidade de 
Belém (7•) e uma cm Altami"ni. e Marabá, com jurisdição 
nos ·respectivos municfpios. -

Art. 21. Ficam criadas, na 9• Região da Justiça do 
Trabalho Estado do Paraná, onze juntas de Conciliação 
e Julgamento, assim distribuídas: três na cidade de Cu ri" 
Liba (5• a 7•) e uma nas cidades de Cascavel, Foz do 
lguaçu, Francisco Beltrão, Irati, Jacare:ônho, Londrina 
(2•), Paranavaí e Umuarama. 

Art. 22. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 
das Juntas _de Conciliação e: Julgamento, localizadas nas 
cidades abaixo, pertencentes à 9• Região de Justiça do 
Trabalho, Estado do Paraná: 

I -Cascavel: o respectivo município e os de Boa Visa 
da Aparecida, Braganey, Cafelãndia, Capitão Leónidas, 
Marques, Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Guara
miaçu, Três Barras do Paraná: e Vera Cruz do Oeste; 
II- Foz do lguaçu: o respectivo município e os de 

Matelândia, Medianeira, Missal, Santa Terezinha do 
ltaipu e São Migu~l do Iguaçu; 
III- Francisco Beltrão: o respectivo município e os 

de Ampére,Barracão, Cãpa-riema, Dois Viiíilhos, Enéas 
J\:Jarqucs, Marmeleiro, Nova Prata do Jguaçu, P~rola do_ 
Oeste, Planalto, Prachita, Realeza, Renascença, Salgado 
Filho, Salto do Lontra, Santa Isabt!l do Oeste e Santo 
Antônio do Sudoeste; -~ _ 

IV- Irati: o prespectivo município e os de Imbituba, 
Inácio Martins, Ipirangn, lvaí, MaHct, Prudentópolis, 
Rcbouças, Rio Azul, Sã_o João do Triunfo e Teixeira 
Soares; V - !acarczin-ho: _o respectivo município e os de 
Andirâ, Barrado Jacaré, Cambará, Car!ópolis, Guapira
ma, Joaquim Távora, Quatiquá, Ribeirão Claro e Santo 
Antonio da l'!atina: 
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VI- Paranavaí: o respectivo município e os de Alto 
Paran4, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Guairaçã, lnajá, 
Jardim Olinda, Mirador, Nova Aliança do lAvai, Nova 
Esperança, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, 
Santo Antonio do Cajuá, São Carlos do lvaí, São João 
do Caiuá, Tamboara, Terra Rica e Uniflor; 

VII-- Umuarama: o respectivo município e oS de AI
tónia, Alto Piquiri, Cruzeiro do OC:Ste; Douradina, Fran
cisco Alves, Jcaraíma, Iporã, Maria Helena, Mariluz, 
Nova Olímpia, Pér.ola, São Jorge do Patrocínio, Tapejaw 
ra, Tapira, Tuneiras do Oeste e Xambrê, 

Art. 23. Ficam excluídos da jurisdição das Juntas de 
Conciliação e Julgamento de Cornélia Procópio, os Mu
niCTpiõs de Andirá, Barra Jacaré, Cambará, Jacarezinho 
e Santo Antônio da Platina e de Maringâ, os de Alto Pa
raná, Cruzeiro do Sul,NQva Esper_ança, Paranacity, Pa
ranavaí, São Carlos do lvaí e Uniflor. 

Art. 24. Ficam criadas, na 10' Regiã-o de-Justiça do 
Trabalho, dez Juntas de Conciliação _e Julgamento, as" 
sim_ distribuídas: duas no Distrito Federal, na _cidade de 
Brasflia (~a 10'); cinco no Estado de Goiás, sendo duas 
na cidade" de Goiânia (3' ê 4•) e uma das cidades deAra
guaína, Catalão e Rio Verde; uma no Estado de Mato 
GrOsso, na cidade de Rondonópolis e duas no Estado do 
Mato Grosso do Sul, ilas cidades de DoiúadOs e Três 
Lagos. 

Art. 25. Ficam assím definidos as àreas de juris
dição das Juntas de Concitiação e Julgamento, localiza
das nas cidades abaixo, pertencentes à 10' Região da Jus
tiça do Trabalho: 

a) no Estado de Goiás~ 
I - Goiãnia: o respectivo muniCípio- e -os de Anicuns, 

Aparecida de qoiânia, Araçu Aragoiâniã., A velinópolis, 
Bela Bista de Goiás, Brazabrantes, Campestre de Goiás, 
Caturaf, Cromínia, Goianir~;· o'uapó, Hidrolândia, 
Irlliumas, Mairipotaba, Nazário, Nerópolis, Nova Vene
za, Palmeiras de Goiás, PiraC'arijuba, Santa Bárbara de 
Goiás, Trindade e Varjão; 
II- Araguaína: o respectivo município e os de Ana

nás, Arapuema, Babaçulândia, COlinas de Goiás,filadél
fia, Itaporã de Goiás, Presidente Kennedy e Xambioá; 
III- Catalão: o respectivo município e os de Anhanw 

gUera, Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba, Cumari, 
Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Ouvi
dor, Santa Cruz de Goiás, e Três Ranchos; 

IV- Rio Verde: o respectivo município e os de Caw 
choeira Alta, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás eSer
ranópolis; 

b) no Estado de Mato Grosso: 
Rondonópolis: o respectivo município e os de Alto 

Garças, Dom Aquino, Guiratinga, ltiquira, Jaciara, Jusw 
c~meira, Pedra Preta e Poxeréo; 

c) no Estado de Mato Grosso do Sul: 
I- Dourados: o respectivo município e os de Caara

pé, Deodãpolis, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Jtaw 
porã, Maracaju e Rio Brilhante; 
II- Três Lagoas: o respectivo município e os de 

Selvíria, Brasilândia, Água Clara e_Inocência. 
Art. 26. Ficam excluídos da Jurisdição da Junta de 

Conciliação e Julgamento de Gaiâniã _os ml!nicípios de 
Dumolândia e Pontalina. 

Art. 27. Ficam criadas, na I [f. Região da Justiça do 
Trabalho, três Juntas de Conciliação e Julgamento, no 
Estado do Amazonas, na cidade de Manaus (S• a 7'). 

Art. 28. Ficam criadas, na 12• Região da Justiça do 
Trabalho, Estado de Santa Catarina, três Juntas de Con
cíliaÇão e Julgamento, assim distribuídas; uma nas cídaw 

_ des de Joinvil\e (2'), Ma(ra e São Miguel do Oeste. 
Art. 29. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 

das Juntas de Concili~ção e Julgamento, localizadas nas 
cid<:~des abaixo, pertencentes à 12f Região da Justiça do 
Trab:Jlho, no Estado de Santa Ca_tarina: 

1- Joinville: o respectivo municipiõ e oS-de Araqguaw 
ri, São Fmncisco do Sul, Çorupá, Guaramirím_. Jara_guá 
do Sul, Massaranduba e Schroeder; -

II- Mafra: o rcs_pectivo _M~nicípiü" e õs de Can1po 
Alegre, Itaiópolis, Monte Castelo, PaPanduva, Rio Ne: 
grinho c São Bento do Sul; 

III- São Miguel do Oeste: o respectivo Município e 
os de Anchicta, Campo-Erê, · Cunba Porá, Descanso, 
Dionísio Cerqueira, Guaraciabõ.\, Guarujá do Sul, ltapiw 
ranga, Maravilha, Mondai, Palma Sola, Romelândia e 
São José du Cedro. 
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Art. 30. Ficam excluídos da jurisdição da Junta de 
Conciliação e Julgamento de Joinville os Municípios de 
Campo Alegre e São Bento do Sul. 

Art. 31. Ficam criadas, na 13• Regiã-o da Justiça do 
Trabalho, três Juntas de Conciliação e Julgamento, asw 
sim distribuídas: no Estado da Paraíba, uma nas cidades 
de Guarabira e Sousa e no Estado do Rio Grande do 
Norte, uma na cidade de Goianinha. 

Ar\. 32. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição 
das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas 
cidades abaixo, pcrtence_!ltes à 13• Região da Justiça do 
Trabalho: 

a) no Estado da Paraíba: 
1-Guarabira: o respectivo Município e os deAlagoi

nha, Araçagi, Arara, Araruna, Baía da Traição, Bana
neiras, Barra de Santa Rosa, Belém, Borborema, Cacim" 
ba de Dentro, Caiçara, Cuitegi, Dona Inêz, Duas Estra
das, ltapororoca, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Mari, Ma
manguapc, Mataraca, Mulungu, Pilões, Pilõezfnh_os, Pi
rituba, Rio Tinto, Serra da Raiz, Serraria, Tacima e So
lânea; 

II- Sou,sa: o respectivo Municfpio e os de Nazareziw 
nho, São José da Lagoa Tapada, Castro, Santa Cruz, 
Cajazeiras,_Cachoeir-a d_os Indios, Bom Jesus, São Josê 
de Piranhas, BonitO de Santa Fé, Monte Horebe, Pom
bal, Lagoa Paulista, Catolé do RoCha, Jericó, Riacho 
dos CaValos, Brejo dos Santos, Bom Sucesso, Brejo do 
Cruz, Belém do Brejo do Cfuz,- São Bento. 

b} no Estado do Rio Grande do Norte: 
Goianinha; o respectivo Município e os de A rês, Baía 

Formosa, Brejinho, Canguaretama, Espírito Santo, 
Montanhas, Nízia Floresta, Pedro Velho, São Josê do 
Mipibu e Vila Flor. 

Art. 33. Para atender ao funcionamento das novas 
Juntas de Conciliação e Julgamento, instifuídas por esta 
lei_. ficam criados, na Justiça do Trabalho: 

I- na 1 ~ Região, dez cargos de Juiz do Trab_albo Pre
sidente de Junt~ ,quatro cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto; vinte funções de Vogal; nove cargos em co
missão de Diretor de Se_ç_retaria; nove cargos de Técnico 
Judiciário; dezessete cargos de Oficial de_ Justiça AYalia" 
dor; dezoito cargos de Auxiliar Judiciário; nove cargos 
de Agente de Segurança Judiciária e nove cargos de 
A tendente Judiciário; 

II- na 2' Região: trinta cargos de Juiz do Trri..balho 
Substituto; sessenta funções de Vogal; trinta cargos em 
Comissão de Diretor de Secretaria; trinta cargos de Téc-
nico Judiciário; sessenta cargos de Oficial de Justiça 

-AVU!iador; sessenta cargos de Auxiliar Judiciário; qua
renta e dois cargos de Agente de Segurança Judiciária e 
trinta cargos de Atendente Judiciário. 

III- naJ• Região: dezoito cargos de Juiz do Traba" 
lho Presidente de Junta; nove cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto;_trinta e seis funções de Vogal; dezoito cargos 
em coniissão de Diretor de Secretaria; dezoito cargos de 
Técnico Judiciário; trinta e seis cargos de Oficial de Jus
tiça Avaliador; trinta e seis cargos de Auxiliar JUdiciário; 
trinta e seis cargos de Agente de Segurança Judiciária e 
dezoito cargos de Atendente Judiciário; 

IV- na 4• Região: oito cargos de Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta; três cargos de Juiz do Trabalho 
SUhstftlito; dezesSeiS funções de Vogal; oito cargos em 
comissão de Diretor de Secretaria; oito cargos de Técni
co Judiciário; oito cargos de OfiCíal de Justiça A valia
dor; dczesseis c~rgos de Auxiliar Judiciário; oito cargos 
de- Agente de Segurança Judiciária e oito cargos de Aten
'dente Judicíál-i6; 

V- na 5• Região: cincO Cã.r&os- de Juiz do Tiabalho 
Presidente _de Junta; três cargos de Juiz do Trabalho 
Substit_!:!tÇl; dez fun~es de Vogal; cinco cargos_em- comis
são de Diretor de Secretaria; cinco cargos de Técnico Ju
diciário; nove ca"rgos de Oficial de Justiça Avaliador; dez 
cargos de Auxiliar Judiciário; cinco cargos, de Agente de 
Segurança Judiciária e cinco ·cargos de A tendente Judi" 
ciflrfo; 

VJ- na 6• Região: seis cargos de Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta; qu<Jtro cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto; doze funções de Vogal; seis cargos em comis
são de Diretor de Sel."fclaria; um cargo em comissão de 
Distribuidor dos Fdtos das Juntas de Concilíação c Jul

_gumcnto de Maeeió; seis cargps de Técnico Judiciárío; 
seis Ctltgos de Oficial de Justiça A v aliado r; doze cargos 
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de Auxiliar Judiciário; oito-cargOs de Agente de Segu
rança Judicíãriil e seis cargos de Atendente Judiciário; 

VII- na 7' Região: três cargos de Ju-iz do Trabalho 
Presidente de Junta; dois cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto; seis funções de Vogal; três cargos em comis
são de Dirctor de Secretaria; ttês cargos de Técnico Judi
ciário; seis cargos de Oficial de Justiça Avaliador; três 
cargos de Auxiliar Judiciário; três cargos de Agente de· 
Segurança Judiciária e três cargos de Atendente Judi
ciário; 

VIII- na 8• Região: três cargos de Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta; dois cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto; seis funções de Vogal; três cargos·em comis
são de Di reter de Secretaria; três cargos de Técnico Juc!-i
ciário; três cargos de Oficial de Justiça Avaliador; Gês 
cargos de Auxiliar Judiciãi'io;- trêS cargOS de Agente de 
Segurança Judiciãiía- e- tiês cargos- de A tendente Judi-
ciário; ---

IX- na 9• Região: onze cargos de Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta; sete cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto; vinte e duas funções de Vogal; onze cargos __ _ 
em comissão de Diretor de Secretaria; onze cargos de 
Técnico Judiciário; vinte e -dois Cargos de Oficial de Jus
tiça Avaliador; vinte e dois cargos de Auxiliar Judic~ârío; 
nove cargos de Agente de Segurança Judiciária e onze 
cargos de Atendente_Judiciário; 

X- na 10~ Região: dez cargos de Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta; cinco cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto; vinte funções de Vogal; dez cargos em comis
são de Diretor de Seçretaria; dez cargos de Técnico Judi
ciário; quinze cargos de Oficial de Justiça Avaliador; vin
te cargos de Auxiliar JudiciâifO; nove CargOs de Agente 
de Segurança Judiciária e onze cargos de Atendente Ju
diciário; 
XI- na 1 I• Região: três cargos de Juiz do Trabalho 

Presidente de Junta; dois cargos de Juiz do Trabalho 
Sub~tituto; seis funções de Vogal; três cargos em comis
são de Diretor de Secretaria; três cargos de Técnico Judi
ciário; quatro cargos de Oficial de Justiça Avaliador; seis 
cargos de Auxiliar Judiciário; quatro cargos de Agente 
de Segurança Judiciária e três cargos de A tendente Judi
ciário; 

XII- na 12• Região: "três cargos de Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta; dois cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto; seis funçõ_es de _vogal; três cargos em comis
são de Diretor_ de Secretaria; três cargos de Técnico Judi
ciário; três CiriOS de Ofici31 de Ju-stiça A vafiador; seis 
cargos de Auxiliar JudiciáriO; seis caigos de Agente de 
Segurança Judiciária e três cargos de Atendente Judi-
ciário· -

XIÚ- na 13~ Região: dois cargos de Juiz do-Traba
lho Presidente de Junta; dois ~argos de Juiz _do Trabalho 
Substituto; quatro funções de Vogal; dois cargos em co
missão de Oiretor de S_ecretaria; dois cargos de Técnico 
Judiciâr!O;-dois cargos de Oficial de Justiça Avali"ador; 
quatro cargos de Auxiliar Judiciário; dois cargos de 
Agente de Segurança Judiciária e dois cargos_ çle Aten-
dente Judiciário. -

Parágrafo único. Para cada exercente de função de 
Vogal, criada por esta lei, haverâ um Suplente._ 

Art. 34. Nas localidades onde já existClp. __ Jui'lt!1s de 
Conciliação e Julgamento ficam mantida~ ~s respectivas 
áreas de jurisdição, com as alterações desta lei. 

Act. 35. As alterações de jurisdição decorrentes da 
criação de novas Juntas de Conciliação e _Julgamento, 
prevista nesta lei, processar-se-ão à Ínedida em que se 
instalarem tais órgãos. 

Parágrafo único. Até a data da efetiva instalação de 
cada Junta de Canciüação e Julgamento ora crlãda, fica. 
mantida a atua[ competência dos Juízes de Direi~o das 
respectivas áreas de jurisdição; por força dos arts._6_6_8_e. 
669, da Consolidação das Leis do Trabalho,- aprovada 
pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Art. 36. _Q preenchimento dos cargos de provimento 
efetivo previsto nesta lei far-se-á de acordo com as nor
mas legais e regulamentares, observa9as as disposições 
do § 2"' do art. 108 da Constituição Federal. 

ArL37. As despesas decorrentes da execução desta 
lei serão atendidas com as dotações orçamentárias da 
Justiça do Trabalho, ou com créditos adicionais. 

§ i"' Os recursos destinados às instalações das novas 
Juntas de Conciliação e Julgamento serão- tibtirados e 
destinados de forma eqUitativa e proporcional às Re-
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giõ6s, tomando-se por base o número-de. Juntas com que 
cada uma delas é contemPlada por esta lei. 

§ 2"' Caberá ao Tribunal Superior do Trabalho pro
mover, sob repasse, a alocação dos recursos de que trata 
este artigo, na forma· do parágrafo anterior. 

Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 2: 

Votação, em primeiro tuino (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do ProjetO de Lei do Sena
do n"' 28, de 1970, de auto"i'ia do Senador Ruy Car
neiro, que cria o Serviço Nacional Obrigãtório e dá 
outras providência.s, tendo 

PARECER, sob n"' 819, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Em votação o projeto qua.nto à constitucionalidade. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Rejeição. 
_O projeto será ar.quiVado. 

~ o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 28, de 1970 

Cria o Servi~o Nacional Obrigatório, e dá outras 
providências. 

O Cotigresso Nacional decreta: 
Art. l"' Fica criado o Serviço Nacional Obrigatório, 

a ser prestado pelos conscritos válidos, excedentes às ne
cessidades das Forças Armadas. 

Art. 2~> O Serviço Naciomirbbrigatório collsiste em 
atividades ligadas à segurança e ao desenvolvimento na
ciori"al. 

Parágrafo único. O aproveitamento dos conscritos 
nessas .atividades será feito pelo Conselho de Segurança 
!"{ acional, ouvidos os Ministérios e órgãos qúe julgar 
convenientes. · 

Art. 39 C? prazo. de penrtanênciã iio.'-ServiÇO Nacio
nal Obrigatório é de l (um) ano, findo o qual o Coriscrito 
receberá a Carteira de Serviço NaCional Obrigatório. 

Ai't.- 4"' O conscrito, quando estudante, terá, sempre 
que PoSsível, direito a freqüentar o compentente curso, 
em estabelecimentos de ensino do local onde servir, sem 
prejuízo do Serviço Nacional ObrigatóriO -pàra q qual foi 
convocado. 

Art. 51' O conscritO, -se empre"gaciO, tefã s-U~SPenso o 
seu contrato com o empregador, pelo p~azo de sua ii:J.cor
po['ação ao Serviçõ Nacional Obrigatório~ _ 

Art. 61' A carteira do Serviço Nacional Obrigatório 
terá a mesma validade e produúrã os meSmos efeitos le
gais -da--carteira de Reservista de 2' categoria. 

Art. 711 Serão convocados para o ServiÇo Nacional 
Obrigatório todos 9S conscritos não aproveitados no 
Serviço Militar Obrigatório. 

Parágrafo único. Poderão também, ser convocados 
para o Serviço Nacional Obrigatório os que estiverem 
desempregados e os que se apresentarem voluntariamen
te. 

Art. -s9 Esta Lei entrará em vigor na dia 1~>-dejaneiro 
de 1971. 

Art. 9~> Revogam-se as disposições erii contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 3: 

Votação, em primeiro turno, (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do nto 193, de 1980, de autoria do Senador Humber
to Lucena, que introduz alteração na Lei da Anistia, 
objctivando __ tornar expresso o direitQ aos adicio
nais, por tempo de serviço dos servidores civis e mi
lita.çes que retornaram ou reverteram ao serviço ati
vo, tendo 

PARECER,_ sob n~' 282, de 1981, da Comissão 
--:- de ConstituiÇão e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 
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E"m votação o projeto. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O Projeto será arquivado. 

É o seguinte o projeto rejeitado. 

PROJETO DE LEI.DO SENADO 
N~> 19_3, de 1980 

Introduz alteração na Lei da Anistia, objetivandD 
t~rnar expresso o direito aos adicionais por tempo de 

- serviço dos servidores civis e militares que retornaram 
ou reverteram ao serviçO ativo. 

O Congre5s0-Nacional-decret~: 
Art. I~> Renu.merado como§ 61' o§ 5,. do art. 31' da 

Lei n~' 6.683, de 28 de agosto de 1979, o novo§ 51' passarâ 
a viger com a--redação seguinte: 

§ 59 Ao ser computado o tempo de serviço cor
respondente ao afastumento, será fixado o.adicional 
respectivo. 

Art. 2"' A presente lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 4: 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade, nos te~mo~ do at:t,_296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do n"' 18, de 1981, de autoria do Senador Gastão 
Müllcr, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cons~ 
trução, reconstrução ou montagem do Museu, nos 
casos de extinção ou demolição da unidade existen
te, teil._do 

PARECER, sob n9 500, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Em votação o projeto, quanto à constitucionalidade e 
juridicidade. 

O Sr. Jorge Kalume - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para declarar o meu voto. 

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a 
palavra a V.Ex•, para declaração de voto. 

~ O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para decla· 
ração de voto.} - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quei-o apenas lamentar o que considerei até um lapso 
de quem deu parecer contrário ao projeto do nosso cole
ga_ Ga:_stão Müller, Projeto n~> 18, que foi considerado~ nit. 
Comissão de Constituição e Justiça, inconstitucional. 

Ora, o que o nosso colega Gastão MUller deseja? De
sej;;~. que se disponha sobre a obrigatoriedade de cons
trução, reconstrução ou montagem de rnuseu, nos casos 
de extinção ou de_mqliçào da unidade existente. 

Como diz o ilustre autor: 

MUseu é expressão de cultura que não pode ser 
elíminada sem que se projetem as necessãrias substi
tuições, na mesma localidade. 

Deploravelmente, o Relator da matéria, Senador Nel
son Carneiro, um dos patriarcas desta Casa, considerou 
inconstitucional, com o que eu não concordo. Mas não 
vou pedir verificação, Sr. Presidente. Quero deixar lavra· 
do _o meu protesto em ra:Vor desse projetO que deveria 
merecer os aplausos desta Casa e, consequentemente, do 
Brasil, porque a memória nacional estã desaparecendo, e 
o-sena-dor Gastão MUller estã preocupado com essa si

-filação etri que nos encontramos. 

Diz-mais o Senador Muller~ 
-É sobejamente reconhecida, em noss_o País a ca

rênCia dessas casas de cultura, o que tem prejudica
do o nosso desenvolvimento cultural artístico e 
ciei:ltrfico. Assím, impõe-se a preservação das insti
tuições existentes, como medida de elevado interesse 
social. 

Apenas isso. Fica lavrado o meu protesto. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto perma

neçam sentados. (Pausa.) 
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Rejeitado, __ _ 
O projeto ·s·erã a,j:quivádo. 

f: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO PE LEI DO SENADO 
N• 18, de 1981 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, reM 
construção ou montagem de museu, nos casos de ex
tinção ou demolição da unidade existente. 

O-Congresso Nacional decretl,\: 
Art. 111 Nenhum museu público poderá ser ~~tinto 

ou demolido sem previSão ou destinação da re~lta e,s
pecífica para a construção, reconstrução ou montagem, 
na mesma cidade, de outr;;i instituição congênere de, pelo 
menos, idêntica capacidade física e técnica. _ . 
· Art~ 2'~ Esta_ Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' R~Vogam-se- as diSpO-SiÇOeS" em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli).-:- Item 5; 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade, nos te·rmos do art. 296 
do Regimento Inte_rno), do Proje_t~de ~ d~ Sena
do n9 60, de I 98-t; de autoría- do Se_naõ.or Itamar 
Franco, que suspende em relação aos_ desemprega
dos a exigíbilidade dos créditos vinculados ao Siste
ma Financeiro de Habitação e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n9 820, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade. 

Em votação.. __ . ___ . . 
Os Srs. Senadores que aprovam o _projeto __ quetram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 60, de 1981 

Suspende em relação aos desempregados a exigibi
lidade dos créditos vinculados ao Sistema Financeiro 
de Habitação, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Todo assalariado que preencha os requisitos 

desta lei poderá requerer a suspensão do pagamento das 
importâncias -devidas aos agentes do Sistema Financeiro 
de Habitação quando estiverem estas vinculadas à aqui-
sição de casa própria. -

Art. 29 Fazem jus ao benefício: 
a) o empregado demitido sem justa causa; 
b) o empregado demitido por Culpa reciproca; 
c) o empregado que tenha sua jornada de trabalhos 

reduzida, na forma i:lo disposto na Lei n9 4.923, de 29 de 
dezembro de 1965; 

d) o empregado de empresa que tenha cessado tem
porária ou-definitivamente suas atividades, seja qual for 
a causa; 

e) o empregado que se encontre em gozo de auxílio
doença na forma da legislação previdenciãria. 

Art. 39 A suspensão da exibilidade do cré_dit_o_s_ó_y_i
gorará enquanto o assalariado permanecer desemprega
do ou numa das condições previstas nas alíenas c e d do 
artigo precedente e não dispuser de outra fonte de recur
so capaz de prover a susbsistência. 

Parágrafo único. Será rilritivo de cancJ::lamento do 
benefício recusar o desempregado oferta de em-prego fei
ta pelo órgão próprio do Ministério do Trabalho, desde 
que este seja adequado à sua qualificaão profissional e 
respectivo nível de vencimento. 

Art. 49 O assalariado que desejar suspender o paga
mento das prestações comunicará o fato, por escrito, ao 
agente financeiro credor acompanhado dos seguintes do
cumentos; 

a) cópia da carteira de trabalho em se tratando das 
hipóteses previstas nas alíneas a, b, e d do artigo 29; 

b) cópia da carteira de trabalho e dO acordo coletivo 
ou decisão judicial em se tratando da hipótese prevista 
na alínea c do artip;o 29; 

e) cópia da _carteira de trabalho e do atestado médico 
fornecido pela autoridade previdenciária na hipótese da 

---.ãlinea d do artigo 29; 
d) prova de haver comunicado o fato a Delegacia 

Regíonal do Trabalho em se tratando das hipóteses pre
vistas nas alíneas a, b e d do artigo 29; 

e) cópia da última declaração de rendimentos e bens, 
quando estiver obrigado_ a prestá-la. 

§ !9 Não sendo possíVel obter os documentos a que 
se refere este artigo, poderão os mesmos ser substituídos 
por declaração do interessado que se comprometerá a 
apresentá-los no prazo de 3 (três) meses, salvo motivo de 
força maíor. -
-§ 29 Reputar-se-á suspensa a exigíbilidade do crêdito 

com· a simples comunicação do fato ao agente financeiro: 
Art. sv O assalariado que tenha sido demitido numa 

das Condições previstas nas letras a, b e d do artigo 2~' 1 
cottfunicará o fato, nas 48 (quarenta e oito) horas seguin~ 
tes, à Delegacia Regional do Trabalho que providencia
rã, através do órgão próprio, a readmissão em outro em~ 
prego adequado à qualificação profissional c respectivo 
nível de vencimento. _ ~-

Art. 69 Enquanto es'úver suspensa ~-exi&ibitidade do 
credito não incidirão' juros, correção monetária, multa 
ou qualquer outro gravame previsto em fei ou contrato. 

Art. 79 O assalariado comunicará imediatamente ao 
agente financeiro-a ocorrência de hipótese que extinga a 
suspensão do pagamento das prestações na forma do 
previsto no artigo 39 

Art. 89 O benefício instituído por esta lei aplica-se 
igualmente às tarifas de água e luz devidas pelo adqui~ 
rente do imóveL 

Parágrafo único. No que for aplicável, incidirão, 
para este efeito, as normas da presente lei:· 

Art. 9"' Esta lei será re:gulamentada pelo Poder Exe
cutivo no prazo de 15 (quinze) dias; 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

- Art. 11. São revoiadas as disposições em contrário, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 6: 
Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi

nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena~ 
do n9 252; de 1981, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que exime do Imposto sobre a Renda as 
quantias pagas a título de indenização por féria!> 
não gozadas no curso do contrato de trabalho, ten~ 
do 

PARECER, sob n9 572, de 1982, da ComiSsão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucio~ 

nalidade. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

perrtlanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquiVado. 

E o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 252, de 1981 

Exime do imposto sobre a renda as quantias pagas 
a título de indenlzaçào por férias não gozadas no cur
so do contrato de trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O item II do artigo 17 da Lei n9 4.506, de 30 

de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

.. "II- A indenização por despedida ou rescisão 
do contrato de trabalho que não exceda os limites 
garantidos pela Lei, inclusive aquela referente a 
férias nao gozadas." 

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

Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 7: 

Votação, em prim~i~o turno (apreciãção prelimi
nar da juridicidade. nos termos do art. -296 do Regi~ 
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 271, 
de 1981, de autoria do Senador Gastão Mi.iller, que 
considera prestação de socorro a intervenção mêd_i-
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ca arbitrária indispensável à salvação da vida de ter
-ceiro, tendo 

PARECER, so_b_ n9 728, de 1985, da Comissão 
- de Coitstituição e Juatiça, pela injuridicidade. 

Em votação. 
Os Srs~--Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 271, de 1981 

Considera prestação de socorro a intervenção mé-
dica arbitrária indispensável à salvação da vida de ter~ 
ceiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 É considerada prestação de socorro, não 

constituindo ilícito penal ou profissional para todos os 
-efeitos legais, a intervenção médica arbitrária que consti
tua meio indispensável à salvação da vida de terceiro,·asR 
sim considerados, sem prejuízos de outras hipóteses se
melhantes, os casos em que o paciente ou a sua famnia 
negue consentimento para transfus_ão de sangue ou inter
venção em conseqi.iência de greve de fome. 

Art. 2<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIOENTE (José Fragelli) - Item 8: 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade e juridicidad_e, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n9 70, de 1983, de autoria do Sena
dor Nelson Carneiro, que estabelece critério e limite 
para o·s reajustes dos preços de ingressos de jogos de 
futebol, tendo 

PARECERES, sob n•s 738. de 1983 e 51, de 
1985, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça- 19 Pronunciamen
to: pela inconstitucionalidade e injuridicidade; 

- __ 29 Pronunciamento: (reexame solicitado em 
Plenário): ratificando seU parecer anterior, com 
voto vencido do Senador Helvídio Nunes. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei
ro, para encaminhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO - (PMDB - RJ) -
Para encaminhar a votaç1io. Sem revisão do orador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
EmJ983, apresentei esse projeto e apenas ocupo a tri

_buna para dizer que_ ele é pioneiro, porque se antecipou, 
num setor, à reforma econômica do Governo, pois, o 
que diz o projeto? Diz;. ''os reajustes dos preços dos in
gressos para os jogos de cap1peonato de futebol em todo 
o País somente poderão ser feitos uma Vez a -ca<fa- ano, 
obedecido, o limite máximo do índjce oficial da in
flação." E esse é o Pacote Econômico. Apenas não é só 
sobre futebol, é sobre todos os setores das atividad~. De 
modo que rejeitar esse projeto hoje é até uma ironia. 
Acho que se deveria declarar prejudicado e não inconsti
tucional ou injurfdico.-0 Projeto está prejudicado, p·or
que--o Presidente da República, ao baixar, no dia 27 de 
fevereiro, a reforma econômica, incluiu também o preço 
dos ingressos dos jogOs de futebol nesse conjUnto. 

De modo que esse projeto de 1983 ali1ec1pi)U::se dois 
anos num setor à iniciativa do Governo. Era a esse as
petfõ-que eu queria referir-me, para mostrar que parece 
ironia que se rejeite, hoje, um projeto que jâ estâ aprova
do pelo Governo e está em vigor. Portanto, a matéria, 
em vez de inconstítuciorJ,al e injurídica, deveria ser arqui
vada por estar prejudicada, porque o projeto _jã está 
atendido pelo Poder Executivo e o decreto-lei estâ sendo 
submetido à apreciação do Congresso Nacional. 

Era só o que eu queria dizer, Sr. Presidente, sem ne
nhum propósito de perturbar o andamento dos traba
lhos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (J_osê Fragelli) - Em votação. 
Os Srs. Senadores _que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
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Rejeitado. 
O Projeto serã arqUiVado. 

~ o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO. 
N• 70, de 1983 

Estabelece critério e limite para os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de futebol. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 11' Os -reajustes dos preços dos ingressos para os 

jogos de campeonatos de futebol, em todo o País, so
mente poderão_ser __ feito uma vez a cada ano, obedecido o 
limite mãximo dõ índice -oficial da inflação. 

Art. 29 O descumprimento ao disposto nesta lei im
plicará na apreensão dos ingressos confeccionàdos irre
gularmente, bem como, se julgado necessário, na suspen
são do jogo programado, a cargo da fiscalização da SU
NAB. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data Oe sua 
públicação. 

Art. 4'1' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José l'ragel!i}- lteon 9: 

Votação, em primeiro turno (apreCi8.ção prelimi
nar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto-de Lei do Senado n9 244, 
de 1983, de autoria do Senador Álvaro Dias, que 
dispõe sobre a possibilidade de os sindicatos de tra
balhadores poderem reclamar em juizo, indepente
mente de mandado procuratório, adicionais de insa
lubridade e periculosidade, em benefício dê seus as
sociados, tendo 

PARECER, sob o9 50, de 1985, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela injuiidícidade. 

Em votação o pro]etõ. 
Os Srs. SeiJ.ãâ.Oi-eS que -o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa,) 
Rejeitado. 
O projeto serâ-arquiviido. 

1:. o seguinte o prOjeto féjeitadÇI: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 244, de 1983 

Dispõe sobre a possibilidade de os Sindicatos de 
Trabalhadores poderem reclamar em Juízo, indepen~ 
dentemente de mandado procuratório, adicionais de 
insalubridade c periculosidade, cm beneficio de seus 
associados. 

o Congresso Nacíonal decreta: 
Art. 1"' Os Siridicatos de trabalhadores têm a prerro

gativa de reclamar em Juízo, em favor de seus a;socia
dos adicionais de insalubridade e periculosidade, sem 
ncc~sidade de outorga de poderes por parte dos_ interes
sados. 

Art. 2"' Esta Lei entrará em vigor na-data de sua 
publicação._ _ _ _ _ _--

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- !teon 10: 

Votação, em primeiro turno (apreêiação prelimi~ 
nar da constitucionalidade e juridicidade, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno), do_ Projeto 
de Lei dO Senado n"' 270, de 1983, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, acrescentando dispositivo à 
Lei n9 5.889, que estatlli nOrmas i'eg'Uiadoras do tra
balhador rural, tendo 

PARECER, sob n9 486, de 1984, da Comissão: 
~de Constituição e Justif;;at pela inconstitucio

nalidade e injuridicidade, 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

IiíÁIÜO DO CONGRES.SO NACIONAL (Seção II) 

-É-0 seguinte o projeto rejeltado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 270, de 1983 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 5.889, que estatui 
normas reguladoras do trabalho rural. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 ê acrescentando ao art. 39 da Lei n"' 5.889, de 
8 de junho de 1973 o seguinte§ 39: 

---,-:;- .. § 39 O empregador ruraT PfOpi=ie"t.árlo de imó
vel com até (3) três módul_os regionais será conside
rado trabalhador rural para efeito de enquadramenR 
to sindical." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Item 11: 

Votação, em primeiro turno {apreciação prelimi
nar da constitucionalidade e juridicidade, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 

__ de Lei do Senado n9 273, de 1983, de autoria do SeR 
nado r Nelson Carneiro, acrescentando dispositivo à 
Lei n9 7.016, de 23 de agosto de 1982, que dispõe 

--sobre a reversão para cargos integrantes do Plano 
de _Classificação, tendo 

PARECER, sob nti 131, de 1985, da ComissâQ: 
__ -::-_de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade e injuridicidade, com Voto vencido dos Se
nadores Jutahy Magalhães, Lenoir Vargas e Luiz 
Cavalcante. 

- Em votação. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitaâo. 

O projeto será arquivã.do. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 273, de 1983 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 7.016, de 23 de 
agosto de 1982, que "dispõe sobre a reversão para 
cargos integrantes do Plano de Classificação". 

O Congresso Nacional decrei?: 
Art. 19 É acrescentado ao art. l9 da Lei n"' 7.016, de 

23 de agosto de 198~, o seguinte § 39;__ 

"§ 31' o tempo em que o funcionário permane
ceu aposentaQo por invalidez, antes da reversão de 
que trata esfá lei, será computado como de efetivo 
exercício para fins de aposentadoria por tempo de 
serviço." 

Art. 2~' Esta Lei entrafá em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 12: 

Votação, em primeiro turno, (apreciação prelimi
nar da constituCionalidade, nos termos do art. 296 
do Regirilento Iriterno), do Projeto de Lei do Sena
don~' 288, de 1983, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre o arredamento com
pulsório de parCelas de_ latifúndios, para os efeitos 
que especif~ca, tendo 

PARECER, sob n9 401, de 1984, da ComíssãÇI: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstituciõ

nalidade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto serã arquivado. 
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t o seguinte 6 projeto rejeitad9: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 288, de 1983 

Dispõe sobre o arrendamento compulsório de par
celas de latifôndio, para os efeitos que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l~' O proprietário de latifúndio, por exploração 

ou dimensão, qUalquer que seja a destinação das terras, 
não poderá recusar ao Governo Federal o arrendamento 
de parce_la não superior a 20% da área aproveitável total, 
para a utilização pelos trabalhadores rurais, sob a forma 
de subarrendamento. 

§ I 9 Os loteamentos efetuados em conformidade 
com a legislação em vigor não impedirão o arrendamen
to de que trata esta lei, prevalecendo, para determinação 
da área arrendável, a extensão da propriedade ind~visa. 

§ 29 Caso o latifúndio não esteja cadastrado,-p-reva
lecerã a sua área total para aplicação- do percentual má
ximo' de 20%. 

Art. 29 A locaiização da área arrendável será estabe
lecida pelo INCRA, após consulta à Comissão Agrária 
competente, de rriodo a não prejudicar a livre-circulação 
ou a exploração agrícola de área restante. 

Pafãgrafo_ ún_ico.. O arrendamento deverá incidir 
sobre áreas agricultáveis não cultivadas. 

Art. 39 Relativamente à área arrendada, o INCRA 
ragarã ao p~oprietário um aluguel anual, corresponden
te a 15% do valor declarado da pr9priedade. 

Art. 4~' O arrendamento inicial será constitufdo pelo 
prazo de 5 anos, sucessivamente prorrogável por mais 
cinco. a critério do INCRA. 

Art. 5"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

ArL 6"' Revogam-se as disposições erit cOntrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - lteon 13: 

VotaCão, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar àa "constituciorialidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto_ de Lei do_Sena
d_o _n9 8, de 198~, de autoria d_o Senador Carlos 
Chiarelli, que altera a redação do art._lO da Lei nt 
6.903, de 30 de abril de 1981, para equiparar ao fun
cionário público civil da UniãO, Juiz Temporário 
aposentado, tendo 

PARECER, sob n9 817, de 1985, da Comissão: 
-de Constituição de Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs.. Senadores que o ii prOvam queii-am :Permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
o_ proje!.o serã arquivadp. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 8, de 1984 

Altera a redação do art. IOda Lei n9 6.903, de 30 
-deii.bfil de 1981, para equiparar ao funcionário públi
co ch·il da União, o Juiz Temporário aposentado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. lO da Lei n9 6.903, de 30-de abril de 

1981, passa a vigofar com a seguinte redação: 

"Art. lO. O Juiz temporário, enquanto no
e.XC?'cício do cargo, ou aposentado, equipara-se ao 
funcionârio-Público civil da União, para os efeitos 
da legislação de previdência e assistência social." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Ait. 39 Revogam-se as disposições em c-ontrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 14: 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do n9 28, de 1984, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que acrescenta dispositivo à Consoli-
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dação das Leis do Trabalho, no capítulo concernen· 
te à Justiça do Trabalho, tendo 

PARECER. wh--n9-Sl2, de-r9~;aacomrs-s--ro::
~ de Constituição e Justi~a, pela inconstítucio· 

nalídade. _ 

Em votaçã_o o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. _ 
o projeto S6rá "àfqllívado-.-

~ o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 28, de 1984 

Acrescenta dispositivo à Conso1ida~ão das Leis do 
Trabalho, no Capítulo concernente à Justiça do Tra~ 
balho. 

O ·congresso Nacional decret~: _ __ _ __ , 
Art. 19 É acrescentado ao art. 643, daConsolidação 

das Leis do Trabalho, o seguinte § 39: 

.. "Art. 643. ,.., ........... _.~··~·~····"'·•·•· 

· '§ ·3·9· ---~~;;;;tr~~~dl;;u;; p;~-fu;ro·d;i~ ~ 
empregadores, decorrentes da aplicação de norma de 
convenção, acordo ou contrato coletivo celebrado nos 
termos do Titu}q lV,ou_da aplicação de norma de sen
tença normativa de dissídio col~ivo,-serão igua1mente 
dirímidos pela Justiça do Trabalho." -

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 15: 

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da Constituciona1idade e juridicidade, nos ter
mos_ do art, 296 do Regimento InteJ:I)._O ), do Projeto 
de Lei do Senado n9 57, de 19_84j de autoria ~sena--
dor-Nelson Carneiro~ que altera dispositivps da Lei 
n9 4.266, que-dispõe sobre o_~lário-família do tra
balhador, e dâ outras providências., tendo 

PARECER, sob n9 880~ de 1985, da Comissão 
- de Constituicão e Justiça, pela inconstitucio

nalidade e injuridicidade. 

Em votaçã'o o projeto. 
Os Senhorc;s Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. ___ _ 
O projeto será arquivado. 

É o seguinte o projeto rejeítadq: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 57, de 1984 

Altera dispositivos da Lei n9 4.266, que dispõe 
sobre o salário-família do trabalhador, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional dc_creta: 
Art. ]9 A Lei n~' 4.266, de_3 de; outubro de 1963, pa~

sa a vigorar com as seguintes modifi_c;ações: 

"'A-rt. (Q O salário~família, instítuido por esta 
lei, será devido, pelas empresas vinculadas à previ~ 
déncia social, a todo segurado, na ativa ou na inati~ 
vidade, qualquer que seja o valor e forma de suare~ 
muneração ou provento, e na proporção do nú.mero 
de filhos e dependentes. 

Art. 211 O s2.1ârío-famUia ser_;i pagó sob a forma 
de _uma quota percentual, calculada sobre o valor do 
salãrio mínimo local, arredondado este para o múl~ 
tiplo de mil seguinte, por filho ou dependente en
quanto não exercer alividaçle rem_yn_qªda __ ou per, 
manccer corno CStlJ..dante." 

Art. 2<.> As despesas decorrentes da e~~~ução desta 
lei seriío_custeadas através das fontes legais de receita do 
s:tlárío.:rumílía.· 

Art. 39 ESta ld entrará em vigor na data de sua 
pubíícação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 4<.> Revogam-se as disposições ~m contr_Mio, es
pecialmente as do art, 2<.> .d<l. (..ei_n>? 5.~,5_9 •. cj.c;, II de de~ 
zcmbro de -1968. 

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 16: 

Yotaçào, em primeiro turno (apreciação prelimi
nar da constituciOnalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Inte_rno), do Projeto d~_ Le[ do Se_na
do n"' 161, de 1984, de autoria do SeO.ªdw Nelson 

-eatneiro, det~rminando que seja incorporada ao 
vencimento, na condição que especifica, a gratifi~ 
cação de cargo técnico percebida por servidor públi
co tendo 

PARECER. sob n9 465, de 1985, da Comissão 
- de ConStituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

Em votação o projeto. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitudo. 
O-proje-to sei'ã urqutvadó: 

S: o Seguinte o pro}eio rejeitado:-

.. .PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 161, de 1984 

''Determina que seja incorporada ao vencimento, 
na condição que especifica, a gratificação de cargo 
técnico percebida por servidor público." 

Q_ Congresso Nac_i_onal Decreta: 
Art. (9 IncorpOra-se ao vencimento~ do servidor 

pUblico, após dois (2) an_oS:, a gratiftcação de cargo técni~ 
co pl-eY'ista Oo--PktnO ae Classificação de Cargo. 

Art. 2'~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Ârt. 3~ Revogam-se as disposições em con__t_r_ã__ri_o_. 

_OSR. PRESIDENTE (JoSé Fragelli) -_Iteml7: 

Votação, em primeiro turno (apreciaçãoprelimi~ 
nar da constitucionalidade,- nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena~ 
do n<.> 220, de J 984, de autoria do Senador Henrique 
&tnti1lo, que estabelece critérios para reajustamento 
salarial do servidor público e dá outras_ providên-
cias, tendo _ _ 

PARECER, sob n~' 132, de 1985, da Comissão 
-de Constituido e Justiça, pela inconstitucio· 

na (idade. 

Em votação o Projeto. 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. _ 
O projeto será arquivado. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 220, de 1984 

Estabelece critérios para reajustamento salarial do 
servidor püblico e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. {9 O Poder Executivo f~;<aráo indice de reajuste 

safaria[ dos servidores púbHcos da administração direta e 
indireta com base em 100% (cem porcento), no mínimo, 
do lndice Nacional de Preços ao Consumidor (lN PC), 
para todas as categorias. 

Parágrafo único. O reajuste de que trata este artigo 
será efetivado semestralmente nos dias J9- dejan_eiro e 111 
de julho de cada ano, utilizando-se o INPÇ do período 
de 6 meses que antecede essas _d_atas. _ 

Art. 2" Fica proibida a contratação, bem como are
novação de contratos existentes, por órgãos da adminis
tração dircta e indireta, de empresas prestadoras de ser
viços, locadoras de mão-de»obra, para execução de tare
fas em atividades de natureza permanente. 

§ J<:> É assegurada a vigência de contratos celehrados 
alé a data da publicação desta lei. 

§ 29 Excetua-se da proibição.deste artigo a contra» 
taçào de empresas para execução de trabalhos de nature
za eventual cuja especialidade não estejà inserida no âm-
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bito de atividades abrangidas pelo Plano de Classifí
caçào de Cargos do Serviço PUblico Civil da União. 

Art. 3"' Esta Lei entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

A:t. _49 Revogam-se as disposições em cont~ário. 

O SR: PRESIDENTE (José Fragclli) - Item 18: 

V atação, em primeiro turno (apreciação prelimi
-·nurda constitucionalidade, nos termos do art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do n"' 113, de 1985, de autoria do Senador Carlos 
Alberto, que dispõe sobre a contagem recíproca do 
tempo de serviço entre atividadcs_abrangidas pelo 
programa de assistência ao trabalhador rural_ e 
aquelas_ vinculadas à previdência soci(ll u_rbana, ten-

. do 
PARECER, sob n~' 466, de 19~5, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucio

nalidade. 

O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, peço a palavra 
para _encaminhar ? votação, 

O SR. PRESID~NTE (José Fragetli) - Concedo a 
pílluvra ao nobre Sanador Cãrios Alberto, para encami
nhar a votação. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN. Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

O projeto de lei que apresentamos à apreciação do Se
n:ido Federa{ diz muito à vida do nosso homem do cam
po, principalmente àquele homem sofrido, esquecido, 
abandonado, que, muitas vezes, Sr. Presidente, tem que 
deixar_ a çidade_ rumo ao centro urbano para buscar, 
através do trabalho, a sua garantia- de: vida, de dias me
lhor~. E, muitas vezes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
es·se trabalhador dlcga à cidade e tem que assumir um 
trabalho c ~.;oineçar tudo de novo. E o que é que nós esta
·mos propondo?~ a contagem do tempo de serviço desse 
homem do campo incorporada à Previdência Social, à ci
didc,- ci.á -tiri.bú.lhO i.i i'bano; fsto T& feito ttr'f l"97S; ·através 
da Lei n<? 6.226, que instítuíu a contagem reciproca do 
tempo de serviço público federal e da ativid2de privada. 

Ora, Sr, Presidente, o que nós estamos querendo é dar 
proteção_ ao homem do campo. O que nós estamos que
rendo é dai garantia a esse homem do campo. Nós esta~ 
_m_os olhando à fren_te p::~ra este homem trabalhador, e, 
por isto mesmo, aqui pedimos à Liderança do Governo 
que dê _uma atenção a este projeto de_Ieí, que visa tão~ 
somente beneficiar um:l categoria ~squecida, ab::~ndona
da, que está nos dando, muitas vezes, a garantia da nossa 
produção no campo. 

Este projeto faz justiça aos trabalhadores rurais e, por 
isto, Sr. Presidente, encaminhando esta votação, eu pedi
ria à Liderança do Governo que aprovasse o Projeto de 
Lei n\1 113(1985. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josê FragelH) --Em votação o 
projeto. 

O Sr. Hélio Gueiros- Peco a palavra para encami
nhar, Sr. -Presidente. 

_o SR.. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Para encami~ 
nhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador 
Hélio Guciros. 

O SR. HJ!:LIO GUEIROS tPMDB- PA. Para enca
minhar a votação. Sem revisã-o do orador.) -Sr. Presi-
dente, $(s. Senadores~ _ 

Para responder ao eminente Senador Cu los Alberto, 
nu sua justa defesa do seu justo projeto, vou ler o Parecer 
do nobre Senador Nelson Carneiro som~nte na parte fi
nal, mudando apenas o pronome: em vez da primeira 
pessoa do singular, vou usar a primeira pessoa do plural. 

"O projeto_ merece nosso aplauso no mérito, já 
que visa amparar os trabalhadores do campo, que 
não são responsáveis por não se ter estendido até 
eles a Previdência Oficial. Mas, não Qbstante, não 
vemos como a proposição possa transpor a proi-
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bição do parágrafo único do art. 165, que não com
porta duas interpretações: 

Cito: 

"Nenhuma prestação de assistência ou de bene~
cio compreendidos na previdência social será cria· 
da, majorada ou estendida, sem a correspondente 
fonte de _cus_teio total." 

E conclui o Parecer o nobre Senador Nelson Carneiro: 

"Os 36 meses de contribuição- Seriam parcela 
mínina para a pretendida contagem reciproca, que 
levaria, dentro de três anos, no m"âximo, multidão 
de trabalhadores rurais a pleitear aposentadoria nos 
postos da Previdência Oficial. 

Por esses motivos, incu votO é ....:.-e o proclamo 
com pesar- pela inconstitucíon3.lidade do Projeto 
em causa." 

Verifica-se, portanto, que não se trat<:~ de justiça nem 
de oportunidade, porque tudo is_so está muito bem defi
nido, mas, simple.~mente, uma impossibilidade constitu
cional de nós aprovarmos o projeto. Lamenta!ldo, pro
fundamente, vamos ser forçados a votar contrariamente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José FrageHi)- Em votação o 
projeto. 

Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Reje"iti.idO. 

O Sr. Carlos Alberto - Sr. Presidente, peço verifi
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Será feita a 
verificação sOlicitada pelo nobre Senador Carlos Alber
to. 

A Presidência vai suspender a sessão por 10 míri.llfOs, 
acionando as campainhas para a chamada dos Srs. "Sena
dores ao plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspfmsa ài 76 horas. a sessão é reaberta às-16 
horas e 10 minutos.). 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está reaberta 
a sessão. 

Co.ncedo a palavra ao nobre Senador_ Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN)- Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, Srs. Senaáores: Sr. Presidente, antendo 
às ponderações do nobre Líder do Governo, bem como 
da Liderança do PFL, retiro o pedido de verificação. 

O SR. PRESIDENTE (José Frugelli) - Retirado o 
pedido de verificação pelo nobre Senador pelo Rio 
Grande do _Norte, fica assim confirmada a votação e o 
projeto irá Pãra o Arquivo. 

E o seguinie_o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO . 
N• 113, de 1985 

Dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de 
serviço entre at~vidades abrangidas pelo Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural e aquelas vincula
das à Previdência Social Urbana. 

O Congresso NaCíoilal decreta: 
Art. ]9 É instituída a contagem recíproca do tempo 

de serviço cm utivldades abrangláas pelo Programa de 
AssistênCia aO Trabalhador Rural e aquelas vinculadas à 
Previdência Social Urbana. 

Art. 29 Os segurados da Previdência Social Urbana, 
que vierem a averbar tempo de serviço· prestado em ativi
dade abrangida pelo Programa de Assistência <i.o Traba
lhador Rural, terão direito aos benefícios instituídos por 
esta lei, após contribuírem pelo período mínimo de 36 
meses. 

Art. 39 A presente lei será regulamentada no prazo 
de 90 dias de sua publicaçllo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 4~' Esta Lei entra em viga: na data de sua publi
cação. 

Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 19: 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preli~ 

minar da constituCionalidade ejuridicidade, nos ter
mos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n~' 229, de 1980, do S_enador Hen
fique Santillo, que prOíbe a propaganda de medica
mentos nos meios de comunicação social, tendo 

PARECER, sob n~' 353, de 1981, da Comissão 
-de Constituição- e Justiça, pela inconstituciõ

nalidade e injuridicidade, Com voto vencido dos Se
nadores Franco Montara e Tancredo Neves. 

(Dependendo da votaç-do do_ Requerimento n~' 
47, de 1986, de autoria do Senador Benedito Ferrei
ra, de adiamento da discussão para reexame da Co
mi_ssão ae Constituição e Justiça.) 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Rej~itado. _ _ . 
Rejeitado o requerimento, passa~&~, ehf~õ, -à dtscussão 

do projeto nesta sua apreciação preliminãr de inCOnstitU-
cionalidade e injurídicidade. _ -

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

Em votação. 
Os Senhores Senado"rs que o aprovam Queiram perma~ 

necer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado~ 

E o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 229, de 1980 

Proíbe a propaganda de medicamentos nos meios 
de comunicação social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l~' Fica proibida a propaganda de qualquer me

dicamento, nacional e _estrangeiro, feita através da im
prensa, rãdio, televisão_e cinema, exceto em publicações 
especializadas. 

Ar:L 2Q -Os infratores do disposto no artigo anterior 
estão sujeitos à multa_d_e 50 (cinqUenta) vezes o_ valor do 
salário mínimo de referência, duplicada nos casos de 
reincidência. 

Art. 3~' A presente lei entrará em vigor 180 (cento e 
oitenta) dias após a data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O. SR. PRESID~NTE (José Fragelli) -Item 20: 

Discussão, em pr_imeiro turno (apreciação preli
minar da constitucionalidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado nQ 25, de 1983, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que isenta do Imposto sobre a Renda 
as gratificações que enumera, pagas a servidores 
públicos, tendo 

PARECER, sob n9 1.013, de 1985, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstituciona

Hdade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 

48, de !986, de autoria do Senador Nelson Carnei
ro, de adiamento da discussão para reexame da Co
missão de Constituição e Justiça~) 

Em votação o requerimento que pede o reexame da 
matéria pela Comissão de CQostituição -e Justiça. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Passa-se à discussão do projeto. (Pausa,) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permaneCer 

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

Quarta-feira 9 619 

Ê o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 25, de 1983 

"'Isenta do imposto sobre a renda as gratificações 
que enumera, pagas a servidores públicos." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São isentas do imposto sobre a renda as gra

tificações pagas a servidores públicos sob a forma de adi~ 
cional por tempo de serviço, produtividade, represen
tação, moradia, insalubridade e periculosidade. 

Art. 29 Esta lei 'entrará em vigor ·na data de sua 
publicação. 

Art. 3<:> Revogam~se as disposições em c.ontrário. 

Ü SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotada 
a -matéria constante da Ordem do Dia. -

Há oradores inScritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA. PRONUNCIA 
.DiSCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs . .Seitii
dore~-: 

Segundo Maurice Byé, _"uma economia está plena
rtrente d~envolvida quando sua estrutura é tal que a pro
dutividade, por habitante, é a mais alta que se pode ati_n
gir com os recursos nacionais e mundiais e com 9s cõ
nhccimentos técnicos disponíveis. No caso __ contrãrio, fa
lamos de uma economia subdesenvolvida" (in "Ed_u
caçào pam o Desenvolvimento'', de Hélio Pontes, pág. 
43). Seguindo esse raciocínio, Hélio Pontes nos lembra 
que, "como ê o incremento da produtividade que assegu
ra a evolução de uma economia atrasada para os estágios 
superiores do desenvolvimento, a preparação intensiva 
do_ homem para o trabalho profissional e Científico resul
ta fundamental, e a educação passa a ser entendida como 
um bem de capital" (obra citada, pág. 47)~ 

Podemos afirmar, pois, que a educação é a mola
mestra que desencadeia J processo de desenvolvimento 
de um país. A correlação existente entre o nível educa
çional ele um Povo e o seu desenvolvimento económico é 
fato reconhtX:ido universalmente. O ensino exerce in
nuência decisiva na preparação do homem para o traba
lho, no aprimoramento de sua qualificaçãci-profisSional, 
sitriplesm-etite Pcirque facilita o aprendizado e a absorção 
de novas-lécnicas: Por isso mesmo, é fator determinante 
da melhoria do nível de vida da população. 

Pedimos vênia para citar o exemplo do Japão, onde, 
desde fins do século XIX, praticamente não havia anal
fabetos. Poucos anos depois de derrotados na JI Guerra 
Mundial, os japoneses jã apresentavam sinais evidentes 
de recuperação económica: em 1950, sua renda per capita 
era deUS$ 140; em 1955, deUS$ 200; e, em f968, de 
US$ 1.400. Alguns analistas atribuem essa performance 
ao diminuto índice de natalidade então observado: 1%, 
um dos mais baixos do mundo. Mas esse índice só foi al
cançado porque a população aderiu espontaneamente ao 
controle da natalidade, movida principalmente pelo seu 
desejo de oferecer boa edu_cação aos_ filhos. Após a fi 
Guerra Mundial, o Japão se industrializou rapidamente, 
absorvendo tecnologia de outros povos, desenvolvendo a 
sua própria e investindo em pesquisa. Pobre em recursos 
naturais, mas rico em recursos humanos, o Japão é, hoje, 
a segunda potência económica mundial, só superado pe
los Estados Unidos. E esse milagre só foi possível graças 
à valorização do homem, a educação, considerada meta 
prioritária e imediata tanto do governo como do p~vo 
japonês. 

Gos_tarfanios de comentar, também, as idéias de Jean 
Antoine de Caritat, Marquês de Condorcet, que, no sé
culo XVIII, já vinculava a educação à libcrçlade. Sobre o 
grande pensador francês, diz Luiz Antônío Cunha, em 
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"'Educação e Desenvolvimento Social no Brasil" (pág. 
40): 

"O fim supremo da educação, segundo ele, é o de 
recolocar os homens, pela libertação dos espíritos e 
das almas, cm sua liberdade natural, e de suprimir 
não as desigualdades naturais, mas as desigualdades 
sociais que tornam as primeiraS mais dolorosas e in~ 
suportáveiS; Assim, a educação- deve ser, antes de 
tudo, libertadora. Condorcet afirma que a-Instrução 
furá desaparecer o despotismo de um homem sobre 
o outro e fará da liberdade um direito que os ho~ 
mens podem desfrutar. Ele não_ via incompatibilida~ 
de entre a Jiberda_~ e a igualdade, pois elas são as~ 
pcctos diferentes de uma mesma realidade. Através 
da luta pela liberdade consegue~se a igualdade e 
vice~versa. Seus interesses são idênticos e insepará~ 
veis. Por isso, sua pedagogia merece verdadeiramei:l~ 
te o nome de liberal. Sua educação emancipadora 
consiste, em primeiro lugar, em organizar a cultura 
das faculdades intelectuais e morais e asSegutâ~la a 
todos, ao menos até o grau em que ela é necessária 
para a independência. Ser independente é não só, no 
sentido ffsico,-prover por si" próprio suas necessida~ 
des, mas também se bastar politicamente e poder 
exercer, por si mesmo (e sem se submeter cegamente 
à razão dos outros), os direitos garantidos por lei. A 
educação só emãncipàdora e digna de um povo livre 
na medida em que dá às crianças Os conhÇçirnentos 
que lhes permitirão se bastar em todas as circuns~ 
tâncias (materiais, ·políticas e morais)." 

Condorcetjá preconizava ilão apenas a educação gra~ 
tuíta para as classes menos favorecidas, mas também o 
oferecimento de recursos pecuniários para facilitar esse 
estudo. Em abri_! de 1792, apresentou à Assembléia Le
gislativa o seu Plano de Instrução Pública, no qual con~ 
substanciava suas idéi<is liberais sobre o ensino~ que pre
viam, i"nclusive, orientaçã-o profissional. Propunha que 
os alunos mais dotados fossem convidados a prosseguir 
os estudos à custa do Estaçio. _ 

Outro grande pensador liberal, o norte americano H o~ 
race Mann, deixou~nos estas palavras magistrais: 

"Nada, por certo, salvo a educação universaJ. 
pode contrabalançar a tendência à dominação do 
capital e à servilidade do trabalho. Se uma classe 
possui toda a ríqueza e toda a educação, enquanto o 
restante da socieçiade ê ignorante e pobre, pouco 
ímporta o nome que dermos à relação entre uns e 
outros: _em verdade e de fato, os segundos serão os 
dependentes servis e subjugados dos priineiros. 
Mas, se a educação for difundida por igual, atrairã 
ela, como a mais forte_ d_e_ tqd.as as_ forças, posses e 
bens, pois nunca aconteceu e nunca acontecerá que 
um corpo de homens inteligentes e práticos venha a 
se conservar permanentemente pobre (. .. ). A edu~ 
cação, portanto, mais do que qualquer outro instru~ 
menta de origem humana, é a grande igualadora das 
condições entre os homens- o_~x:o de equilíbrio da 
maquinafía social( .. "). Dá a cada homem a_indepen~ 
dência e o_s meios de resisti_r ao egoísmo dos outros 
homens. Faz mais do que desarmar os pobres de sua 
hostilidade para com os ricos: impede-os de ser 
pobres" (obra citada, pág. 44). 

Podemos concluir, país, que a-educação é o mais po~ 
deroso iilstrumento capaz de promover a justiça social e 
a integração nacional. Sendo fator de progresso, vai 
refletir~se na elevação da renda per capita e na melhoria 
da distribuição de renda. Mas a educaçã_q deve ser inte
gral e objetivã; pfeparando o homem não apenas para 
participar da força de trabalho, mas também para cons~ 
truir uma sociedade mals fraterna~ mais- -sOIIdãi'ia, na 
qual todos possam usufruir os benefícios da civilizaçãõ. 
Sempre haverá diferença entre os homens, e a educação 
não vai eliminá~Ia. Mas Q importante é que se dê oportu~ 
nidude a todos, qualquer que seja sua origem ou con
dição social, para exercitarem suas aptidões. 

No Brasil, no final do século XX, o problema educa~ 
cional é tão alarmante, que a população já está conscien~ 
te de sua gravidade. Em pesquisa de opinião realizada 
pelo Instituto Gallup, no ano passado, a educação apa~ 
rece como a principal preocupação dos brasileiros, de
pois da sobrevivência. Essa pesquisa mostrou dados es~ 
tarrecedores. Basta dizer que, "de cada 100 brasileiros 
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que atingem a idade escolar, 26 têm seu acesso à escola 
barrudo por falta de escolas ou de vagas disponíveis. Os 
74 que ingressam no primeiro ano se reduzem a apenas 
12 no final do I~' grau. Apenas 8 chegam à primeira série 
do 21' grau e, desses, somente a metade conclui o período 
letivo de três anos de duração. Em outras palavras, de 
100 crianças que entram para a escola pública, só quatro 
concluem o 2~' grau" (in "Veja", 9~10-85). No interior da 
Amazõnia e do Nordeste, a maioria dos povoados não 
dispõe de escola. Inexplicavelmente, grandes _conjuntos 
habitacionais foram construídos na periferia dos centros 
urbanos, sem que, a se_u lado, fossem edificadas_escolas. 
Mesmo nos locais onde deveria haver vagas para todas 
as crianças em idade escolar, a repetência atinge cerca de 
50% dQs__alunos matriculados no primeiro ano do l~' grau 
- um índice alarmante- de modo que, no ano seguin~ 
te, os repetentes vão ocupar as vagas que, teoricamente, 
seriam reservadas para novos alunos. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite--me V. Ex'- um aparte? 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Pois não com 
grande prazer, nobre Senador. 

O Sr_. Jorge Kalwne- Um pronunciamento desta en~ 
vergadura não poderia ser interrompido, mas também ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• me inter
rompe, vem é enriquecer o meu pronunciamento. 

O Sr. Jorge Kalume - ... eu não poderia aplaudi-lo 
apenas sob o meu silêncio. D.aí a minha presença aqui 
para dizer que V. Ex• está nos oferecendo uma grande 
contribuição, trazendo ao nosso conhecimento, com 
maior profundidade, esse assunto relacionado à edu
cação, que é fundamental em qualquer país e para qual~ 
quer povo. V. Ext-, no início, fez uma referência ao Ja~ 
pão. O povo japonês foi massacrado, humilhado, mas 
tempos depois, em menos de duas décadas, o Japão sere
cuperou. GraÇas a quem? Ao trabalho apenas? Não. Ã 
sua educação, à educação de seu povo que, estimulado 
pela educação recuperou o seu país. O Japão, que tem 
uma área territorial do tamanho de um município do Pa~ 
rá, chamado Altamira, e com uma população de sessenta 
e cinco por cento da brasileira, equivalente a oitenta mi
lhões de habitantes, é_considerado hoje a terceira eco no~ 
mia do mundo. Por quê? Pela educação do seu povo. O 
povo educado é disciplinado, é trabalhador, e adoece 
muito menos. Já dizia Voltaire que nada liberta como a 
educação. O Japão é um grande exemplo pa·ra a humani
dade. Espero que o Brasil, com o passar dos dias faça 
uma revolução no campo de educação, levando-a aos 
nossos patrícios, mesmo aos mais afastados, porque se 
não educarmos nosso povo, levando~lhe a instrução, 
principalmente a instrução, não poderemos alcançar o 
nossa almejado objetivo que é o progresso. Sem educar, 
tudo desaparece, nada vingará. Então, quero cumpri
mentar V. Ex• por este discurso entusiástico, corajoso e 
que sirva de pilar para qualquer projeto dos Governos 
Federal, Estadual e Municipal. Parabéns a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. 
Ex', Se"nadoi Jorge k<_~.fume, poderia até, praticamente, 
encerrar meu pronunCiamento com seu _aparte. V. Ex• 
sintetiza, exatamente, o sentido do pronunciamento de 
que através da educação ê que poderemos chegar ao de~ 
senvolvimento nacional. 

Agradeço sensibilizado o aparte de V. Ex• que só veio 
enriquecer meu pronunciamento. 

O Sr. Cisar Cais---: Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com muito pra
zer, nobre Senador César Cais~ 

O Sr. C~r Cais - Nobre Senador Jutahy Maga~ 
lhãe,s, o assunto educação é de tão grande importância 
para o País que precisa se desenvolver, e o disCurso de V. 
Ex~, feito com o cuidado de apresentar dados, é da mais 
alta significação pafa o-momento. Inclusive, eu tinha es~ 
crito a_qui um pequeno disCurso, mais vou apenas 
considerá-lo como lido, face à profundidade do discurso 
de V. Ex' Entendo que, muitas vezes o êxito do pacote 
económico tem feito com que esta Casa se esqueça de ai~ 
guns programas do atual Governo qUe p-recisam ser co~ 
locados em funcionamento. Refiro-me à mensagem do 
Presidente José Sarney, envÍada ao Congresso NacioQal, 
nu qual Sua Excelência diz aqui que o compromisso do 
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Governo é a universalização da educação básica de boa 
qualidade. E muito importante que não só se dêem esco
las, masque também esta educação se faça em boa quali~ 
dade. É necessário, portanto, que se faça o_ melhor sa~ 
lário_ para o~. professores. Com esse salário ... 

O SR. JUTÀHY MAGALHÃES - V. Ex• está 
antecipando-se a meu ponto do meu pronunciamento. 

O Sr. César CaiS'- Não tem condições os professo
res de dar um ensino de boa qualidade. Cursos de reci
clagem e uma série de providências são necessárias para 
que a educação se faça em boa qualidade. Mas o discru
so de V ._Ex• é, portanto, não só oportuno, mas de muita 
importância para o Brasil. É preciso ciue nós aqui no Se~ 
nado fiquemos lembrando os compromissos. A~nda há 
pouco,_vim do interior cearense, oode todo mundo está 
interessado nesse programa "Educação para Todos" .ln~ 
felizmente ainda não chegou ao interior do Ceará nenhu~ 
ma providência concreta foi tomada quanto a esse pro~ 
grama tão bem concebido pelo ex-ministro Marcos Ma~ 
ciel. Esperamos que o Ministro da Educação, Jorge Bor
nhausen, que tem as qualidades de administrador com~ 
pctente, o coloque em operação. Uma bem montada 
campanha publicitária -s-em a devida seqUência de um 
programa, traz uma c_erta desesperança para aqueles que 
tem no programa do Presidente José Sarney um dos 
problemas mais importantes para o Brasil. E, como V. 
Ex• mostra, qualquer país do mundo que queira desen~ 
volver tem que partir para a educação. A educação é, 
sem dúvida, a base de todo processo desenvolvimentista. 
Cumprimen~o V. Exf pelo pronunciamento que faz. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. 
Ex.f, nobre Senador Cesar Cais, a contribuição que dá ao 
meu pronunciamento, antecipando~se, inclusive, a um 
ponto quase que principal do meu discurso, tanto que 
um dos pontos básicos do meu pronunciamento é, exata~ 
mente, o aperfeiçoamento do professor, para que possa~ 
mos ter um ensino melhor do que aquele que é ministra
do hoje no Brasil. E, uma das possibilidades maiores de 
aperfeiçoar esse ensino, é remunerando melhor o profes~ 
sor, dando~lhe condições de poder trabalhar sem nenhu
ma preocupação de ordem pecuniária, podendo estudar 
mais sem ter que utilizar o seu tempo livre para outras 

- atividades, para fazer com que O seu salâi"io seja um pou
co mais. 

OS~. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Tenho o prazer 
de ouvir o meu Líder, Senador Hélio Queiras._ 

O Sr. Hêllo Cueiros- Nobre Senador Jutahy Maga~ 
JhZJes, creio que não corro o risco de me a_ntecipar ao dis
curso de V, Ex•, porque quero fazer uma referência à 
comparação feita por V. Ex• ao Japão. Quero di2:er que, 
nesse _fim de ano de 1985, integrando wna comitiva do 
Congresso Nacional, estive no Japão e, lá, no meio dos 
cantatas e conversas; um japonês explicou de maneira 
simples, exatamente a tese que V. Ex• estã desenvolven~ 
do no seu brilhante di$CI,ITSO. Ele disse: nós, no Japão, 
verificamos primeiro que não tínhamos território; segun~ 
do, que não tínhamos recursos naturais. Então, a alter~ 
nativa para crescermos e fazermos alguma coisa seria 
usar a nossa inteligência. 

O SR. JUTHY MAGALHÃES- Com os recursos 
humanos que eles têm. a 

6 SI-. H~lio G_geiros- Exatamente! Eles se dedica~ 
ram ao desenvolvimento da educação e, através da edu~ 
cação, eles chegaram ao estágio em que estão. Com um 
detalhe apc:nas, nobre Senador Jutahy Magalhães, é que 
iSso não foi uma decisão improvisada e nem intermiten
te, quer dizer, ela foi contínua e data de antes da guerra. 
Porque af é que está o problema brasileiro: é que muita 
gente pensa que se este ano der à educação 30 trilhões ou 
50 triHiões de cruzeiros, vai resolver todos os seus 
problemas. Não vai! Se se perguntar para Uganda quan~ 
to precisa para resolver o problema educacional de 
Uganda, e disse _que São I 00 bilhões de dólares, e se der, 
este ano, 100 bilhões de dólares, não se vai resolver o 
problema educacional de Uganda. Da mesma maneira 
no Brasil: é preciso uma política permanente de prepa~ 
ração, como V. Ex~ está desenvolvendo aí, ... 
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O SR JUTAHY MAGAUiÃES - E preciso uma 
conscicntização_ popular. 

O Sr. Hélio Gueiros- ,-.-.-na formação de professores, 
isto não é uma coisa que se faça da noite para o dia. En
tão, o que falta no Brasil é constância nessa decisão polí
tica que deve ser, contfnua e permanente em todos os go
vernos. Agora mesmo, posta em vigor no ano passado, 
nós aprovamos essa emenda do Senador João Cillmon, 
dando esse percentual. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Af V. Ex• está se 
antecipando ao que vou falar. 

O Sr. Hélio Gueiros - Peço perdão por essa anteci
pação. Então, passamos de 3 ou 4 trilhões para 33 tri-

. lhões. E conversando com o Senador João Calmon, S. 
Ex• não se mostrou muito esperançoso quantO à melho
ria das condições, porque 80% dessa verba vai para o en
sino superior. Quer dizer, eStá ainda por surgir um plano 
sério para a escola do primeiro e do segundo graus, que é 
fundamental. Não adianta construir o pináculo se nós 
não tivermoS õs alicerces. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sem a base o 
edifício cai. 

O Sr. Hélio Gueiros - Exato. Mas, no Brasil, por 
pressões políticas, por pressões de rua, nós somos força
dos, em determinada época da nossa vida, a dar atenção 
quase que exclusivamente ao ensino sü]Jeriof, relegando
se o ensino do primeiro e do segundo graus a uma si
tuação triste, calamitosa. De modo que desejo aplaudir o 
oportuno disc:Ufso de V. Ex!-, especialmente nessa ênfase 
que faz- aliás, com a colaboração também muito opor
tuna do Senador César Cais- sobre a qualidade de ensi
no que se tem que ministrar no Brasil, e para se consertar 
tudo, para se ter um ensino bom, temos que começar 
pelo primeiro e segundo_ graus. O ensino superior s"erá 
conseqüência do bom preparo no primeiro e segundo. 
graus. Minhas congratulações ao discurso de V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu que agradeço 
a V. Ex• pela contribuição valiosa que traz ao meu pro
nunciamento, inclusive o exemplo do Japão, onde V. Ex• 
esteve. O povo japonês eStá conscientizado da importân
cia da educação. E a ascensão profissional, em todos os 
níveis, é feita através da educação, através de novos cur
sos, e a cada dia, aquele trabalhador que está num deter
minado serviço, preocupa-se em fazer um novo ctiiso, 
para poder ascender profissionalmente. Então, ele não 
pára de se educar a fim de ter um melhor nível de vida, e 
assim o país com íSsi:(vai se desenvolvendo. 

O Sr. Hélio Gueiros - Sem querer ser inoportuno, 
apenas para dizer, que voltando àquele episódio que eu 
narrei, se o Japão sem ter grande território, sem .ter re
cursos naturais e somente desenvolvendo a educação 
chegou à posição atual de 3• potência do mundo, imagi
ne V. Ex• o Brasil, que tem grande território, que tem re
cursos naturais, que tem população onde poderia chegar 
se, realmente, houvesse atenção maior para a educação 
do nosso País. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu citarei um 
exemPlo, apenas, do problema da educação: se nós tiVês
semos condições de fazer a educação voltar até aos níveis 
regionais, para as ne-cessidades locais, como na área agrí=
cola; se nós tivéssemos condições de educar o trabalha~ 
dor local, para ter condições de fazer um melhor apro
veitamento da safra que ele produz, nós teríamos urria 
safra muitõ maior no País. Porque, apeiias pelo mau ma
nuseio no momento da colheita, nós perdemos de 20 a 
30% da safra. Isto, com o mau manuseio da maquinaria e 
até do próprio trabalho manual. Infelizmente, nós não 
temos, ainda, esse trabalho. E, por isso mesmo, o Brasil 
continua produzindo quase tanto quanto a Inglaterra, 
que só tem 24 milhões de hectares produzidos. Prossigo, 
Srs. Senadores: 

Sr. Presidente: 
A causa principal da falta de aproveitamento do aluno 

e, pois, de sua reprovação é, sem dúvida, a má qualidade 
do ensino. De fato, na peSQUisa de opinião, já citada, os 
entrevistados apontaram, em primeiro lugar, a má for
mação dos professores para explicar o alto índice de re
provação escolar. Os próprios professores entreVistados 
reconheceram que o ensino de 1"' e 2"' graus deixa muito a 
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desejar. E grande parte deles admitiu que,, .. para melho
rar a _qualidade do ensino será preciso, antes de mais na
da, melhorar o nível dos professores". Ora, 11,3% dos 
professores brasileiros não têm o i"' grau completo. o 
Cearã, por exemplo, esse ínaice é de 42;1% (in, "Veja", 
09-10-85)~ Vê V. Ext que quase a metade_dos professores 
não têm o primeiro grau completo; então, pode imagiriar 
a qualidade do ensino ... 

O ensino tem sido seriamente prejudicado também 
pela redução da carga horária que, legalmente, deveria 
ser de 180 dias letivos, em turnos diários de 4_horas de 
aula. Nem sequer essa carga horáriã mínima - 720 
hOras-aula anuais- ,fcumprída na prática.-Nos Estados 
Unidos e no Japão, por exemplo, países desenvolvidos, a 
carga horária ê de 9p0 e 1.120 horas-aula, respectiva
mente. 

A reforma educacional adotada no Brasil, nos anos 
60, foi um verdadeiro fracasso na prâticã. A propósito 
daquehi reforma, lemos, a seguir, trecho de um editorial 
do Jornal do Brasil de 20-10-85, intitulado,,.''Retrato. 
Fiel": 

~'Destruiu-se, naquela época, a escola tradicional 
sem que nada fosse colocado em seu lugar. As esco
las oficiais viram-se a braços com alunos demais, 
turmas numerosas demais; os salários dos professo
res encolheram paulatinamente, e o terremoto che
gou aos currículos, com a transformação das disci
plinas em ... atividades". 

Não se ensinava mais Língua Portuguesa, e sim 
Comunicação e Express[o, complexo dt;j, "ativida
des" de que faziam parte a educação fisica e a edu
cação artística. Os professor~ "polivalentes" passa
vam a ser ignorarites-em vârías matéiias. No se8un
do grau, os cursos de,_, "habilitação profiSsional" 
roubavam tempo ao estudo sem. "habilitarem" para 
o que quer que fosse. 

Não foi só um problêma do Brasil: em todo o 
mundo, houve delírios parecidos. Nos Estados Uni
dos, isto •gerou, agora, o movimento conhecido 
como Back to Basics. Na. França, o Miriístro Cheve
nement tem dito alto e bom som que a primeira mis
são da escola ê ensinar a ler, escrever e fazer contas. 

Na escola brasileira, essa finalidade específiCa foi 
sendo sugada por outras preocupações: os estudan
tes recebiam instrução em problemas de trânsito, 
ecologia, tóxicos etc. Ainda receritemente, sugeriu
se· ao Ministério da Educação a inclusão nos currí
culos de disciplinas como História ôa África, Estu
dos da Flora, Preparação para a Morte etc." (Ri~ 
SOS.) 

Na zona rural, inexplicavelmente, o ensino não ocupa 
o lugar de relevo que deveria caber-lhe, como se fosse ir
relevante ou meSmo supérfluo para-os que se dedicam às 
atividades agrícolas. Não podemos compreender tal con
cepção. Não há dúvida de que o agricultor educado esta
rã melhor habilitado para o amanho da teir"a, para Pre
servar o meio-ambiente, para usar com técnica e mode
radamente os defensivo agrícolas, ciente de seus efeitos 
danosos na terra, nos cursos d'água e no organismo hu
mano. O agricultor devidamente alfabetizado se cons
cientizará naturamente da importância da produção 
para o País; e estará não apenas habilitado para aumen
tar a produtividade de sua plantação, mas, também, em
penhado em alcançá-la. Saberá também evitar desperdí~ 
cios e perda de parte da safra por erros de manuseio. 
~ urgente que levemos o ensino aos mais recônditos 

rincões do País, aos filhos dos agricultores e, com o ensi
no, os cuidados elementares com a saúde, o saneamento 
bâsico, a erradicação das doenças endêmicas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos que, enquanto 
cursam o 1"' e o 2"' graus, os alunos despertam para sua 
realização pessoal, para a necessidade de preparar-se 
para uma profissão, conscientízando-se, ao mesmo tem
po, dos seus direitos e deveres como cidadão. Se forem 
bem preparados no I"' grau poderão prosseguir, terão fa-

---- _cilidade para cursar o 2"' grau e, provavelmente, ingressa
rão na universidade. Aqueles que não lograrem atingir o 
39 grau estarão pelo menos, mais habilitados para ingres
sar no mercado de trabalho, na indústria Ou no comér
cio. Se, porém, o ensino n-ão for bem assir:Qilado .no 19 
grau, ou haverá desistência por parte do estudante, ou 
ele terã sérias dificuldades para vencer as etapas seguin
tes. 
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Daí a importância do professor, responsável que ê 
pela formação da juventude, de cuja educação e preparo 
depende o futuro do País. Mas todos sabemos que o pro
fessor é mal remunerado. Entre os trabalhadores qualifi
cados, é o qu~ menos recebe pelo seu trabalho, principal
mente o que leciofla nas primeiras séries do }9 grau. Em 
conseqüência, muitos abandonam a profissão e vão 
dedicar-se a outra mais lucrativa no comércio, na indús
tria, na rede bancária, ou-ingressam no serviço público. 
Outros se sobrecarregam lecionando em vârias escolas 
ao mesmo tempo e, afinal, faltam-lhe condições psicoló
gicas quer para lecionar, quer para participar de cursos e 
seminários que poderiam melhorar o seu padrão didáti
co·. Por todas essas razãoes, decai o nNel de instrução do 
professor. Os joven·s deixam de interessar-se pelo Magis
téiio", e :a ffiiiioria das escolas normais fecham suas por
tas. 

Em._, "DesafTos Educacionais Brasileiros", Paulo 
N athanael Pereira de Souza afirma, com muita proprie
dade: 

.. '"E o que se observa, hoje, entre nós, como regra, 
é uma incompi'eensível indifàença eni relação ao 
professor. Principalmente o professor primáriO, 
aquele que se ocupa das primeiras séries do ensino 
de !9 grau e por cujas mãos passa a maioria esmaga
dora dos brasileiros que completam sete anos de 
idade. Desvalorizado profissionalmente, mal pago 
pelo seu trabalho e desestimulado pela falta de pers
pectivas de realização pessoal, vai o mestre-escola 
perdendo o interesse pelo que faz, em detrimento da 
obra educacional que lhe está confiada. E a isto se 
pode, sem exagero, chamar d~ desastre nacional, eis 
que a qualidade de vida do homem brasileiro depen
derá, eni grande parte, do sucesso ou do insucesso 
por ele haurido quando da passagem por essa sua 
experiência de escolaridade~ E que na maíoria dos 
casos pode ser a única 1 Coincide ela, em cada 
criança, com a .fase crítica de formação das bases da 
personalidade e da aquisição da visão inicial do 
mundo, daí a gravidade de que se reveste a situação. 

Por isso qu-e não basta afirmarem políticos e edu
cadores ser a educação a maior prioridade nacional 
e entendem que, ao garantir vagas nas escolas para 
todas as crianças de 7 a 14 anos, terão cumprido o 
seu dever. Tão importante quanto assegurar a exis
tência dessas vagas é conceder apoio ao professor, 
que, com o seu trabalho, dará efetividade à política 
de democratização de oportunidades educacionais." 

Precisamos remunerar condignamente os ptofessores, 
para que eles tenham condições físicas e psicológicas 
para iilsfruir os· ãlunos. Então, as escolas normais e fa
culdades de ffiosofia reabrirão suas portas. Haverá certa
mente novo afluxo de estudantes a essas escolas, e os cur
sos para o magistério serão novamente concorridos. O 
professor exerce grande influência sobre os alunos. E o 
Brasil predsa de mestres competentes e responsáveis, 
porque, com a instrução, eles transmsitem também esses 
valores à juventude. 

Lamentamos que, em muitos estados, os governantes 
se preocupem apenas em construir escolas e parecem ig
norar a necessidade de melhorar o ~ível de preparação 
do professorado, a partir do 19 grau. Em alguns estados, 
porêm, jã surge a preocupação com a qualidade do ensi
no. Cursos de reciclagem de professores têm sido realiza
dos com sucesso. Em São Paulo, o Projeto I pê levou ao 
ar, através da TV Cultura, excelente programa de aper
feiçoamento d_o ensino. No mesmo estado, as universida
des se engajaram nesse movimento e, em julho do ano 
passado, abriram suas portas para os professores de 19 e 
2"' graus, p[~r_ecendo-lhes cursos de JO horas de duração. 
A iniciatí\lh. foi tão bem sucedida que os responsáveis 
pretendem organizar novos cursos. Em Ilhéus, no meu 
Estado, a Rede MuniciPal de Ensino, ministrando os 
mesmos cursos ao_s professores, conseguiu reduzir o índi
ce de repetência da primeira para a segunda série d6 69% 
para 10%. 

Finalmente, podemos vislumbrar novos horizontes 
para ·a-educação no Brasil. O Governo da Nova Repúbli
ca conhece a relevância e gravidade do problema e tem 
erividado todos os esforços para solucionâ-lo. A apro
vação da Emenda João Calmon pelo Congresso Nacio
nal, em 1985, abriu novas perspectivas para o País, que, 
a partir do corrente ano, está investindo na educação. 
13% da sua arrecadação líquida. ou seja, cerca de 37 bi-1 



622 Quarta-feira 9 

lhões de cruzados. Nos esta_dos e municípios, esse per
centual é de 25%. A Eirieõ.da Calmon foi considerada 
pelo Ministro da Educação na época, Sr. Marco Maciel, 
a Lei Áurea da Educação. São dele estas palavras, pinça
das de um arigo publicado pelo Jornal do Brasil, de 2-8-
85: 

., "Forja-se aqui, e a partir da _decisão do Congres
so Nacional a que o Presidente Sarney dá o indis
pensável beneplácito do Poder Executivo, a cerfeza 
de que o analfabetismo e todas as carências que for
mam o quadro desolador da_ educação em nosso 
País começam a ser erradicados, para que ainda nes
ta geração se transformem em simples lembranças 
do passado. Es_ta _ _lei permite resgatar, perante a 
consciência histórica do País, os compromissos de 
universalização do ensino, inscritos na Constituição 
Política do Império, de 1824, e prometidos em todos 
os documentos constituciOnais brasileiros desde a 
nossa emancipaç{lo polít(ca." 

Os que militam no ensino debateram os problemas da 
educação e apresentaram suas crLticas e sugestões. Todos 
os problemas, conhecidos de longa data, foram levanta
dos: salários irrisórios dos professores, -pêssimas insta
lações, falta de material didático, prog-iamaS inadequa
dos, fome de alunos e professores e, inclusive, interferên
cia político-partidária nas atividades educacionajs_. Le
vando em conta as propostas apresentadas, o ex
Ministro da Educa.çãº- preparou seu relatór1õ;que enca
minhou ao Presidente da República, estabelecendo as se
guintes diretrizes;. ''prioridade para o ensino de }9 e 29 

graus na destinação dos_ recursos públicos para ·a edu
cação; participação popular na definição e fisc;alizaçãp 
da aplicação de recursos; unificação- dos currículos de 19 
grau, visando à construção de uma escola básica uni
tária; eliminação da burocracia e interferência clientelís-
tica". -

São estas as considerações que apre.<>enlamos sobre a 
importância da educação no processo de desenvolvimen
to do nosso Pals~ ConcitamoS as autoridades brasileiras 
a desencadearem uma verdadeira revolução no País, mas 
uma revolução pacífica, capaz de assegurar-nos estabili
dade, justiça social e progresso através da educaçã_o. 

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

O Sr. Carlos Alberto (PTB- RN)- -Sr_. Presidente, 
peço·a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Conce;do a 
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto, como Líder. _ 

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Há dois anos, através de uma denúncia- feifa pero Pro
grama Fantástico da Rede Globo de Televisãq, acerca dO-
problema do menor, tiVemos a opórtui'lidade ae_ criar 
uma comissão de investigação dos problemas dos meno
res, aqui no Senado FederaL E, como conseqüência, visi
tamos alguns Estados da _Federação. A comissão era for
mada por este Senador e pelos Senadores Odacir Soares 
e Fábio Lucena, que apresentam algtifuas sugestões ao 
Governo. 

Estivemos víSitando São Paulo, Rio de Janeiro, alguns 
Estados do Nordeste e, na verdade.,_ Sr. Presidente, cabe 
à Liderança, nesta tarde, fazer aqtii um registro muito es
pecial, porque nós estamos assistindo a todas aquelas su
gestões que formulamos sendo agora empregadas pelo 
Governo José Sarney. E não poderíamos, jamais, omitir 
uma palavra de elogio a Sra. Primeira Damã. do País, o~ 
Marly Sarney. E, por que, Sr. Presidente? Porque esta
mos vendo o trabalho que está sendo desenvolvido pela 
Primeira Dama, o trabalho que vem sendo conduzido_ 
com muito brilhantismo atraVéS do projeto "Em priritei
ro lugar a criança". o~ .Marly Sª-mey já teve opOrtunida
de de viajar por alguns Estados da Federação e, se não 
me falha a memória, estã hoje no Estado de Minas Ge
rais. 

Acho, Sr. Presidente_ e Srs. Senadores, que se o Gover
no realmente efctivar um trabalho sério em torno do me
nor, no futuro teremos um P.J.ts gigante, um País desen
volvido e sem tantos problemas sociais. Porque, o que 
assistimos, Sr. Presidente, a cada dia, ~ão crianças prosti
tuídas, são crianças abandonadas, são crianças levadas 
ao mundo cão, ao- mundo criminoso da prostituição. 
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Hoje, depois de vários, de longo tempos, estamos vendo 
uma Primeira-Dama preocupada com o problema, esta
mos assistindo a uma Primeira-Dama indo aos Estados 
da Federação levando recursos, através da LBA, para 
atender às necessidades dessas crianças abandonadas, 
dessas _crianças marginali~adas, nos diversos rtncões. 

Como Líder do PTB nesta Casa, faço este registro com 
esta palavra de apoio, esperãTldo que D. Marly Sarney 
possa viajar o·--arasil inteiro, que ela possa desenvolver 
este trabalho em .todo o Território Nacional, com este 
projeto que merece aplausos. não somente do PTB como 
de todo o Congress_o Nacional, independentemente de 
facção polftica, projeto que, na verdade, merece o apoio 
de todos os segmentos da sociedade. 

Gostaria, inclusive, de convocar, aqui, a Igreja para se 
engajar neste Projeto "r;:m Primeiro Lugar a Criat:~ça", A 
Igreja tem papel importante neste Projeto. -

E por que a Igreja? Porque a Igreja, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tem um comando muito forte no interior 
dos Estados, no interior do Brasil. Sabemos perféitamen
te que uma das maiores causas do problema de menores 
abandonados nos centros urbanos é o êxodo rural, é o 
homem do campo que vai para a cidade. Chegando à ci
dade, esse homem não tem um emprego e aí vem o desa
juste familiar; em havendo o desajuste familiar, quem 
paga é exatamente o menor. 

A Comissão conseguiu apurar que o problema do me
nor é muito mais do maior, ou seja; é uma conseqüência 
do maior, pois são desajustes familiares: pais de familia, 
muitas vezes ·desempregados, com a tortura do desem
prego e sem dinheiro. Com todos esses problemas, vem o 
desencontro, vem o desquite, vem a separação. E este 
menor é quem paga o grave preç""O do erro de uma família 
que saiu do interior em busca de dias melhores, que veio 
para a cidade e, na cidade, vindo o desajuste, o menor 
passa a ser um menor desajustado também. Aí estão as 
FEBEM lotadas de crianças, crianças desajustadas pelo 
problema do maior. Vejo D. Marly Sarney, a primeira
Dama, agOra _preocupada com os menores deste País. 
PJ.!.i- a nossa palavra de apoio, a nossa_ palavra de sau
dação a essa mãe de família, figura importante desta 
Nação, que poderia, nesta hora, estar no Palácio da Al
vorada, desfrutando do conforto de ser a Primeira
Dama deste País e Esposa de um Presidente da Repúbli
ca. Mas, não, Sr. Presidente! Ela está viajando, buscan
do soluções e recursos para amenizar o sofrimento dos 
menores. 

O Sr. Jorge Kalum!_- Permite Y_._ E~~ um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Concedo o aparte ao 
nobre_Líder do PDS, Senador Jorge Kalume. _ 

O Sr. Jorge Kalume- Se V. Ex• tivesse !alado antes 
do Senador Jutahy Magalhães, eu diria, agora, a respos
ta está no pronunciamento que o eminente Senador Pelo 
Estado da Bahia fez nesta tarde. 

O SR. CARLOS ALBERTO -:- Não ouvi o pronun: 
ciamento. 

O Sr. Jorge Kàlume- Tudo gravita em torno de uma 
palavra: educação. A pessoa sem instrução, equivale di
zer, sem educação, não sabe cuidar-se, não sabe tratar
se, não sabe alimentar-se, e some-se-a isto tudo essa mi
séria, essa_ degradação, a falta de trabalho- como V. 
Ex• muito bem frisou, para que essa família possa viver 
mais dignamente. V. Ex• tem meus aplausos ... 

O SR. CARLOS ALBERTO - Muito obrigado. 

O Sr. Jorge Kalume- ... não aplaudi, com todo o meu 
ardot., as palavras do nobre Colega Jutahy Magalhães. A 
Primeira-Dama, D. Marly Sarney, tem o apoio desta 
Nação brasileira, no qual se insere a Oposição, vu seja, o 
PDS, neste momento, está-se pronunciando através de 
minha palavra. O trabalho de Dona Marly Sarney ê dili
gente, digniftcante, digno de todos os aplausos. Pelo me
nos essa assistência que D. Marly hoje presta, através 
desse_ Programa, aos menores brasileiros já suaviza, jâ 
minimíriiza o sofrimento de_ tantos patrícios mirins soltos 
poreste_ Brasil afora. Cumprimento V. Ex• por este seu 
pronunciamento, que_tem também os aplausos meus e 
do PDS. 
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O SR. CARLOS ALBERTO - Agradeço a V~ Ex' 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex~ um aparte? 

O_SR. CARLOS ALBERTO -Com muito prazer, 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Si. Jutahy Magalhães- V. Ex• está fazendoj1,1stiça 
e homenageando o trabalho da Primeira-Dama do País, 
mãe de família nordestina, uma s_enhora de vida simples, 
que acompanha o marido em todas as suas atividades, 
inclus.ive, e principalmente, na atividade, que é atividade 
principal de seu marido, e, por isso mesmo, tem-cons
ciência dos problemas dos menores abandonados do 
Maranhão, onde começou seu trab_alho, e, .depois, nas 
suas andanças, foi vendo que esse problema era de todo 
o País. V. Ex' faz um pronunciamento da maior impor
táncia, ela maior oportunidade, c faz justiça a uma mãe 
de família nordestina, D. Marly Sarney, a Primeira~ 
Duma do País, mas, acima de tudo, é uma mãe de família 
que conhece os problemas dos menore:S,-Cfue sabe dane
cessidade que há de se amparar os menores, para que 
não vejamos a cada dia mais- como V. Ex' bem frisou 
-essa migração constante para os centros urbanos, le
vando cada dia mais um número maior de menores 
abandonados às ruas das cidades, tranformando-se esses 
menores em trombadinhas", e as moças prostituindo-se. 
Como Yê V. Ex•, este é um trabalho de base, um trabalho 
~m_que se pega a semente, pam que venha a florir, então 
uma nova juventude, uma juveritude preparada para o 
engrandecimento e o progresso do País. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Agradeço ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães o aparte, e faço com que o 
mesmo seja o reflexo do meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo a tribuna falando 
pelo PTB e enaltecendo o trabalho realizado pela 
Primeira-Duma, D. Marly Sarney. Espero que o Presi
dente da Repúb!ica, ex-Senador José Sarney, possa dar 
maiores condições de abertura para que o Projeto. "Em 
Primeiro Lugar a Criança" tenha condições de ch~_gar a 
todos os Estados da Federação. No momento em que 
aqui apóio e levo os meus aplausos, em nome do meu 
Partido, á Primeira-Dama do País, faço também um ape
lo ao Presidente da República, porq-ue, dentro das nossas 
andanças; Sr. Presidente, cOmo membro da COmissão do 
Menor do Senado, tivemos a oportunidade_ de sentir, in 
loco, uma das maiores causas do menor abandonado, o 
êx-odo rural. 

E preciso que o Presidente da República faça um in
vestimento no homem_ do campo, faça um investimento 
na nossa agricultura, faça um investimento nos nossos 
sertões, para que o êxodo rural deixe de existir, para que 
o éxodo rural não mais seja tão elevado neste País, senão 
teremos o homem do campo com os seus filhos se prosti
tuindo nos grandes centros, sem emprego, sem condições 
de vida, e crianças marginalizadas, como disse o Senador 
Jutahy Magalhães, amanhã .. trombadinhas". 

Sr. Presidente, o apoio à D. Marly Sarney e o meu pe
dido_ .ao Presidente da República, para dar prioridade à 
nossa agricultura, ao nosso homem do Campo. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfr!!_do Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS(PMDB- MG. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Em -toa o o" rrlim-do civilizado comemora~se a 7 de abril, 
o "Dia da Saúde." 

Creio não ser necessãrio ressaltar a extrema importân
cia da saúde - do homem e para " l-tomem. Fortunas 
são _ganhas, perdidas, recuperadas. v poder é fruto de 
conquistas e reconquistas, ao capricho do acaso, no ba
lan-çü!' do destirio de homens que fazem a História. Mas 
:>a.i!de e vida são bens insubstituíveis e irrecuperãveis. 

Já três sé_c_ulos atrás, dizia Montaigne:-"f: coisa precio
sa ~a saúde, e a única, em verdade, que merece que cm sua 
procura empreguemos não apenas o tempo, o suor, a pe
na, os bens, m(!S até a própria vida; tanto mais que sem 
ela a vida acaba por tornar-se penosa e injuriosa". 

Em nosso País, de extensão Continental, o sexto do 
ML!ndo em população, com cento e trinta e seis milhões 
de _habitantes, onde, em muitas _áreas, o abandono_ da 
criança .ê quase uma imposição gerada pela extrema pe-
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núria, avulta o problema de carência alimentar, ocasio
nando a desnutrição, assusta a realidade da fãlta de as
sistência médica, levando ao óbito precoce. 

"Não há investiniento melhor para qualquer comuni
dade do que pôr leite em bebês. Cidadãos saudâve:is são 
o maior bem que qualquer país possa ter", disseChur
chlH, em março de 1943. Vejam, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, que, no auge da guerra cruenta que mergulhou 
a Inglaterra em ruínas, o Primeiro-Ministro dedicava 
tempo e preocupação a um assunto que considerava âe 
extrema gravidade - a alimeiltação infantil. 

E no Brasil, no Nordeste de nosso País, de cada mil 
crianças que nascem com vida, mais de cento e vinte 
morrem antes de c_ompletar um ano. Nas regiões mais 
desenvolvidas do Território Nacional essa proporção 
fica reduzida para pouco mais da metade. Mas, mesmo 
com tal redução, a taxa média de mortalidade infantil
de 71 óbitos, no primeiro ano de vida, em cada mil nasci
dos vivos'"""':"' ainda é extremamente alta, se c_omparada à 
de países mais desenvolvidos. Basta que citemOs, como 
ilustração, as taxas de mortalidade infantil por 1.000 
nascimentos, levantada em 1983, de apenas 9,0 na 
França, de 10,9 rios Estados UnidoS, 10,7 na Alemanha 
Oriental e 19,0 mi Hungria, -enfre outros~ 

Nem todas as crianças carentes, porém, vêm a falecer 
precocemente; muitas sobrevivem, debilitadas pelos mais 
diversos males, apenas existindo na vida, arrastando-se 
pelo Mundo como testemunhas acusadoras do descaso 
com que a saúde vem sendo tratada no Brasil. 

Se buscarmos estatísticas mais abrangentes, engloban
do informações gerais e lião apenas as refereD.teS à- pri-
meira infância, sereinos levaOás a COncluir que os proble
mas permanecem assustadoramente graves em todas as 
taxas etárias da população. Segundo dados preliminares, 
fornecidos pela Divisão Nacional de Epidemiologia do 
Ministério da Saúde, apenas em 1984 foram notificados, 
no Território Nacional, 88.376 novos casos de tuberculo
se, 378.039 de malária, 78.481 de sarampo, 19.273 de co-
queluche, 4.998" de febre tifóide. --

Mas, em contrapartida, tambêm dignos de nota são os 
dados que nos revelam os resultados positivos das cam
panhas nacionais de vacinação. Enquanto os novos ca

lsos, notifiCados, de hanseníases, vieram aumentando, 
progressivamente, de 9.300 em 1975 para 18.759 em 
1983, no mesmo período os casos novos, notificados, de 
poliomielite, combatida pOr- nieio de um programa que 
mobili;mu toda a população brasileira, passaram de 
3.596 em 1975 para apenas 4i em- 1983. 

Fica clara, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senad9res,_ a 
absoluta eficâcia das campanhas nacionais de coinbate 
às doenças transmissíve1S.---
~ preocupação do Governá o- combatils--doenças en

démicaS e a sua erradicaÇão- do Terdf6iio naciODal. 
Quando sabemos que a malária, por exemplo, ê transmi
tida em 2.135 municípios brasileiros, que a esquistosso
mose atinge 20% a 40% _da população em algUmas âreas 
do Nordeste, quando nos é dito que 34% das mortes de 
crianças, entre um e quatro anos de idade, têm por causa 
as doenças infecciosas e parasitárias, fica-nos a certeza 
da urgente necessidade de uma atuação enérgica, de uma 
tomada de consciência traduzida em providências ime
diatas. 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova Re
pública, projetado para o período de 1986 a 1989 .• "plano 
de reformas, de_crescimento econômico e de combate à 
pobreza", preocupa-se, significativamente, com o~ 
problema da saúde em nosso País. 

A este tema dedica não apenas um capítulo específico, 
mas também outros, onde aborda indiretamente o assun
to, atravês de estudos sobre padrões de alimentação, sa
neamento, habitação, previdência e assistênCia sociais~ 

São objetivos bâsicos do Plano, na área da saúde, pro
porcionar assistência mêdica e sanitária a tâda popu
lação brasileira, assegurando-lhe atendimento médico
hospitalar, reduzindo suas dificuldades de acesso aos ser
viços, realizando exames e diagnósticos Sempre que 
possível nos próprios locais do atendimçnto, ampliando 
a oferta de serviços de urgência no setor público, incor
porando novas atividades aos serviços de saúde, tais 
como saúde mental, saúde ocupacional, controle do cân
cer, do diabetes e dahipertensão,-estendendo assistência 
odontológica às populações de baixa renda, inclusive 
com um programa de prevenção da cárie, por rneío da 
fluorização das águas de abastecimento público. 
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No que se refere ao controle _de moléstias transmissí
veis, o Plano objetiva l,!m combate rigoroso à dissemi
nação das doenças, atentando prioritariamente para a 
maJãria._ Visa tambêm interromper a ~ransmissão da 
doença de Chagas, em pelo menos metade dos 2.135 mu
nicípios onde ocorre. Quanto à esquistossomose, Os ob
jetívos do Plªoo são os de buscar um controle gradativo, 
que baixe a taxa de prevalência, .atualmente atingindo 
20% a 40% da população em alguns pontos do Nordeste, 

__ p_ara uma taxa que permaneça por volta dos 5%. 
São ainda-meias do Plano, Sr. Presidente e Srs. Sena

dores, a erradicação tia febre amarela dos centros urba
nos e seu controle na zoiia rural, a erradicação da polio
mielite e da raiva, o controle do sarampo, da difteria, da 
coquel~che e do tétano e a redução dos riscos de contâ
gio da tuberculose, da hanseníase e da AIDS. 

. Tambêm o Plano do Governo proporcionará, de ma
neira eficaz, assistência à saúde da mulher e da criança, 
visando, primordialmente, reduzir a alta taxa de mortali- ~ 
dade entre menores de cinco anos. 

Sr. Presidente e Srs. senadores, a vigilância, erri. todos 
os setores da vida pública, é hoje um tema nacional. No 
setor sanitário ela é uma das grandes preocurações a
tuais do Governo. Porque, sem a intensificação dos pro
gramas de medicina preventiva, consUbStanciados nas 
campanhas de esclarecimento e de vacinação, dificilmen
te erradicaremos as doenças que afligem nosso povo e 
que tanto contribuem para o alto índice de mortalidade 
registrado no Brasil. 

Mas não apenas a assistência preventiva precisará ser 
intensificada. Também as ações curativas deverão ser 
ampliadas, por intermédio~ do INAMPS e de -oUtros ór
gãos oficiaís de atendimento ao público. A assistência a
limentar deverá ser planejada com eficácia Cida vez 
maior, mais constantes deverão ser campanhas esclarece
doras tais como a da amamentação, mais efetiva· deverâ 
ser a distribui_ção da merenda escolar. 

Importante, Srs. Senadores, é ressaltar também a ur
g~!'l-cia na ampliação da rede hospitalar brasileira. Em 
1984, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saú
de-, existiam no País 24.098 estabelecimentos de satlde, 
entre públicos e privados, com a oferta de 458.055 leitos, 
o que resultava em aproximadamente um leito para cada 
286 habitantes. Em rápida análise comparativa, concluí
mos que se tratava de uma oferta bastante reduzida, uma 
vez_ que o Japão, já em 1979, oferecia um leito para cada 
94 habitantes, a União Soviêticã, em 1981, permitia que 
cada grupo de 80 habitantes disputasse um leito, e na 
Suêcia, em 1983, apenas 16 moradores dividiam cada lei
to. da rede. 

Como se pode ver, o Brasil ainda se encontra distante 
do ideal no que tange à assistência hoSpitalar. E o 
problema mais se agrava se levarmos em ~nta a mâ dis
tribuição dos serviços pelo Território Nacional. Dos 
458.055 leitos oferecidos, 116.365 situam~se em São Pau
lo, 50.616 no Rio de Janeiro, 48.56_0 em Minas Gerais e 
39.114 no Rio Grande do Sul, enquanto que-o Pará pos
sui apenas 7.515 leitos, o Maranhão 6.377, o Piauí 4.164 

. e o Amazonas 3.242. 
E bem verdade que os estados melhor contemplados 

na distribuição são, também, os mais populosos. Mas, se 
ao invês de nos preocuparmos com o número de leitos, 
procurarmos conhecer a taxa de leitos por cada mil habi
tantes, descobriremos que São Paulo, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul possuem acima de quatro leitos por 

-mi!, enquanto que o Pará, __ o Maranhão, o Piauí e o Ama
zonas possuem menos do que dois leitos. 

Realmente, Sr. Presidente e Srs.. Senadores, hã que 
volver os olhos para as áreas menos favorecidas do País, 
urge que uma distribuição mais homogênea dos recursos 
existentes seja implantada em nosso Território. 

Não nos podemos, porém, esquecer de que as doenças 
do aparelho circulatório, assim como o câncer e os óbi
tos por causas externas, ocupam, atualmente, o primei
ro, o terceiro e o quarto lugar nas causas de mortes no 
Brasil. E é preciso que se registre que o maior índice de 
incidência destes males está, exatamente, nas regiões 
mais desenvolvidas. 

Disse João Cabral de Meto Neto, no seu estilo carac
terístico e _belo de expressar a verdade, que 

"Sem pontos de parada, 
_ s_olto nas ruas como um táxi, 
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sem o esperar, querer, 
sem ter __ por que, se toma o enfarte"_. 

MHs, será realmente assim? Ou poderíamos nós, atraM 
vês de uma intensiva campanhH de esclarecimento, evitar 
ou tHlvez adiar os problemas cardíacos? 

Como vemos, Srs. Senadores, não apenas as classes· 
menos favorecidas, mas todos os segmentos da sociedade 
necessítarri de uma efetiva atuação do Governo para pro
teção de sua saúde. E é urgente que esta proteção seja 
efetiVadH por todos os meios possíveis, de todas as for
mas conhecidas. 

Precisamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do nosso 
povo sadio-e forte, dispostO para o- trabalho, apto para 
as realizações que levarão nossa Pátria- para o amanhã. 
Precisamos do povo livre para caminhar pelas estradas 
deste Pais imenso e têrtil, deixando, a cada passo, o pro
gresso plantado em solo generoso. 

"Para os doentes, o mundo começa à cabeceira e aca
ba_ ~o_ pé da sua cama'', disse Balzac, com propriedade e 
verdade. Queremos, e merecemos, homens saudáveis, fir
mes de pé para a sua luta em prol de um Brasil desenvol
vido e próspero. Para tais homens o mundo deverá exis~ 
tir para alêm de um leito de doente, deverâ estender-se 
até os limites extremos das fronteiras de nossa Pátria. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Um dos preceitos universais de higiene do trabalho, 
que o Mundo aõota há quase um século, desde que apro
vado pelo Plenário da Organização Internacional do 
Trabalho, é o que se refere à limitação da jornada diária, 
semelhantemente ao descanso semanal e anual remun~ 
rado. 

A jornada das oito horas.diárias sempre foi c-onsidera
da ideal por quantos estudam a fisiologia do trabalho, 
porque petm-ite, salvo caso excepcional, a recuperação 
total do trabalhador para a faina dó dia -segUinte, sCnl 
desgaste tão pronunciado que impeça a recuperação no 
fim-de-semana ou a restauração no fim do mês. 

Evidentemente, o organismo humano se comporta, no 
funcionamento, pelos diversos órgãos, como uma engre
nagem mecânica, pela integridade das suas peças. Se, 
porvenffira, O indivíduo passa a exigir um esforço maior 
do seu próprio corpo, nas funções motoras ou cerebrais, 
terminará danificando a máquina, muitas vezes a p6tifo 
d~ inutilizá-tas. 

-s-!l.bem disso muito bem os trabalhadores e cumprem a 
sua jOrnãda diãria, nos termos do contrato, evitando, no 
entanto, praticar excessos. Acontece; no entanto, qu"e, 
em cerfas especializações laborais, a oferta da mão-de
ob~a é superior à procUra, passando o~ patrões a exigir 
mais r;;&forço dos seus operários, princípalmente quanto 
ao horário de trabalho. 

No caso brasileiro, a Consolidação das Leis do Traba
lho prevê, com rigorosa precisão e até nos ter!DOS dos 
manaamentos constitUcionais, a joritãda dlâfiã-de oito 
horas, a ser fiscalizada, convenientemente, por autorida
des d_o Serviço de Defesa Sanitária do Ministério do Tra
balho. ~ 

Pode ser que em mais de quinzemilhõ_es de estabeleci
mentos industríaTs, mercantis e rurais, não chegue, flem 
uma vez por ano, a presença de um desses fiscais. Talvez 
atê seja insuficierit"e o seu número; para a exas:ãoda tare
fa exigida. Mas, num ou noutro caso, cabe ao Ministérío 
do Trabalho tomar as providências exeqUíveiS, para que 
os patrões não sacrifiquem, cori:t a injUSta ampfíação da 
jornada diária de trabalho - ademais não sendo pagas 
as horas extras- aqueles que vêem postergado um direi
to que a Constituição lhes assegura e que vigora no Bra
sil desde 1932, quando Lindolfo Collor foi Ministro do 
Trabalho. 

O abuso ê mais freqUente por parte das empresas de 
transporte rodoviário em todo o País, tanto aquelas que 
conduzem passageiros como as que se dedicam ao trans
porte de cargas. No caso, a fiscalização não seria--tão 
dífícíl, ·co-m a colaboração, erri convênio, com -a própria 
Polícia Rodoviária. 

Er,a o_ que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (M:uito 
bem!} -
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nob_rc Seil-ador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun· 
cia ·a seguinte-discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
rcs: 

Junto a minha voz à dos Prefeitos do Vale do Paranaí
ba e à da Associação dos Municípios daquele vale, que 
reivindicam a construção de uma ponte sobre o rio Para
naíba. 

Tal reiv-indicação é uma velha aspiração--daquela re
gião, manifestada desde 1979, quando então foi encami
nhado memorial, pela Associação Cótilefcial e Industrial 
de Uberlândia, ao Ministério dos transportes e outras 
autoridades, p!Cífeando a Construção da Ponte, que jã 
tem Projeto concJuldo. 

As razões alegadas justificam-se plen-eame-nte, por se 
tratar de obra de grande- sign-ificado_ para a Reg"ião àe 
Minas, criando novas perspectivas sócio~eConômica's e 
proporCionando integração com o vizinho Estado de 
Mato Grosso. _ _ ______ _ 

QuC o Ministêrio_dos Transportes dê a devida atenção 
a este pleíto, é o nosso desejo, --

Temos dito, -sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR.. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JQÃ"O CALMON (PMDB-ES PrOmúicfa- o se
guinte d1scurSQ.) -_Sr. PJ;e;side_nte, Sr_s_ . .Senadores: 

A convite do Ministro- dos Transportes, José Reinaldo 
Tavares, assisti na- inanhà de hoje, em companhia de ou
tros parlamentares, à solenidade de assinatura de23 con
tratos para a recuperação da malha rodoviãrii federal, 
que se ressente de anos seguidos de abandono, mas vem 
recebendo_ no_tá_ycl__ impulso no Governo da_ Nova Re
pública. Antes da posse do novo Ministro, no período 
em que nosso admirável Colega Affonso Camargo Netto 
esteve à frente da Pasta_ dos Transportes, foram realiza
daS obras no total de 3.510 quilômetros. Em março, 
celebraram-se contratos cabendo a recuperação de mais 
1.371 qUilômetros de rodovias. E hoje esse _total de 4.882 
quilômetros foi acrescido em mais I, 108, num total geral 
de 5.991 quilômctros. 

Até o próxímo mês de outubro, o total de estradas fe
derais recuperadas receberã um aumento de outms 2.826 
quilômetros, Tudo isso chegará a perfazer perto de 9 mil 
quilômetros; o correspondente a mais de 75 por cento do 
total de estradas a refaZer, devido a mã conservação so
frida no GOVerno passado. 

Devemos aqui registrar o beneficio- trazido pelos 23 
contratos hoje assinados aos Estados do Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Mato Gros
so do Sul, Par anã, Goiás e do nosso Espírito Santo. Mas 
há alguns dados de dimensão nacional a serem também 
levados em conta. 

Nos contratos firmados no ano passado, durante o se
gundo semestre, o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem pagou o preço médio correspondente a 
96.379 dólares por quilômetro de estrada recuperada. Já 
nos contratos hoje firmados, negociações empreendidas 
pelo Diretor=-Geral do DNER, João Ribeiro Martins, 
com o Sindicato da Construção de -Estradas, Portos e 
Barragens, levaram à diminuição substancial desse valor. 
Com efeito, já ·se õbtivera a ~edução para 89 mil dólares 
em contratos assinados~ em março e agora se chegou a 83 
mil dólares. Em resumo, para a reatizaç-ão -do mesmo 
tipo de projeto conseguiu-se uma redução corresponden
te a 13 mil dólares por quilômetro, uma significatrva:eco
nomia para os cofres públicos. 

Tudo isSõ se atingiu graças ao- cuidado com que o 
DNER, agora, trata dos recursos que lht: cabem. Seu 
Diretor-Geral mandou repetir a licitação- pil.ra dez tre
chos a recuperar, pois as ·propostas origJil"ais apresenta~ 
vam custos bem superiores aos estimados pelo próprio 
DN ER. Da mesma forma, o Dc!partamento estuda no
vos padrões de construção, trazendQ a esperança, trans
mitída por João Ribeiro Martins, de que, sem perder a 
qualidade, possa-se no segundo semestre baixar oS cus
tos da reativaçào de estradas em mais 20 por cento. Des
ta forma se permitirá a recuperação de mais quílômetros 
de rodovias federais com o mesmo volume de recursos. 

Incorporo-Ir--este pronunciamento discurso do Eng9 
Jo.lo Martins Ribeiro Diretor-Gerat do DNER, com a 
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relação dos trechos que serão recuperados gr_ªças aos 
co-ntrãtos hoje.firmildos, em mais uma-demo__ns_tração da 
eficiência adquirida pelo Ministério dos Transportes e de 
seus -Ministros Affonso Camargo Netto e José Reinaldo 
Tavar~s - na Nova ~epública~ 

-Ministro de- Esta. do dos Transportes- En~ JOsé
Reinaldo, autoridades, Secretário-Geral do MT, Se: 
nhoras e Senhores: 

Seria cansativo e inoportUno a."qulnesta solenida
de fazer uma apologia das rodovias. Perante esta 
platêia seria desnecessário falar sobre as íncontáveis 
importâncias- das rodovias, suas enormes abrangênR 
das e suas _inconfundíveis penetrações na vida so~ 
cial, política e econômica do nosso País. 

Contudo é interessante ressaltar que sempre nas
ce um compromisso de manutenção no instante que 
uma rodoviã é inaugurada. Manutenção entendida 

-no- se-u seiltído mais amplo, abi-!gãndo serviçoS de 
conservãção, sinalizaçãO, aumentO da capacidade, 
melhoria das interseções, operação e assistência ao 
trâ-nsito ... Quem assume e reSgata tal.Cbttijftomisso 
~as ~Odovias federais -duradouro portada a vida 
....::. é o DNER, ôrgão do Ministério dos Trãnsportes, 
Ministério que lhe dá diretríús e sustentações ne
cesSárias. 

É também intereSsante ressaltar que, por circuns
ül.ncias várias, a mã.tha rodOViária federal está bas
tante danificada, sendo sua recupeiaçào o atual 
problema maior do DNER ... Como ato de justiça 
v umas afirmar bem atto: a recuperação ê wn desafio 
que a Nova República está sabendo arrostar -
equacionando, buscando meios para seu atendimen
to, tudo para que as rodovias brasileiras nunca mais 
venham atingir os níveis de destruições e de abando
.nos que todos pres.cnciamos ... 

Mas; a recuperação da malha já está oc_ori'endo~ 
Hoje há perspectiva de certeza. que a malha será 
toda restaurada em tempo curto e que, doravante, 
serã -toda adequadamente conservada. Vamos ob
servar que a recuperação de 5.000 km de rodovias 
neste ano é uma marca riõtável, sobretuao porque 
C:Sle-fiPO aereStãlú'i:lÇão exigida- serviços e custos 
é quase igual ao de uma_ç-onstrução nova. Possibilí
tar attngir tal número- a marca dos 5 mil- é-um 
atestado cabal de que o atual Governo deseja ver 
suas rOdovias funcionando na plenítllde de atendi
mentos para assim permitir o atfngimento de urna 
economia nacional dinâmica espe-rta e capaz de pro
piciar o melhor padrão de vida para todos os brasi
leiros ... 

Aliãs, cuidar adequadamente das rodovias é tim-a 
política do Presidente_ José Sarney, é uma prioridade 
do Ministro José Reinaldo. São as maiores autori
dades do Executivo erguendo a bandeira da manu
tenção, exatamente fazendo o que falta, o _que faltou 
nos últimos anos e que levou nossas estradas a um 
perigoso patamar de estragos, provocador de dano
.sas_conseqüências em tudo que delas é dependente 
-e-dependente das estradas são quase todos os seg
mentos da vida nacional. 

Senhoras e Senhores, seria formidável se pudés
semos descrever a estreita correlação existentê entre 
a manutenção e o custo de vida ou a manutenção e a 

. segurança dos usuários. Dois enfoques com fortes 
repercussões sociais e abra_ngentes promoções do 
bemeestar c_oletiva_ e individual 1 exatamente onde, 
por inteiro, se enquadram as programações rodo
viárias. 

Senhor Ministro José Reinaldo. ~uma satisfação 
--~participar desta solenidade onde são assinados 23 

novos contratos para restaurar trechos que somam 
L 108,7 km ... São trechos de BRs espalhados em 8 
Estados da União. São obras e serviços onde predo
minam a pavimentação e drenagem, mas que vão 
até a implantação de 3• faixa para aumento da capa~ 
cidade du via. São obras e serviços custos_os, um to
tal de 1.320 bilhões de cruzados, assemelhados aos 
custos de implantação nova. Daí, podendo ser dito: 
estamos contratando trechos que, colocados um 
após outro, correspondem à implantação de uma 
rodovia totalmente nova ligando Rio de Janeiro
Belo Hurizontc-Brasília. 

Um grande feito, daí o destaque desta solenida-
de. -

Abril de 1986 

Estas obras, esta posição do DNER, esta pre
sença efetiva do Ministério dos Trarisportes não es
tá acontecendo por acontecer não. Por detrãs de tu
do, está uma ação de Governo, está muito trabalho 
e dediCaçàõ, um desejo de recuperar o Patrimônio 
Rodoviário Brasileiro. Para nossa alegria, a Nova 
República se instalou com direções ocupadas por 
aüfêrifiéas lideranças capazes e honradas. Haja vista -
qUe o Ministro José Reinaldo- bem sabedor das 
abruilgéncias e da importância das rodovias, vem 
conceitu;:mdo; 

.. é ímprcscíridível enxugar o preço dos produ
tos transportados com frete aumentado por conta 
de veículos circulando por rodovias danificadas ou 
mal conservadas ... " ou que "a segurança dos 
usuários é meta permanente, agindo. como crivo por 
oride devem passar todas as programações do 
DNER." 

Vejam_ que -uma--preocupação cõristante impera 
_na condução do Governo José Sarney, preocupação 
que se instala ao lado do trabalho intenso que todos 
dcsenvo!vemos. O Governo faz O seu papel.:_ todos 
'-- l'V!T e DNER, nos esforçamos e rios dedicamos 
para corrigir distorções existentes no mundo que 
gira em torno dâs rodovias. 

Mas, Senhores Empresários, é imprescindível 
__ ta_mbém obt_er a participação - como que Volun

-- t:jria- de todos os Senh-ores neste eSforço gfgantes
co que todos realizamos. f:: preCiso que cada uma 

_ das }3 firmas que hoje contratamos realize seUs tra
--balhos da forma mais adequada possível e no obe

decimei1to de todos os cronogramas, não apenas 
para atender à fiscalização que o DNER exercerá, 
mas, para cola botarem em busca do engrandeci
mento do setor rodoviário, _ou, em última análise: 
para oferecer uma resposta positiva ao povo que, de 
forma unânime, confia e aplaude o Governo do Pre
sidente José Sarney. 

Assim, sucesso para o trabalho dos 23 empreitei
ros e muito obrigado, Ministro José Reinaldo, por 
nos possibiltar a restauração de mais de 1.108, 7 km 

_ de trechos rodoviários, oportunidade que o DNER 
usará para mostrar seu potencial e capacidade de 
realização .. , Muito obrigado que expresso no nosso 
aplauso e aperto de mão. 

-Era o que tinhã a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ConCedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo M1,1chado. 

O SR. N!VALDO MACHADO (PFL-PE. Pronun· 
cia -o seguinte discUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

No último dia, os pernambucanos, tivemos a alegria 
de ver o Jomal do Commercio, do Recife, completar ses
senta e sete anos de vida. 

O nosso contentamento foi, sem dúvida, justificado, 
porque constatamos, mais uma vez, o papel destacado 
que Pernambuco desemQenha na vida da Imprensa bra
sileira, colocando-se na linha de frente da luta diuturna 
pelo direito à informação. 

Sempre de acordo com esse ideário, desde que o Dr. 
Pessoa de Queiroz fundou o jornal, a 3 de abril de 1919, 
a Capital de nosso Estado passou a co·ntar com um 
-diário que defendia não apenas os interesses pernambu
canos. Tratava-se, sim, de uma importante trincheira de 
luta que se abria em favor do Nordeste, dentro dos mais 
elevados preceitos de brasilidade. 

As grandes causas, não só do Recife e de Pernamb1,1co, 
mas de toda a Região, mereceram o melhor acolhimento 
do Jornal do Commercio, da mesma forma como perma
nente foi a luta de seus dirigentes e funcionários p-or um 
jornalismo sempre moderno-e voltado para a verdade 
dos fatos. 

Aqui certamente, cabe lembrar Rui Barbosa, para 
quem ~·a Imprensa não repres-enta somente uma liberda
de de caráter individual: é um direito de ordem pública. 
Num País onde todos os poderes emanam do povo, onde 
a autoridade pública se transmite pelo escrutínio da 
Naç_ão para os seus representantes, a Imprensa constitui 
elemento necessário da ordem social, um princípio Orgâ
nico ·na ·existência daS -instituições'', jâ dizia esse grande 
homem público. 
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O Jornal do Commercio, através dos homens que o fi
zeram, sempre teve consciência dessa verdade e cumpriu 
permanentemente o seu papel de agente catalisador da 
democracia e de ifife?iSor Intransigente dos direitos dos 
cidadãos de Pernambuco e do Nordeste. 

Se ainda recentemente o jornal viveu mamemos difí
ceis, prontamente superados pela capacidade de seus di
rigentes e pelo de_nod_o de seus profissionais, é fundamen
tal ressaltar que desse órgão de comunicaçã-o nasceram, 
nestes sessenta c sete anos, muitos outros generosos fru
tos. 

Foram acrescentados à vida do Estado várLQ,S cinisso
ras de rádio, espalhadas peta Capital e pelo interior, um 
canal de televisão e mais o Diário da Noite {hojt! infeliz
mente fora de _circulação), fcirinando-se, assim, um pode
roso complexo de comunicação que bem expressa a força 
de Pernambuco neste campo da vida brasileira. 

Esta expansão também demonstra, como que num 
plebiscito, a aprovação da população aos caminhas que 
o Jornal do Commercio sempre trilhou e continua seguin
do, orientados para o bem-estar da sociedade em que_ se 
insere. 

Assim é, Sr. Presidente- e Srs. _Senador~, que desejo 
prestar, aqui desta tribuna, a minha homenagem aos 
proprietários do Jornal do Commercio; a Múcio Borges 
da Fonseca e celso Rodrigues,_ que lhe dirigem a redaçlio, 
e a todos os jornalistas e demals funcionárioS q-ue dele fa
zem um orgulho para os pernambucanos. 

Tenho a certeza de que eles -seguirão sempre o rastro 
de competência e de amor à verdade dos que os antece
deram, mantendo a tradição de COITibatividade effi favor 
das boas causas nacionais, dos interesses da -Região e da 
defesa permanente dos melhores ideais da democracia. 

Se neste momento o Brasil procura a -sedimentação de 
sua vida institucional e a estabilização de sua economia, 
nada mais certo afirmar que sem a Imprensa este.<; objeti
vos seriam prancamenle "iriatin:grvets.--

E se isto é um fittõ-inqiieStiotlãve1, pode-se afirmar que 
o Jornal do Commercio encontra-se na vanguarda destas 
lutas, para que Pernambuco, o Nordeste e o Brasil seJam 
cada vez mais dignos de seus filhos, num amanhã_melhor 
e mais feliz. (MuitO bem!) 

O SR. PRESIDENTE _(José Fragelli) - Çoncedo a 
palavra ao nobre Senador César Ca_l~. 

O SR. CI!:SAR CALS (PDS -CE. Pronuncia o se· 
guinte_ discurso.) - Sr~ --Presidente, Srs. Senadores: 

Consta na Mensagem ao Congi-esso Nacional enviada 
pelo Presidente José Sarney, no capítulo Educação, o se
guinte: ~~O compromisso do Governo é a universalização 
da educa~;;ào básica de boa qualidade". 

Sem dúvída, este é um compromissO de muita impor
tância, pois nãO é só abrir esc_olas e promover matrículas, 
mas sim assegurar a quaHdade do ensino. 

Para conseguir esta meta, é claro que o Governo -pre
tende a valorização do magistério através da _8ã.faritia de 
um salário condigno, e o desenvolvimento de amplos 
programas de formação e aperfeiçoamento do magis-
tério. - - -- - - - ---- -- --

Reclamo para o Nordeste, e em particular para o Cea
rá, a prioridade na execução dessa meta. 

Em minha recente visita ao interior cearense,- pude 
constatar a expectativa gerada entre os dedicados mes
tres que, nos longínqUOs municípios e distritos doCe<irá, 
sem recursos, sem material didático, com salários ínfi
mos, tomam conhecimento do programa "Educação 
para todos", divulgado em bem arquitetada campanha 
publicitária, sobre os benefíciOs da decíSão gOvernamen
tal. 

Diz ainda a Mensagem: "Que o Governo garante a fo
das as crianças, entre 7 e 14 anos, acesso e permanência 
na escola de primeiro grau, pública e gratuita". 

Com tal afirmação pretende-se diminuir a evasão e re-
petência. ___ _ 

É bom lembrar, Srs. Senadores, que cerca de 25 por 
cento da população escolarizada está_ fora do sistema, 
enquanto que a taxa de analfabetos acima de 15 anos 
também é de 25%. _ . . .- . --~ 

Na zona rural do Nordeste são bem altos os índices de 
evasão e repetência, onde também são menores as taxas 
de escolarização. 

DIÁRIO DO CONGORESSO NACiúNAt{Seçãó II) - ' 

Urge, pois, que a esperança, renascida com a campa
nha promocional feita pelo Gover:g.o_._não vá definhan
do, uma vez que o assunto requer efiCiência e objetivada
de do Ministério da Educação. 

Ainda há pouco, noticiário da televisão mostrou que 
no bem Intencionado esforço de se conseguir a meta pre
vista para 1985-86 de distribuir 37 milhões de livros a 25 
milhões de alunos, o Ministro da Educação colocou o 
encargo da: distribuição de livros às próprias editoras que 
sem estrutura adequada levou a distorções na remessa de 
livros, como, por exemplo, livro destinado a escolas de 

_ MinliS-CJerais foram ·entregues em São- PaUlo~ -
Tudo isso faz parte de um programa que nasce grande, 

graças à patriótica iniciativa do nobre Senador João Cal
mon que colocou fortes recursos (13% do orçamento fe
deral e 25% dos estaduais) à disposiçã()da questão básica 
para a democracia - a educação- que, sendo. "um di
reito de todos os cidadãos e dever do Estado", se trans
forma num componente crítico da problemática social 
brasileira. 

Sr. Presidente, ainda na mensagem do Presidente José 
Sarney,_há uma referência expressa à ampliação da me
renda escolar, assunto da mais alta importância para a 
população carente do meu Estado. 

De. fato, Srs. senadores, não se pode pensar em edu
cação separadamente da nutrição e higiene, entre outros 
fatores.. 

Em pronunciamento que pl-Õferi nesta Casa, a 15 de 
maio de_ 1985, apresentei um diagnóstico, apoiado por 
outros Senadores, sobre a escassa coordenação dos pro
gramas nutricionais, saúde e de educação da infância ca
rente. 

Neste momento, a oferta de vagas privilegia as regiões 
e os grupos sociais economicamente mais desenvolvidos. 

O tema,,"Educação para todos", tão bem concebido 
por S. Ex~. o Sr. Miriistro Marco -Maciel, então Ministro 
da Educação, e que hoje entregue à execução "do Minis
tro Jorge Bornhausen, administrador de experiência 

CCiffiprovada, passou a ser objeto óC -grailde expectatiVa 
nacional. 

A população vibra com o plano de inflação zero, mas 
os pais, no interior do Ceará, buscam as vagas prometi
-das para seus filhos. 

Ainda recentemente na cidade de Quixadá, procuran
do ouvir algumas liderai!_çªs a respeito dos problemas da 
área, visitei S. Revm'~ Dom Rufino Rego sobre qual o 
tema que ele considerava _de maior preocupação do po
vo. A resposta veio clara - a educação. 

Ao trazer essas apreensões do povo cearense, que pou
co espera do Governo Estadual, envolvido cada vez mais 
em atividades políticas imediatistas, levo ao Governo 
Federal a ansiedade de que a. "Educação para todos" 
chegue ao Ceará e, principalmente, na zona rural onde se 
acha localizada a população mais carente. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada ma_is havendp a tratar, vou encerrar a presente 
-sessão_, 9,esignando para a extraordinária das 18 horas e 

30 m-inUtós- a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento no;> 12, de 
1986, do Senador José Ignácio Ferreira, solicitando seja 
anexado aos Projetas de Lei do Senado n'~s 102, de 1983, 
6, 131 e 146, de 1984, que tramitam em conjUnto, o de il'~ 
150, de 1983, de autoria do Senador Fernando Henrique 
Cardoso, que reduz o prazo da correção automática dos 
salários, dii-Lei n'~ 6.708, de 30 de_otitubro de-1979, e dã 
outras provid~ncias. 

~z-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela COmissão de Redação em seu Parecer n'~ 86, de 
1986), do Projeto de Decreto Legislativo n'~ 14, de 1985 
(no;> 89/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do acordo cultural entre o Governo-da República Fe
derativa do Brasil e o Goverp.o da República Democrãti-
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ca de São Tomé e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 
de junho de 1984. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Le
gislativo no;> 24, de 1985 (no;> 82/85, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do acordo relativo à Coope
ração em CiênCia e Tecnologia entre o Governo da Re
púb-fica Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos da América, celebrando em Brasília, a 6 de feve
reiro de 1984, tendo 

- PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 983 e984, de 
1985, das comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
-de Ciência e Tecnologia. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 3, de 1986 (apresentado pela Comissão de EconOmia 
como conclusão de seu Parecer n9 171, de 1986), que au
toriza o Governo do Estado da Bahia a contratar ope
ração de crédito no valor de Cd 62.710037,26 (sessenta e 
nove milhões, setecentos e dez mil, trinta e sete cruzados 
e vinte e seis_ centavos), tendo 

PARECER, sob n9 172, -de 1986, da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade 

-5-

DiscUssão, em turno úriico, do Projeto de Resolução 
n-r-4, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'~ 173, de 198ó), que -au· 
toriz:_a o Estado da Bahia e elevar em Cz$ 73.889.277,15 
(setenta e três milhões, oitocentos e oitenta e nove rriil, 
duzentos e setenta e sete cruzados e quinze centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 174, de 1986, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela consti"tucionalidade e 

jurididdade. 

-6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 15, de 1986 (apresentado pela Comissão de Finanças 
como conclusão de seu Pare_cer no;> 175, de 1986), que au
toriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação 
de empréstimo e_xterno, no valor de l}s$ 20,000,000.00 
(virú.e rriilhões de dolãre.s norte-americanos) destinada ao 
programa de investimentos prioritários daquele Estado, 
tendo 

PARECER, sob no;> 176, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

-7-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
no;> 7, de 1986 (apresentado pela Comissão de Finanças 
como conclusão de seu Parecer n9 179, de 1986), que au
toriza o Governo do Estado de Santa Catarina-a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
24,500,000.00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil 
dólares norte-americanos), tendo 

PARECER, sob n'~ 180, de 1986, da Comissão 
- d~ _Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

~8-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'~ 9, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de_seu Parecer n'~ 183, de 1986), que au
toriza o Departamento de Estradas de Rodagem de San
ta Catarina a efevar em CzS 142.451.149,49 (cento e qua
renta e dois milhões, quatrocentos e cinqUenta e um mil, 

-cento e qUarenta e nove cruZados e quarenta e nove cen
tavos) o montante de s1,1a dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n'~ 184, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

-9-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 10, de 1986 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n918_5, de 1986), que au-
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toriza o Governo d_o Esta®Jio Espírito Santo a contra
tar operação de_crêdito no valor de CzS 12.327.175,16 
(doze milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta 
e cinco cruzados e dezesseis centavos), tendo 

DIÁRIO QQ CONGRESSO NAC!ONAL(Seção II) 

PARECER, sob n"' 186, de 1986, da Comissão 

-de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

Abril de 1986 

O SR. PRE~IDENTE (José Fragelli)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.) 

Ata da 33'~- Sessão, em 8 de março de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE f'RE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Gaivão Modesto- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
Alexandre Costa- João Castelo- AméricO-de Souza 
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- Cesar Cais- Jo
s~ Lins -Virgílio Távota....:... Cã.rlos Alberto- Moacyr 
Duarte - Martins Filho - Marcondes Gadelha - Cid 
Sampaio - Nivatdo Machado - Guilherme Palmeira 
--Carlos Ly.ra- Luiz Cavalcante- AlbaJto Franco
Lourivat Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - João Cahnon -
José Ignãcio Ferreira- Moacyr Dalla -Amaral_ Peixo
to- Nelson Carneiro -Jamil Haddad -Itamar Fran
co- Murito_ Badar_6- Alfredo Campos- José Fra
gelli -Marcelo Miranda- Saldanha Derzi --Affonso 
Camargo -Álvaro Dias- Enéas Faria - Jaison Bar
reto- Ivan Bonato- Lenoir Vargas- Carlos Chia
relli - Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1q-Secretário irâ proceder à leitura do Expedien

te. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República submetendo à de
liberação do Sen_ado a escolha .de nome indicado para 
função cujo piovimento "depende de sua prévia aquies
cência: 

MENSAGEM 
N• 79, de 1986 

(nq 82/86, na origem) 

Excelentíssimos Sênhores membros do Senado Federal: 
De conformidade com o art. 42, item III, da Consti

tuição, tenho a: honra de submeter à aprovação de Vos
sas Excelências a escolha, -que desejo fazer, do Senhor 
Paulo Dyrceu Pinheiro, Embaixador do Brasil, junto à 
República Popular de Angola, para, cumulativamente, 
exercer a função de ·Embaixador do Brasil, junto à Re
pública DemocrátiCa- de São Tomê .e Príncipe, iloS ter
mos do Decreto n9 56.908, de 29 de setembro de 1965. 

OS méritos do Embaixador Paulo Dyrceu Pinheiro, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação do Minis
tério das Relações Exteriores. 

Brasília, 7 de abril de 1986. --José Sarney. 

Presidência do Sr. José Fragelli 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

PAULO DYRCEU PINHEIRO 

Rio de JaneirofRJ, 25 de abril de 1939. 
Filho de Paulo Pinheiro e 
Aurora dos Santos 'Pinheiro. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr. 
Terceiro-Secretário, 7 de novembro de:_ 1962. 
Segundo-Secretário, ·antiguidade, 19 de de_zembro ~e 

1966. 

Primeiro-Secretário, mere_cimento, l q de janeiro de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 20 de outubro de 1975. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 de janeiro 
de 1980. 

Assistente do Chefe da Divisão da Associaçã-o Latino
Americana de Livre Comércio, 1963/64. 
Assistente do Chefe da Divisão da Associação Latino
Americana de Livre Comércio, 1973/74. 
Assistente do Chefe da Divisão de_Eolític_a_ Comercial, 
1975. 

Chefe da Divisão de Produtos de Base, 1976/77. 
Santiago, TerCeiro-Secretário, 1965/66. 
Santiago, Chefe do SECOM, 1966. 
Santiago, Segundo-Secretário, 1966/67. 
Bruxelas, CEE, Segundo-Secretário~- 1967/69. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, 1967, 1968 e 
1969. 

Taipei, Segundo-Secretário, 1970/73. 
Taipei, Encarregado de Negócios, 1970/73. 
Taipeí, -Primeiro-Secretârio, 1973. 
Londres, Conselheiro, 1977/79. 
Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1980/83. 

Ottawa, Ministro-Ç:Onselheiro, 1985. 
Luanda, Embaixador,1986. 
III Conferência Ordinária da ALALC, 1963- (assessor). 
II Conferência Extraordinária da ALALC; "t964 (asses
sor). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da 
Chin-a-, 19-72- (represent-ante}.-
11 Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Peruana de 
Cooperação Econômica e Técnica, Brasilia, 1974 (dele
gado.) 
Reunião do Grupo de Trabalho incumbido de elaborar o 
estatuto do SELA, Panamá, 1975 (delegado). 

XXVI Assembléia da Aliança dos Produtores de Cacau, 
Salvador, 1976 (chefe). 

lV; V, VII e VIII Sessões do Grupo de Países Latino
Americanos e do Caribe, Exportadores de Açúcar, Cali, 
Panmá, 1976 e Kingston, 1977 e México 1978 (chefe). 
X e XI Reuniões Plenárias do Grupo de Países Latino
Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar, Bue
nos Aires e México, 1979 (chefe). 

Míssão Especial para representar o Brasil nas cerimônias 
dos funerais do ex-Primeiro~Ministro Masayoshi Ohira, 
Tóquio, 1980 (membro). 

Co_nsqltas Bill:!oterais sobre. o ComérciO de Fios de Seda 
com o Japão; Tóquio, 1980 (chefe). 

O Ministro Paulo Dyrceu Pinheiro se encontra nesta 
data no exercício de suá funções de Embaixador doBra
sil junto à República Popular de Angola. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 
de de 1985. -_.Paulo Monteiro Lima, 
Chefe do Departamento do PessoaL 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n'il 78, de 1986 (Nq 81/86, na ori~ 
gem), pela qual o Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo 
com o art. 21' da Resolução n~" 93/76, do Senado Federal, 
solicita autorização para que a Prefeitura Municipal de 
Tubarão (SC) possa contratar operação de crédito, para 
os fins que especifica. 

A matéria serâ despachada às Comissões de Econo
mia, de ConstitUição e Justiça e de Municipios. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 
Votação, em turno único, do Requerimento nq 

12, de 1986, dó Senador José Ignácio Ferreira, soli
citando seja anexado aos Projetas de Lei do Senado 
n<:>s 102, de 1983,6, 131 e 146, de 1984, que tramitam 
em conjunto, o de n' l 50, de 1983, de autoria do Se
nador Fernando Henrique C3.rdoso, -que reduz o 
·prazo da correção automática dos salários, da Lei nq 
6.708, de 30 de outubro de 1979, e dâ outras provi
dE:ncías. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidêllcia farâ cumprir a deliber~ção do Plenârio: 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o~ 
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 86: de 1986, do Projeto de Decreto Legislativo nq 
14, de 1985 (N'i' 89/85, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Cultural enfre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Democrática de São Tomé ~ 
Príncipe, concluido em Brasflia, a 26 de junho de 
1984. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havt:ndo qut:m peça a palavra, encerra a disucs

sãQ. 
Encerrada a discussão, a redação~nnal é considerada 

definitivarilerite aprovada, nos termos do Regimento In
terno. 

O projeto vai à promulgação. 

J:: a seguinte a redação final aprovada: 

Redação Final de Decreto Legislativo n'i' 14, de 
1985 (no:> 98/85, na Câmara dos Deputados) 

faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos 
termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, 
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--.,------l'r·esidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N9' , DE 1986 

Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe, con
cluído em Brasflia, a 26 de junho de 1984. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 1~" i:: aprovado o texto d_o Acordo Cultural en

tre o Governo da República Federativa dÕ Brasil e 6 Go
verno da República Federativa Democrática de São To
mé e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 
1984. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vígor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESfDENTE (Jose Fragelli) - Item 3: 

Discussão, em -turno único, do _pf-o}elo de Decr:e
to Legislativo nl' 24, de 1985 (n"' 82/85, na Câmara 
dos Deputados) que aprova o texto do Acordo rela
tivo à Cooperação em Ciência e Tecnologia entre o 
Governo da RePública-Federativa do Brasíl e o Go
verno dos Estados Unidos da América, celebrado 
em Brasília, a 6 de fevereiro de 1984, tell.do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 983 e 
984, de 1985, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
-de Ciência e Tecnologia. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam, o prOjetO quelnim

permanecer sentados. ,(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irâ à Comissão de Redação. 

~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO Lt:GlSLA'fiVO 
N• 24, de 1985 

(N'i' 82/85, na Càmiua dos DepUtados) 

Aprova o texto do Acordo relativo à Cooperação 
em Ciência e Tecnologia entre o Go'Verno da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo dos EStad(IS Uni~ 
dos da América, celebrado em Brasília, a 6 de feverei
ro de 1984. 

O Congresso NaciOnal d-eCreta: 
Art. 1 'i' Flca aptóvãdo o texto do Acordo r_elativo à 

Cooperação em Ciência e Tecnologia entre o GovernO 
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Esta
dos Unidos da América, celebrado em Brasília, a 6 de fe
vereiro de 1984. 

Parágrafo Único. Ficam sujeitôs à aproVaçãÕ-do-Con
gresso Nacional quaisquer atas de que possam resultar 
revisão do Acordo, bem como aqueles que· se de"stinem a 
estabelecer ajustes complementares. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação:· - -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 4: 

Discussão, em turrio único, do Projeto~de RiSO~ 
lução n'i' 3, de 1986 (apresentado pela Comíssão -de 
Economia comei conclusão de seu Parecer n'i' 171, de 
1986), que autoriza o Governo do Estado da 'Bahia 
a contratar operação de cr~ito no valor dC CzS 
69.710.037,26 (sessenta e nove milhões, setecentos e 
dez mil, trínta e sete cruzados e vinte e seis centa-
vos), tendo _ _ __ _ 

PARECER, sob n'i' 172, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça~ pela constitucionali

dade e juridlcidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusw 

são. 
Em votação. _ _ __ ~~ _ 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O piojeio irã à Coinissão de Redação. 

É o seguinte o projeto- aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 3, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contra
tã.r operação de crédito no valor de CzS 69.710.037,26 
(sessenta e nove milhões, setecentos e de~ mil, trinta e 
sete cruzados e vinte e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: 
A rt. t 'i' É o Governo do Estado da Bahia, nos terw 

mos do art. 2'i' da Resolução n'i' 93, de onze de outubro-de 
mil n_ovecentos e setenta e seis, do Senado Federal, auto
rizado a elevar em Cz$ 69.710.037,26 (sessenta _e nove 
milhões, setecentos e dez mil, trinta e sete cruzados e vin
te e seis centavos), correspondente a 1.518.674 ORTN de 
CzS 45.901,91, vigente em julhof85 o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
uma· operação de crédito de igual valor junto à Caixa 
EcOilôrrlíCa Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
deStinado à implantação de penitenciária (operação I); 
aquisição de víaturas e aparelhos de radiocomUnicação 
(operação II); implantação de Hospital Geral (operação 
III); construção de centro de treinamento (operação IV); 
implantação de creches (operação V); implantação de 
Unidades Escolares (operação VI); e implantação de 
Casa-Lar para crianças portadores de doenças mentais 
(~peraçào VII), 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 (José F'raSelli) -~-Tt_em--5! 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 4, de 1986 (apreSentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 173, de 
1986), que autoriza o Estado da Bahia a elevar em 
Cz$ 73.889.277, 15 (setenta e três milhões, oitocen
tos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete 
cruzados e quinze centavos), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n'i' 174, de 1986, da Comissão 
-de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionali

dade_ e juridicidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Si's. Senadores que aprovam o projeto, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

Ê o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 4, de 1986 

Autoriza o Estado da Bahia a elevar em CzS 
73.889.277,15 (setenta e três milhões, oitocentos e oi
t_enta __ e_nove mil, duzentos e setenta e sete cruzados e 
quinze centavos) o montante de sua dívida consolida-
dá. interna. -

O Senado Federal resolve: 
Art. l 'i' É o Estado da Bahía autorizado a contratar 

uma operação de crédito no valor de Czs 73.889.277,15 
(setenta e três milhões, oitocentos e oífenta e -nOve mil, 
duzentos e setenta e sete cruzados e quinze centavos), 
correspondente a 1.933.845,99 ORTN de CrS 38.208, 46, 
vigente em maio/85, junto à Caixa Económica Federal 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De~ 
senvolvimento Económico e Social - F AS, destinado à 
implantação de centros educacionais para ensino profis-

- sionalizante a nível de 2'i' grau. 
Art 2>? Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicacão. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 6: 

Discussão, em turno únicO, o Projeto de Reso
lução n9 5, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
Finanças como conclusão de seu Parecer n' 175, de 
1986 ), que autoriza o Governo do EstadQ do Pará a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de USS 20,000,000.00 (vinte- milhões de dólares 
norte-americanos) destinada ao programa de inves
timentos prioritários daquele Estado, tendo 

PARECER, sob n'i' 176, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os SrS. S~adores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. J a mil Haddad - Sr. Presidente, peço que conste 
meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O voto de V. 
Ex• contra o projeto constarã de Ata. 

O projeto irá à Comissão de Redação. -

E o seguinte o projeto aproVaôo 

PROJETO DE RESOLUÇÃON• 5, de 1986 

Autoriza o_ Governo do Estado do Pará a realizar 
operação de enlprêstimo externo, no valor de US$ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos, destinada ao Programa de investimentos 
prioritários daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
-Art:- f"' É o Governo do Estado do Parâ autorizado 

a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 2tJ,OOO,OOO.OO (vin
te milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalen
te -~m '?Utras mo_edas, de principal, junto ao grupo finan
ciador a ser indicado sob a orientação do Ministê:rio da 
Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinada a finan
ciar o programa de investimentos prioritários daquele 
Estado. 
___ Art. 2Q A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Exe_cutivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias a ser efetuaâ:õ- pelo Ministério da 
Fazenda em articulação com o Banco Central dq Brasil, 
nos termos do art. !9, item II, do Decreto n'i'74.157, de 6 
de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos 
órgãos encarregados da execução da politica econõmiCo
fin::'-nceira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Le1 Estadual n'i' 42/85, de 5w t 1-85, autorizadora da ope
ração. 

Art._ 3"' _Esta.resoluçãO entra em vigot na data de sua 
publicação. 

O SR. P~ESil)ENTE (José Fragelli)- I_t_em 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 7, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
Finanças como conclusão de seu Parecer nt 179, de 
t 986), que autoriza o Governo do Estado de Santa 
Catarina a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de USS 24,500,000.00 (vinte e quatro mi
lhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), 
tendo 

PARECER, sob n'i' 180, de 1986, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senad_ores que aprovam o projetO (iüeiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. _Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço que conste 
também o meu voto em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Será anotado 
o voto de V~ Ex• 

Aprovado. __ _ _ 
O projeto irá à Comissão de Redação, constando o 

voto do nobre Senador Hamil Haddad em contrário. 

h o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
·- N• 7, del986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 24,500,000.00 (vinte e quatro milhões e quinhen~ 
tos mil dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: _ 
A rt. 19 É o Governo do Estado de Santa Catarina 

autorizado a realizar, com garantia da União, uma ope
ração de empréstimo externo no valor de US$ 
24,500,000c00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil 
dólares norte-americanos.) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto ao Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento, destinada a aplicação 
no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano das 
Cidades de Pequeno e Médio Porte do Estado. 

Art. 29 A operação realizar~se~á nos termos- aprova~ 
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetU.ada pelo Mi~ 
nistêrio _da Fazenda em articulação com o Banco Central· 
do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi~ 
gências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-financeira -do Governo Federal, e, ainda, o 
disposto na Leí Estadual n9 6.591, de 29 dejulho_de 1985, 
autorízatíva da operação. 

Art. 3<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - lt~m ~: 
Discussã_O, efu tUrno úniCo, do Projeto de .Reso

lução n9 9, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n<:> 183, de 
1986), que autoriza o Departamento de Estradas de 
Rodagem de Santa Catarina a elevar em Cz$ 
142.451.149,49 (cento e quare-nta e dois milhões, 
quatrocentos e cinqUenta e um mil, cento e quarenta 
e nove cruzados e quarenta e nove centavos) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 184, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-

dade e juridicidade. _ 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irâ à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 9, de 1986 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem 
de Santa Catarina a elevar em CzS 142.451.149,49 
(cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e cin
qüenta e um mil, cento e quarenta e nol'e cruzados e 
quarenta e nove centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Departamento de Estradas de Rodagem 

de Santa Catarina autorizada a elevar, temporariamente, 
os parâmetros fixados pelos itens I e III do art. 29 daRe~ 
solução n"' 62, de 28 de o'!ltubro de 197~. modificada_pelo 
de n<:> 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Fe~ 
deral, a fim de que possa realizar operação de crédito no 
valor de Cz$ 142.451.149,49 (cento e quarenta e dois mi
lhões, quatrocentos e cinqUenta e um mil, cento e qua~ 
renta e nove cruzados e quarenta e nove centavo.s), cor~ 
respondente a 3.728.262 ORTN Pe Cr$38.208,46, vigen
te em maio de 1985, com recursos da Agência Especial de 
Financiamt!nto'Tndustrial- FINAME e do Banco Na
cional de Desenvolvimento Econõffiico e- Soqat -
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BNDES destinado à conclusão da segunda etapa da tra
vessia Continente-Ilha de Santa Catarina. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 9: 

Discussão, em ttirno único, do Projeto de Reso
lução _n9 10, de 1986 (apresentado pela Comissão de 
E~onomia cómo conclusão de seu Parecer n"' 185, de 
1986), que autoriza o Governõ do Estado do ES-píri
to Santo a contratar operação d,e crédito no valor de 
CzS 12.327.175,16 (doze milhões, trezentos e vinte e 
sete mil, cento e setenta e cinco cruzados e dezesseis 
centavos), tendo 

PARECER, sob n<:> 186, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pe~a constitucionali

dade e j uridicidade. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação. 
Os Sr_s. Senadores -que aprovam o projeto queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O proJeto irá à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 10, de 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo 'a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
12.327.175,16 _ldoze milhões, trezentos e l'inte e sete 
mil, cento c setenta e cinco cruzados e dezesseis cen
tavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. }<:> Ê o Governo do Estado do Espírito Santo, 

nos termos do artigo 29 da Resolução n<:> 93, de 1 I de ou
tubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado Fede
ral, autorizado a el~ar em Cz$ 12.327.175,16 (doze mi
lhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta e cinco 
cruzados e dezesseis centavos), correspondente a 
249.553,72 ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agos
to/85, o montante de sua dívida COJl_solidada inte_rna, a 
fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinado à ampliação da rede es
tadual de ensino, obedecidas as condições admitidas pelo 
sane-o Central do Brasil, no respectivO processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -~MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Transmitimos o apelo da Prefeitura Municipal de 
Gonçalo de Sapucaí, Estado de Minas, ao _Sr. Ministro 
dos Transportes, no sentido de ser asfaltado o acesso de 
aproximadamente 5 km que liga aquele Municipio à ro
dovia Fernão Dias- BR- 381, no local denominado 
Maçaranduva, aproveitando o serviço de reforma da ci
tada rodovida, incluída no programa do DNER. 
- Tal asfaltamento é indispensável para o desenvolvi

mento daquela cidade, por vir a atender algumas áreas 
urbanas de grande importância para o Município. 

_Rogamos ao Sr. Ministro dos Transportes que leve à 
devida consideração este pleito, por nós endossado e já 
encaminhado àquele Ministêrio pelo Deputado Federal 
Christóvam Chiaradia, em outubro de 1985. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
mlrtdo_ para a sessão ordinâria de amanhã a seguinte 
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Votação, em turno único, do Requerimento n"' 9, de 
1986, do Senador José lgnácio Ferreira, sOlicitando traw 
mitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado n"'s 
94, de 1983, e 53, de 1982, de autoria, respectivamente, 
dos Senadores Roberto Saturnino e Raimundo Parente, 
introduzindo alterações na Lei n9 3.373, de 12 de março 
de 1958. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 10, de 
1986, do Senador José Jgnácio Ferreira, solicitando tra
rtiitãÇão conjunla para os Projetas de Lei do Senado n9s 
284 e 263, de 1985, de autoria respectivamente, dos Sena
dores Carlos Chiarelli e Nivaldo Machado, introduzindo 
alterações na Lei n"' 4.545, de 10 de dezembro de 1964, 
que dispõe sobre a ree.c;truturação administrativa do Dis
trito Federal, e dá outras providências. 

3 

Votação, em turno únicO, do Requerimento n<i 11, de 
1986, do Senador José Ignácio Ferreira, solicitando tra
mitação Conjunta para os Projetas de Lei do Senado n'~s 
1 e 1os;ae f982, e l~ de 1983 -Complementares, todos 
de autoria do Senador Nelson Carneirú, introduzindo al
terações na Lei Complementar nY 11, de 25 de_ maio de 
1971, que instituiu o ~RORURAL. 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 73, de 
1986) do Projeto de Lei do Senado n9 244, de 198l ~ 
Complementar, de autoria do Senador Cunha Lima, que 
acrescenta§ 49 ao art. 29 da Lei Complementar n"' 1, de 9 
de novembro de 1967, que visa a reduzir, em casos que 
especifica, o limíü: mínimo populacional de que trata o 
inciso I do mesmo artigo. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n? 206, de 1983 (n9 77/83, na Casa de origem), que 
outorga ao Presidente Getúlio Vargas o título d1; "Patro~ 
no dos Trabalhadores do Brasil", tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 152 e 153, de 
1986, da Comissões: 

- de Educação e Cultura; e 
- de Legislação Social. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 8, de 1985 (nY 4.616/84, na Casa de origem), que 
dispõe sobre medidas de segurança aos ex-Presidentes da 
República e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 158, de 1986, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto ven

cido do Senador Luiz Cavalcante. 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n'~ 10, de 1985 (n9 3.809/84, na Casa de origem), de 
iniciã.tiva do Senhor Presidente da República, que auto
riza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA a alienar, mediante venda, os imó
veis urbano_s que menciona, de sua propriedade, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s !09 e III, de 
1986, das Comissões: 

- de Assuntos Regionais; 
-do Distrito Fede-ral; e 
- de Finanças. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara n9 193, de 1985 (n<:> 6.448/85, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que au
toriza o Poder Executivo a abrir ao Subanexo Encargos 
Gerais da União o ex-édito especial de CrS 6.000.000.000 
(seis bilhões de c.ruzeiros), para o fim que especifica, ten
do 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• !30, de 1986, da 
Comissão 
~ de Finanças. 
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DisCuSSãO; em turno úniC-o, do Pr-ojeto de Lel da CâR 
mara_~9 208, de _1985 (n9 6.578/85, na Casa de Origem), 
de inicíativa do Senhor Presidente da Repóblic3, que dis
põe sobre a estruturação das categorias funcionais do 
Grupo-Atividades..de Apoio Judiciãrio dos Quadros Per
manentes das Secretarias do Superior Tribunal Militar e 
das auditorias da Justiça Milit~r e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob no 112 e Ü3, de 
1986, das Comissões: -- -

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

lO 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n' 127, de 1985, 4e autoria do Senador Jutahy Ma
galhães, que dispõe sob rê a extensão dos efeitos das Leis 
n'i's 3.502, de 21 de dezembro de 1958, e3-.l64, de 19 de ju
nho de 1957, a outros casos, que especifica, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n~ 196, da Comissão 
- de Redatà,o, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli).- Estâ encerra
da a sessão. 

{Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 10-3-86 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) --Sr. PreSidente, Srs. Senado
res: 

Se até hã pouco tempo os estudiosos da sociedade bra
sileira - os sociólogos, de preferência - conduf3.m, 
pelo comportaft!e_~to do povo diante dos acontecimentos 
nacionais, que não havia ainda uma consciêllcia social 
definida, prevarecenao~pe!o contrário, ainda a consciên
cia social difusa, se isso era verdade, este fato, entretan
to, modificou-se a partir de alguns anos a esta parte. 
Uma consciência social definida, altiva, vigilante, jâ se 
esboçara a partir da campanha da~. "Diretas -Já'\ -cám o 
povo nas ruas para afirmar a sua vontade, para traçar o 
seu próprio rumo, para dizer _o que desejava_. 

Sr. Presidente, só a partir, rigoro-samente, do Progra
ma de Estabilização Económica implantado pelo Gover
no, há dez dias, é que o povo decidiu, definitivamente, 
participar da vida pública nacionaL" E aí" está o exemplo 
vivo, está o povo nas ruas a apoiar o Senhof Presidente 
da República, sem perguntar se Sua Excelência ouvira 
antes o Congresso Nacional para a -adoção dessas-lnedi
das, ou, se usando o instrumental juridico em vigor, o 
decreto-lei, tantas vezes malsinado, implantou, através 
do chamadQ, .. choque heterodoxo", o programa que visa 
a zerar a inflação brasileira e abrir caminhos efetivos ao 
processo de desenvolvimento econômico-social do País. 

O que se viu, e isso merece aplausos , foi o povo nas 
ruas assumindo o papel de fiscal do Governo, por dele
gação expressa do Senhor Presidente da República, exi
gindo, por isso, nessa condição, o cumprimento fiel das 
tabelas de preços fixadas pelos órgãos competentes, por
que sentiu, na própria pele, na própria carne, que a si
tuação anterior, que levava ao plano inclinado da ••débâ
cle" a economia, não podia mais se sustentar e alguma 
medida deveria ser tomada para conter esse processo ga
lopante de uma inflação que, como fenômeno anti
social, corroia, não somente património material do 
povo como as energias morais da Nação brasileira. 

Hoje, decorridos dez dias da decisão_ do GOVerno, de
cisão firme e corajosa, aplaudida e apoiada por todo o 
povo, podemos concluir que atê alguns setores insatisfei
tos, os sócios do processo inflacionário Que empobre
ciam e aviltava o País; e os especuladores de_ poderosos 
interesses financéifOs, já esão cedendo lugar à bar.reira 
que o povo faz nas_ ruas, criando uma consicência de que 
não é mais possível retroagir, de que é necessário lr em 
frente e tornar efetivo plano que o Governo-acaba de 
traçar. 

Os_que aqui representamos o povo, os que viVemOs em 
cantata permanente com os seus sofrimentos, com as 
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suas dificuldades, com as suas angústías, terrios que nesta 
hora, mais do que nunca, formar constituir, a viga mes
tra do apoio ao Governo, para que ele -tenha condiÇões 
de dar continuidade a um plano que conseguiu, talvez 
num movimento inédito na História brasileira, unir toda 
a Nação pelos seus segmentos e colocá-la na linha de 
frente na luta contra o inimigo comum- a inflação, que 
d_evorava a economia nacional e que levava a aflição aos 
lares de todos os brasileiros. 

Esta, â razão pela qual, decorridos lO dias, que a al
guns pode parecer muito pouco, podemos dizer que, se a 
Nação continuar com o mesmo ímpeto dos primeiros 
diaS, entusiasmada, firmemente determinada a apoiar o 
Presidente José Sarney, e se sentir, por outro lado, que as 
forças políticas que apoiam o Governo, e até aquelas que 
lhe fazem oposição, estão dispostas a apoiá-lo, este terá 
cOndições de manter o programa sem lhe abrir nenhuma 
fissura. Nós, que aqui estamos no Senado, os que estão 
nas Assembléias Legislativas, os vereadores, os deputa
dos federais, os prefeitos, enfim, todas as forças políticas 
do País, não podemos deixar de, nesta hora, numa só 
-voz, -dizer ao Presidente da República que pode contar 
com o nosso apoio, porque necessário para manter o 
movimento popular das ruas, manter o estado psicológi
co do povo e a sua confiança inarredável nas decisões fir
meS que acaba de adotar. 

O Sr: Américo de Souza - Pemite-me V. Ex• iiin apar
te? 

O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço V. Ex•, Sena
dor Américo de Souza. 

O Sr. Américo de Souza """":'_ S~na.Ji9r Nivald_o Macha
do, o discurso que V. Ex"" profefe nesta tarde, e que ouvi
mos com inusitada atenção, é ais uma peça oratória de 
grande valia e de profundo_ embasarn~to jurídico e e~o
.nômíco., que vem comprovar que a classe politica brasi
leira, 'e muito especialmenle o Partido da Frente Liberal 
que V. Ex" tão bem representa nesta Casa pelo Estado de 
Pernambuco - está dando o seu apoio, irrestrito apoio, 
ao eminente Presidente José Sarney, nesta cruzada que 
Sua Excelência empreendeu para trazer este País aos tri
lhos do desenvolvimento sem inflação. Até mesmo polí
ticos que lhe vêm fazendo oposição, e oposição até mes
mo à reforma econômica, segundo os jornais de hoje, re
solveram mudar de estratégia. O Jornal do Brasil publi
ca, em sua edição desta data, que o Governador Leonel 
Brizola resolveu mudar o rumo de seus ataques ao Go
verno Federal e apoiar a popu~ação, fazendo com qu"e o 
seu Governo também fiscalize os preços nos supermerca
dos e demais estabelecimentos comerciais. b uma de

- monstração, nobre Senador Nivaldo Machado, de que a 
opinião pública, que se levantou unanimemente em fa
-vor do Presidente José Sarney e das medidas económicas 
que Sua Excelência decretou, tem sido suficientemente 
forte para fazer com que a classe política, até aqueles me
nos sensíveis, tomasse o rumo do povo, e todos 11:nidos, 
brasileiros enfim, possamos dar o apoio indispensável de 
que o Presidente Jos.é Sarney necessita e precisa para 
cumprir a sua determinação de fazer este País progredir 
com a inflação zero, e vai fazê-lo. 

Parabéns, nobre Senador. 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Américo 
de Souza, sou muito grato à colaboração que V. Ex• aca
ba de fazer às considerações que estou fazendo, a respei
lo-de um problema que empolgou a Nação. Por isso, in
corporo, com muita satisfação e honra para mim, o 
aparte de V. Ex", pelos fatos que traz à consideração da 
Casa, e que comprovam à_ saciedade que o povo, firme
mente apóii:lTfdo o Presidente, fez recuar aqueles que 
·eram Sõcfós da inflação, os poderosos interesses de espe
c-uladores, e até o que, não julgando bem a inteligência 
do povo, pensavam em ilaquear a sua boa fê, cortejando 
a popularidade, iludir mais uma vez a opinião pública, 
subverter os fatos, e jogar o povo contra o Presidente, 
usando argumentos ostensivamente falaciosos. _ 

Senador Américo de Souza, estamos certos de que, se 
a inflação _subvertia os valores morais, se a inflação cor
roía as energias do povo brasileiro, agora, diante de uma 
mudança fundamental da sua mentalidade, acreditando 
no trabalho e não na especulação, sentindo que há um 
novo rumo que o Presidente acaba de imprimir'; estamos 
certos de que aquilo tudo que parecia, até há pouco tem
po, impossível, a reversão desse processo inflacionário, 
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tudo isso-mud.Du, mudou porque o povo brasileiro sentiu 
que não há mais a subversão dos valores, que o trabalho 
deve ser premiado e que especulação contra o interesse 
do povo deve ser penalizada. 

O Sr. Passos Pôrtõ - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. NIV ALDO MACHADO - Ouço o nobre Se
nador Passos Pôrto. 

O "Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador Nivaldo Ma
chado, estou acompanhando o discurso de V. Ex• e ouVi 
muito bem o oportuno aparte do nobre Senador Améri
co de Souza. Tenho também acompanhado o desenvolvi
mento desse processo político e económico estabelecido 
no Brasil depois do decreto-lei do Senhor Presidente da 
República, e ando muito preocupado com o processo es
petacular a que está levando esse projeto, com a socieda
de voltada para os efeitos da crise inflacionária brasilei
ra, sobretudo a classe política preocupada com as causas 
realmente do processo inflacionário do nosso País. A 
continuar como está indo, teremos, sem dúvida alguma, 
dentro de mais poucos dias, uma crise, o estrangulamen
to do processo econômico brasileim. Estamos todos 
preocupados com supermercados, preocupados com as 
limitações de preço, jâ !lO final dos preços ao consumi
dor. Há problemas gravíssimos de recomposição de esto
ques, de fornecimento de insumos básicos. Hã, sem dúvi
da alguma, aqueles que viveram, ao longo destes anos, o 
clima da inflação, não querem abandoná-lo, porque a in
flação é um estado de espírito, é um estado psicossocial. 
O Governo tem que atentar para as conseqUênciaS na 
área rural, no comércio e na indústria. Hã, sem dúvida 
alguma, o perigo de uma recessão, hã o perigo de desem
prego. Considero estes próximos 60 dias fundamentais 
para o destino çlaeçonomia e da política brasileira. Esta 
euforia que a classe política está proclamafldo a cada i!Js
tante, atravês dos microfones oficiãis, deverá ser substi
tuída por um esclarecimento mais profundo à sociedade 
do que está Por vir. Não tenho dúvida V. Ex•, um cho· 
que deste tipo, heterodoxo, e ele não tem nada de hetero
doxo, é ortodoxia da própria ciência económica. Com 
inflação, ou se retira a inflação, o processo é este, a ope
raciOnalidade é alguma coisa de singular. O fundamento 
polítíco; ideõiOgico do choque, este é eminentemente ca
pitalista, não modifica as estruturas econômicas do País, 
ele é bem-vindo, mas tem que ser acompanhado, a cada 
instante, por todos nós, porque há difiCuldades seriíssi
mas e que o Governo tem que superar, para chegar a 
uma situação de que é o desejo de todos nós é que o País 
volte àqueles patamares de um mínimo de inflação para 
um_máximo de desenvolvimento económico. 

O SR. NIVALDO MACHADO ---Senador Passos 
Pôrto, ouvi com muito interesse, com muita atenção, o 
aparte de V. Ex•, que sempre e quando intervêm nos de
bates desta Casa o faz imbuído dos melhores propósitos, 
e, depois, traz ainda a lição de experiência de Domem 
público, que tem norteado a sua vida dentro de parâme
tros éticoS, em busca de melhor servir ao interesse coleti
vo. V. Ex' tem razão quando afirma que, na verdade, o 
Governo não pode deixar-se dominar pelo clima de eufo
n-a é'deixitr_de adotar medidas que visem a corrigir falhas 
e tornar efetivo o programá que implantou. A verdade é 
que esse pri)grama foi demoradamente estudado, e todas 
as possíveis fisSuras e todos os pontos falhos, serão, na 
devida oportunidade, sanados por meio de mecanismos 
próprios para que o programa atinja os seus objetivos. 

Atento à ponderação de V. Ex", continuo, por outro 
lado, confiante em que, dentro de 60 dias, se houver 
qualquer vulne_rabilidade no plano que vem de ser posto 
em prática:- providências serão adotadas para impedir 
que -ele _deixe _de atingir os resultados esperados. 

O sr. Américo de Souza- Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço o nobre Se~ 
nador. 

O Sr. Américo de Souza - Nobre Senador Nivaldo 
Machado, ouvindo o Senador Passos Pôrto, gostaria de 
dizer a S. Ex• que suas preocupações nã.o são as nossas 
preocupações, e não são as nossas preocupações exata
mente: porque estudamos bem o assunto, analisamos e 
verificamos que o programa de estabilidade econômica, 
do Presidente José Sarney, já resPonde, por antedpaçâo, 
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a todas essas inquietações e preocupações do eminente 
Senador Passos Pôrto. Vejamos, por exemplo: a recessão 
ou o desemprego, que seria conseqUência da recessão. 
Não há corno existir. Na medida em que o Governo 
criou o cruzado cQmo uma moeda_(O:rt~_p_a_ra viyer_ao 
lado do cruzeiro com d~svªlorização progressiva, o qUe 
temos, na hipótese de acabar com a correção monetâria e 
não existindo o cruzado, os investidores do sistema fi
nanceiro iriam fatalmente retirar o seu dinheiro, por fal
ta de rentabilidade, e aplicar eventualmente em d6Jares. 
Não há mais essa necessidade. Por quê? Porque o cruza
do, cujos inveSGmentoS foram _transformàdos_ imediata
mente após a assinatura do decretq, cnizeiros-em·cruza~ 
dos, o cruzado passou a ser uma moeda estável, acampa

, nhando a diferença pernfaõ.ente em valor do dólar. Ora, 
sabemos que o preço do dólar paralelo era puxado para 
cima, não em fu'nção _das pessoas que viajavam, não em 
função dos importadores, e sim em função dos especula
dores, que precisavam ter as· suas fortunas -em uma moe
da forte que não se des~alorizasse, e, ao mesmo tempo, 
que se valorizasse. Mas 'Valqrizava em função do cruzei
ro. Não se valoriza em função do cruzado. Ora, o que te
mos, que fazer com os valores que estavam empregados 
no opcn ou atê em caderneta de poupança, alguns bllhões 
de cruzeiros? Na medi~a em CJ,Ue é preservado o valor de 
compra, o poder aquisitivo desses cruzeiros trans(orma
dos em cru:tados, não hã por que retirá-los, porque o 
dólar também não aumenta~ Mas o que vaf acontecer na 
hora em que eles não ficarem satisfeitos Com o re·ndimen
to _ _d_e_O,S% .ao m~. ou seja, 6% ao ano? Fatalmente, reti
rarão esses valores e empregarão em ativ~dade~ produti
vas. O que vem representar atividades pr0dutiVãs1 Au
mento de emprego. O que vem representar-aumento Q.e 
emprego? maiO:r,quailtidade dedinh~iro Circulando e~ em 
conseqüência, sustentando o comércio, que sustenta a in
dústria. EntãO, não há por que hoje no_s preocuparmos 
com as inquietações _do Senador Pas!iQS Pi)rto. Todas 
elas jâ fOra-m devidamente equacionadas no decr_eto-lei 
assinado pelo Senhor Presidente da República, agora 
aperfeiçoado p'elo decreto-lei que Sua Excelência deve 
ter assinado hoje. Daí a r"azão, noQre Senador ~ival_do 
Machado, de diZ.er-qU:e-nóS da Frente Liberal, nós~ da 
Aliança DemocrátiCa, nós que apoiamos_ irr(:stritament~ 
o Governo do eminente Presidente José Sartiey~-s_ó temos 
de aplaudir, só temo_s de fazer uma corrente positiva de 
apoio, como políticos que somos, à opiniãO pública, a 
essa massa formidável de brasileiros _gue saiu às ruas 
para defender os seus próprios direitos. MUito- obrigado. 

O SR. NIV ALDO MACH.ADO - Senador Américo 
de Souza, sou muito grato mais uma vez _à _colaboração 
de V. Ex', que, de modo objeüvõ, e COrri argumentaçãO 
baseada em dados de ordem técnica, dissipa qualquer 
dúvida no que toca às preocupações de que o processo 
ec_onômico_ brasileiro possa entrar em recessão. Não 
acredito nesta hipótese, porque o Presidente José Sarney, 
desde que assumiu o Governo,_ enfatizou o seu propósito 
de que teríamos que crescer. O País, sujeito à explosão 
demográfica, não poderia pensar numa economia reces
siva, nem naquilo que os economistas cha~am de_ estag
flação. Teríamos que á.tivar o nível da vida económica, 
criar empregos, teríamos que produzir, aplicando o di
nheiro que seria apenas como insfrumerito de especu
lação no trabalho, para que as novas gerações que che
gam ao mercado de trabalho-:-_ an~!J.l!flente mais de três 
milhões de jove_ns -, passem a ter oportunidade de ga~ 
nhar a vida e de GOntribuir para o efetivo desenvolvimen
to do nosso Pais. 

Esse plano, estudado de forma a mais meticulosa, es
tudado com todo g_ cuidado_, traz no seu bojo a decisão 
de fazer com que a economia brasíleira não fique-sujeita 
a um processo recessivo. Ao contrário, retome os cami
nhos do desenvolvimen_to económico, porque só assim 
poderemos criar no País a verdadeira riqueza e o ~raba
lho honesto e produtiVO, para qUe as gerãÇõesjovens que 
estão _chegando ao mercado de trabalho, não se frustrem 
pela inexistência de _emprego, depois do sa<:rificio feito 
para a conquista de uma profissão de nível médio ou de 
diploma de nível Universitário, sem a menor oportunida
de de se engajar no processo de crescimento _do Pais. 

O Sr. Américo .de Souz!\'- Nobre.Senador, permite y. 
Ex• outro aparte, apenas para completar o m~raciocí
nio7 
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O SR. NIV ALDO MACHADO - Pois não. Ouço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Américo de Souza - Nobre Senador Nivaldo 
Machado, temos tomado conhecimento, através da im
prensa, de que está havenda __ um_a preocupação muito 
grande com relação ao. tabelamento dos juros, e ess_a 
preocupação vem sendo até do PMDB, que conosco for~ 
ma a Aliança Democrática. Ouvi hoje, através da televi
s~o. o nobre Deputado Pimenta da Veiga_declarar que o 
Partído estava fazendo um projeto de [ei para alterar o 
decreto-lei, propondõ não só o tabelamento dos juros 
com-o também que o teto para a incorporação do índice 
inflacionário ao salário descesse de 20 para lO%. Inician
do pelo tabelamento dos juros, diria a V. Ex• que não é, 
em hipótese alguma, recomendável ao Governo no mo
mento fazer o _tabelamento dos juras, porque a dimi
nuição, a baixa dos juros será automática, em função atê 
mesmo da oferta e da procura do dinheiro no _mercado 
financeiro. Não há mais quem possa hoje se submeter às 
laxas de_juros escorchantes_, como as de antes de 28 de fe
vereiro. Hoje, para se ter uma idéia, não há possibilidade 
de ultrapassar os 50% ao ano qualquer atividade no setor 
bancário. Ainda mais, agiotagem, como diz __ bem o Sena
dor Jutahy Magalhães, isto é agiotagem. Na verdade vai
se forçar a baixa dos juros pela ausência de tomadores de 
dinheiro, porque não há mais aquela ganância de se tírar 
dinheiro aqui e especular ali, e esses juros, certamente, 
não ultrapassarão os 36% ao ano. Será uma tendência 
natural das coisas, quando a poeira assentar e tudo vol
tar ao seu leito normaL Então, o que acontece com os 
bancos, que hoje são apontados <:amo sendo os grandes 
piejudicados por essa reforma? Ai hã de se ver que real
mente eles poderiam dar-se ao luxo de espalhar agências, 
Tabulosamente ricas, por aí afora, não só no Brasil como 
no exterior, porquanto recebiam dinheiro de depósitos à 
vísta a custo zero e aplicavam com juros escõtchantes de 
15, 18, 22 ou 25% ao mês, e ag-ou não podem mais fazê
lo, a· ilão Sér coin jurOS de-1,8, ""2.2, no máximo 3% ao 
mês. O que acontece com os bancos? Eles, que monta-

~ra~m toda_ sua estrutura. em cima de ganhos fabulosos, de 
-umã hora para outra viram reduzídos es~ ganhos, atê 
porque se julgavam, até certo ponto, passíveis de serem 
tragados pela própria inflação, que eles próprios produ
ziam. AsSim, os bancOs, Qiie ganhavam uma fortuna, a
gora vão deixar de ganhar. Haveria, realmente, um cho
que no setor finanCeiro brasíleiro se _o Governo, ge uma 
hora para outra, pura e simplesmente, taxasse os juros a 
3% ao-mês. Para que haja isso, tem que haver uma aco
modação de interesses entre tomadores e emprestadores. 
Com fetação à diminuição do teta de 20 para 10%, ima
ginamos que não haja nenhum l;leneficio, porquanto o 
Presidente José Sarney, sensível ao trabalhador, já deter
mhtóu estudos no sentido de que se reveja a sitUação dos 
assalaridos, e, toda vez que o dissídio comPletar um ano, 
o valor da possível inflação, se houver, porque continua
inOs a admitir que essa inflação possa ser zero até lá, seja 
incorporado ao salário. Eram estas as explicações que 
gostaria de dar a V. Ex•, não expliCação, apenas uma ex
planação, porque a V. Ex• nada se explica, apenas se ex
põe. Muito obrigado.' 

O SR. NIVALDO MACHADO- Sr. Presidente, an
tes de concluir, agradeço, mais uma vez, ao nobre Sena
dor Américo de Souza a colaboraçªo que S. Ex' trouxe 
aos debates, com a ~ua objetlvidade; cOm o seu senso de 
equilíbrio e, sobretudo, com a lucidez que caracteriza as 
-~uas intervenções nos debates. 

Reafirmo, nesta hora, a minha confiança no programa 
de estabilização da economia, porque o povo estã unido 
no apoio ao Presidente, aplaudindo-o nas ruas, e lutando 
para--o êxito dos objetivos para que foi criado, porque foi 
a maior vítima da inflação, que estimulava a aventura nO 
pior s~ntido, e corroendo o patrimônio material do povo 
brasileiro, também atingia as energias morais da nacio
nalidade. 

ESla, Sr. Presidente, a posição que devemos adotar, de 
confiança n-o programa implantado, na certeza de que o 
povo, mobilizado e motivado, defmiu, pela consciência 
social que o norteia, os seus rumos, imbuído dos senti
mentos de segurança, de firmeza, di! decisão, em busca 
ae nlelhores diâs e de condições de vida cgro.patíveis_Com 
a dignidade da pessoa humana. (Muito bem! Palmas.) 

Abril de 1986 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NI
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 24-3-86 E 
QUE. ENTREGUE À R$V!SÃ0 DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun
cia o.seguinte d_iscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: dia ~9 de março corrente, os Erigenheiros Agrôno
mos do Ministério da Agricultura fizeram entrega ao 
digno Secretário-Geral daquela Pasta, Dr. Lázaro-Bar
bosa, de um expediente em que expõem a situaçã:o da~ 
quela importantíssima categoria profiSsional no que tan
ge à remuneração e aos d(reitos, erri confronto com as 
demais categorias profissionaís, espec"iãllnente -a -de 
médico-veterinário. 

O engenheiro agrônomo no Brasil, Sr. Presidente, de
veria constituir-se numa classe merecedora de todo estí
mulo, de tod~ o apoio, dada a relevância de sua missão. 

Realmente, na hora em que o País se empenha numa 
busca de soluções para os seus mais graves problemas, o 
mais urgente dos quais talvez seja o abastecimento e a 
alimentação, é na agricultura racional e metodica-mente 
dirigida e explorada que se encontra o fundamento bási
co da estabilidade económica e social, consubstanciada 
nas medidas recentemente adotadas pelo Governo do 
Eresidente José Sarney. 

Não se pode olvidar, n3.turahÚente, o·que representam 
a indústria, o comércio e os serviços em qualquer econo-
mia. -

Mas a maior preocupação de todos os povos, de todos 
os governeis·; em todas as latitudes, é a produção de grãos 
em quantidade que supra as necessidade internas e per
mita excedentes para a exportação. 

Assim nos Estados Unidos, como na União Sovi~tica, 
assim na China ou no Mercado Comum Europeu. 

No Brasil, é forçoso reconhecer, são tímidos os resul
tados que vêm sendo obtidos nos últimOs decênios, se 
atentarmos para o nosso crescimento demográfico. 

Não cabe nes_t~ pronunciamento á.dentrarmo-nos nas 
causas de nosso pouco êxito na produção agrícola. 

Uma delas, porém, salta à vista: necessitamos de agrô
n-omos e técnicos de nivel médio em nossos campos, ne
cessítamos de levar as modernas técnicas agrícolas às re
giões mais distantes, o que significará a incorporaÇão de 
vastos tratos de terra (até então inaproveitados) à nossa 
chamada fronteira agtíco!a. . 

O Miní~tério da Agricultura, assim, necessita de recur
sos, necessita ser acionado no sentido de ~alor_i~ar os 
seus engenheiros-agrônomos, de dar-lhe~_ melhores con
dições de trabalho para que possam cumprir suas impor
tantes tarefas. 

.O documento que f9i entregue ao Sr. Secretário-Geral 
do Ministério da Agricultura, no dia 19- de março, coo~ 
tém dados interessantíssimo~. nã_o apenas no que se refe
re á irrisória remuneração dos engenheiros-agrônomos, 
mas, sobretudo, sobre o papel de nossa agricultura na 
.economia brasileira. 

Homem do Centro-Oeste brasileil::o, de onde se irra
dia, no momento, a mensagem de esperança que emana 
do trabalho na_ terra, o Ministro Iris Rezende saberá, 
sem dúvida, dar à representação dos , engerilieiros
agrõnomos da Pasta, que tão auspiciosamente dirige, a 
resposta adequada. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex' um aparte~ 

O sR.:l'nVALDO MACHADO- Com muita honra, 
nobr_e Senador Jorge Kalume. 

· O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Nivaldo Ma~ 
chado, eu quero felicitá~lo por esse seu pronunciamento 
dos mais lisongeiros. Efetivamente, a tese que V. Ex• de
fende, de uma melhor remuneração para os engenheiros 
agrônomos e técnicos agrícolas, é das mais saudáveis, 
São esses técnicos os verdadeiros responsáveis pelo o au
mento da produção e da produtividade, e através da tec~ 
nologia isso pode ser alcançado. Embora eles sejam uns 
verdadeiros sacerdotes da profissão que abraçaram por 
-vocação, por idealismo, é necessário que o Governo re
conheça e corresponda no sentido de estimulá-los atra~ 
vés de uma remuneração mais condigna, principalmente 
num País Como o nosso, um País continental, como tan~ 
ta terra, ainda com a agricult.ura tratada de uma maneira 
empíríca. Eu saúdo V. Ex" por isso. Tem V. Ex• o meu 
apoio. E que o atual Ministro da Agrícultura, Dr. Irís 
Rezende, atenda essa justa proposição de V.~·~ porque 
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os engenheiros agronomos, os téemcos agrícolas ou to
dos homens que vivem no campo devem merecer a nossa 
consideração, o nosso apreço, a nossa estima e finalmen
te a nossa so1idariedade. 

O SR. NIV ALDO MACHADO- Senador Jorge Ka· 
lume, acolho, com muita honra para mim, o lúcido e ob
jetivo aparte de V. Ex• 

Na verdade, o nobre companheiro -de representação 
popular coloca o problema nos seus devidos termos. Pais 
de dimeilsãa Coi:ttinental, não poderia estar exposto à hu
milhação _de ter que importar gêrieros alimentlCioS p"ara 
dar condições melhores de vida_ a sua pop~lação. 

Coin efeito; sem que ·a-qUeles que se ent:i=egam à ativi
dade primária recebam o estímulo devido, não é possível 
ao País sair da situação, repito, humilhante, de adquirir, 
no exterior, genêros alimentícios. Na hora em que o Go
verno se propõe a promover a Reforma Agrária, que, no 
fundo, é uma reforma fundiária, com o objetivo de au
mentar a produtividade da terra, não pode deixar de aju
dar aqueles que lidam com a atividade primária; apoio 
que o Governo te-m ol5riglição de dar à agricultura rever
terá em benefício da produção que deverã corresponder 
àqueles níveis compatíveis coln a nossa dimensão conti
nental. 

O Sr. Martins Filho-- V, Ex• COncederia um aparte? 

·O SR. NIV ALDO MACHADO - Ouço V. Ex• com 
muito prazer. 

O Sr. Martins Filno- O assunto que V, Ex• traz ao 
conhecimento do Senado e da Nação é muito impõftan
te. Eu defendo, inclusive, que o Governo deve baixar um 
ato, como baixou esse da reforma ecOnómica, taiDbêm 
com um direcíoriamefito v-õlfado para o setor primário, 
para a produção de al.ímento, porque ·nós --preCisamos 
produzir proteína para alimentar milhões de brasileiros 
carentes. Jamais alcançaríamos esse objetivo sem prim'ei
ro fortalecer ou dar incentivo aqueles que militam no se
tor, que são os agrônomos; os técnicos agrícolas, o agri
cultor, enfim o produtor rural. I'! muito oportuno o pro
nunciamento de V, Ex.f Gostaria de nessa oportunidade 
me congratular e solidarizar com V. Ex• Isso é o que nós 
estamos precisando, porque o setor primária - eu não 
diria que está abandonado- estã precisando de incenti
va. Defendo a reforma agrária, soU -a favOr, rll3.s de uma 
maneira mais abrangente. Precisamos de uma política 
séria voltada para o fortaleciffiento do setor primâriÓ 
porque só assim teríamos o campo tranqi!ilo mas tam~ 
bém os grandes centros urbanos, porque não adiatita in~ 
centivar a migração pata os grandes centros urbano~ se: o 
elemento vindo do meio rural chega nos grandes centros, 
não tem emprego, não tem habitação enfim nã_o teni na~ 
da, e a tendência é se tornar um marginal. Então, temos 
que reverter o fluxo migratório, fazer com que aqueles 
que estão desempregados flOS grandes __ centros, em São 
Paulo, no Río, em Brasíliã. e eOquanto os outros retorw 
nem para o meio ~m! _e passe~ a ser produtores rurais e 
tenham a satisfação de- estarem produzindo o alimento 
para matarem a fome de milhões de brasileiros. 

O Sr. Jorge Kalume - Pen:nite V. Ex• um aparte? 
Quero apenas o apart~ para comp}ementar a linha d_e ra
ciocínio de V. Ex~ e a do estimado colega Martins Filho 
como, também, a nossa porq-ue aparteei V. Ex• hã pou
cos segundos._ 

O SR. NIVALDO MACHADO - Pois não. Ouço o 
aparte de V. Ex• -

O Sr. Jorge Kalume- Eu_gostaria de.inclUir, também, 
o médico-veterinário que-tem essã grarlde. rCsponsãb_ifi
dade. Ele, também, é considerado o homem do campo, 
sendo o responsável pelos rebanhos que alimentam as 
nossas populações. Eles bem merecem urna remuneração 
condigna com o sacrifício que fazem em prol da comuni
dade. 

O SR. NIVALDO MACHADO - Nobre Senador 
Jorge Kalume, a suâ intervenção é por demais oporttiiia 
e, com muita honra, a incorporo às considerações que es
tou fazendo; e agradecendo o aparte do nobre Senador 
Martins Filho, quero dizer que S. Ex• fez aqui uma cOlo
cação das mais válidas, qual seja, a de dar ao homem do 
campo a oportunidade de trabalho, evitando o seu deslo
camento para a cidade, onde ele encontra os problemas 
das favelas e das populações marginalizadas. Por mais 
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que o Governo a_f!Iplie os serviços públicos de transporM 
te, alimentação, educação e saúde, esses se tornam, den..
tro de pouco tempo, deficientes, pelas levas e levas de 
pessoas desassistidas no campo, onde, encontrado a de
vida proteção, procuram o trabalho nas fábricas, de 
ondejá saem, também, legiões de trab8.Ihadores desemM 
pregados pela modernização das estruturas produtivas. 
De maneira que, o País tem que fazer sua revolução 
agfáYia, tem -que modernizar as estruturas do campo, 
tem que se valer do capital, da terra e da tecnologia. Para 
tanto, não pode deixar sem proteção os trabalhadores, 
nessa atividade, obrigando-os a procurar melhores con
dições de vida_e_outros horizontes nos grandes centros 
que, por si, jã constituem, talvez, hoje, a maior proble-
mática, quando a população se urbaniza rapidamente. 
Até pouco tempo, o País tinha a maioria da sua popu
lação no meio rural. Hoje, há um número_crescentemen
te menor de trabalhadores, de produtores rurais em con
trapos1ção a um número cada vez maior de consumido
res n_os grandes centros urbanos. Isso significa que o Go
verno tem que ficar atento a essa problemática e tem que 
dar a solução que V. Ex~ acabou de alvitrar, que é a de 
amparar aqueles que, com sacrificio, se entregam à ativi
dade produtiva no meio rural para abastecer os grandes 
centros consumidores deste País. 

t: este o apelo que gostaríamos de formular, Sr. Presi
dente, certo de que com maior produção, com a elevação 
dos índices de produtividade, com estímulo e boa orien
t:ãÇãõ -têcnfC:ã, nossOs agricultores, nossas empresas agrí
colus saberão corresponder à confiança de nosso povo_e 
ôo Go_verno do Presidente Sarney,levando ao alcance de 
todos o alimento que_ sempre foi escasso e que, em canseM 
qUência, arrastava consigo o pesado carro da inflação, 
uma página negra de nossa história que estamos a supe-

---rar. -

t esse o nosso apelo: que o Ministro lris Rezende se 
debruce sobre esse documento e determine a adoção das 
medidas e providências nele contidas, para que o Minis
tério da Agricultura volte a ocupar o importante papel 
que lhe compete em nossa economia, pOis havendo 
abundância de alimentos, havendo produção a custos 
baixos, o povo brasileiro sentir-se-ã encoraj3do ao traba
lho ordeiro e produtivo nos demais setores. 

E mais: voltará suas vistas para o campo, de ondeja
mais deveria ter emigrado, que jamais deveria ter aban
donado, pois as cidades, com suas periferias congestio
nadas _de favelas e invasões, jamais poderão lhes oferecer 
condições dignas de_ vída e de trabalho. 

É _o que tinha a dizer. (Muito beiii.l Paln12.s.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
CARLOS CHIARELLI NA SESSÃO DE 3-4-86 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL-:- RS, Como 
Li der, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs . .Senadores: 
- o que rrie-traz à tribuna_ é_ uffi tema_ de impOiúncia sig~ 
nificativa na vida político-institucio_túil do PaíS, isto é, o 
recadastraniento eleitoral. -

Ma::; antes de referir-me a ele, gostar_ia de fazer duas ou 
- Tr&(cOnsi~~rações, ainda qL_Le en passant, sobre a mani

festação da Liderança do PDS, com relãção àCOBAL, e 
mais do que isso, nO q ue_tange à figura do seu Presiden
te, Dr. João Felício Scârdua. Não seria correto se_ não re
gistrasse aqui, ainda que sem nenhum vínculo partidário, 
o testemunho de apreço, de admiração e de-respeito por 
essa figura ídônea de gestor dos negócios públicos, que é 
o Sr. Presidente da COBAL. Homem de conduta inata
cável quando Presidente da Centra( de Medicamentos 
(CEME), onde teve, inclusive, a coragem de fazer frente 
às grandes multinacionais da área química e~- particular
mente, da indústria farmacêutica. 
-Homem de profunda sensibilidade social, presidiu os 

destinos da FAE, na área do Ministério da Educação, 
ora aprov-eitado nos quadros diretivos da Nova Repúbli
ca, recebeu a incumbência de administrar a COi3AL, an
tes SaqUe-ada por administrações corruptas que ainda 
hoje se envolvem nas_ malhas poticiais; subinetídas a es
cândalos lastimáveis de sonegação de alimentos à popu
lação. Foi de, por competência e austeridade, capaz de 
recolocar a organização no caminho de um saneamento 
econômico-financeiro e de recuperação da sua imagem 
como instltuiçãu. 
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Poderá ter havido algum problema, em algum setor de 
um ou de outro estabelecimento da grande rede, mas o 
que é preciso ficar constando nos Anais é o registro dC 
apreço; de admiração, de respeito e de confiança num 
homem que é exemplar na dedicação à causa do serviço 
público e esse homem é o Sr. João Felício Scárdua. Segu
ramente dados maiores, informações mais amplas, escla
recimento_s mais profundos haveremos de obter, para 
que qualquer dúvida que reste, sobre o procedimento ad
ministrativo naquela companhia, seja definitivamente es
pancada. Mas, antes de mais nada é preciso que se evite 
qualquer interpretação viciosa e que se possa, por enten
dimento apre~sado, chegar a considerações que venham 
ailaquear uma conduta, de administrador e de cidadâõ, 
merecedora do apreço e do respeito de uma Casa séria 
como o Senado da República. 

De outra parte, Sr. Presidente, gostaria de fazer alguns 
comentários sabre esse procedimento que se inicia den
tro de alguns dias, ou seja, no dia 15 de abril. O Pais terá 
um encontro com a legitimidade, plena do processo eleiM 
torai. 

Hoje, pela manhã, tivemos uma longa reunião cqm S. 
Ex•. o Ministro Nêr1 da Silveira, digno Presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, e o que podemos dizer e rea
firmar a perfeita estratégia de que se dotou a Justiça Elei
toral brasileira, para que os eleitores do nosso Pafs, a 
partir do dia 15, possam recadastrar-se ou cadastrar-se, 
de maneira que evitemos a continuidade de uma convi
vência de suspeições quanto a legitimidade do processo 
ddtoral. Não procedem, não fêm fundamento, não são 
aceitáveis quaisquer alusões ou suspeitas de que possa 
sofrer"interrupção ou suspCnsão o projeto de recadastra
mento eleitoraL Os recursos necessários que _deveríãm 
ser libemd·os pelo Governo Federal, jã o foram. A estru
tura da Justiça Eleitoral, através de todos os tribunais re
gionais eleitorais, jâ está perfeitamente consciente cfa 
missão. Os contratos com as empresas prestadoras de 
serviços de processamento de dados, todas elas nacionais 
e quase todas da área estatal, particularmente da área es
tadual, já foram devidamente celebrados e homologa
dos. Começamos essa empreitada dia 15. E o eleitor ha
verá de encontrar cidades como São PaUto, por exemplO, 
onde, na manhã do dia 15, abrirão-se-ão 800 Postos per
manentes, para que possa o eleitor comparecer com seu 
título e o seu formulário Preenchido, para poder -Ver-se 
recadastrado adequadamente e, com isso, espancadas e 
elididas todas e quaisquer perspectivas do "voto duplo", 
da "migração eleitoral" e do "eleitor fantasma", Vamos 
ter-; nO dla 18 de maio, a jornada da "Vacinação cívica" 
pratic<Jmente, isto é, o dia do recadastramento nacional', 
onde todas as mesas eleitorais do País funcionarão como 
se tivéssemos naquela data, uma eleição, visarido àqueles 
que ainda não se tenham recadastrado, por iniciativa 
própría, nõ decurso de prazo que vai de 15 de abril a 18 
de maio, o façam nessa ocasião um doming·o. Destarte, 
não haverá nenhum tipo de desculpa capaz de elidir esse 
direito-dever de modernização do sistema. E, mais do 
que isso: ainda haveremos de, a posteriori, continuar esse 
procedimento atê Q_final do mês de maio. E é bom que 
esta C<Jsa saiba que ainda há um período c:le reserva téc
nica de tempo, que atcam;arâ até a príiriefrã semana de 
agosto para que possam tantos quantos, por inconve
niências, por incompatibilidades, por impossibilidades, 
não o_ fiz.eram ainda cadastrar-se em tempo hábil. 

Esta ê ~rr;a das ~realizações mais importantes, Sr. Presi
dente, que, no processo de democratização das insti
tuições e de efeHva implantação da democracia neste 
País, se realizou graças à lei aprovada por esta Casa e 
pela Câmara dos Deputados de maneira praticamente 
unânime em dezembro do ano passado. E ê bom que nos 
lembremos: houve um mutirão entre os três Poderes. 
Aproveitou-se um anteprojet-o da Justiça Eleitoral- Po
der Judiciário; teve--se o.apoio do Poder Executivo, atra
vés inclusive da dotação dos recursos e da manifestação 
política de interesses, do próprio Presidente da Repúbli
ca; ~e teve-se a cliancela do Poder Legislativo. 

Não há, pois, possibilidade, sintoma ou risco de recuo. 
_Efl.lar em Assembléia Nacional Constituinte, livre e sobe
rana, responsável, capaz efetivamente de construir de-
mocraticam-ente uma nova estrutura so!?ietária para o 
fim do século e início do milênio passa pela legitimidade 
du sua representação. Iniciar-se pelo alicerce mais dura
douro, que é o da segurança, da idoneidade, do voto e da 
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identificação correta do eleitor, vacinando o processo 
precocemente contra a fraude, Sem isso, ficar~S"if..í~Çpro
vavelmente, no plano da promessa. demagógica o_do dis
curso retórico-. Por isso, se outras, e cantas, são as reali
zações da Nova_ República, se out_ras, e tantas, São as 
realizações do Governo fecundo do Presidente Josê Sar
ncy, se outras, e tantas, são as vitórias que decõrreram 
do pacote, do saneamento por ele determinado, pela r~
voluçào cultural, moralizadora e ética que alguns tei
mam contra a História em mão querer reconhecer, na 
verdade, indiscutivelmente, esta do recadastramento 
eleitoral é pilar valioso, é conquista inarredável e é afir
mativa crescente de que não se haverá de sofrer _sobres~ 
saltos no processo de idoneidade_ eleitoraL Que não seja 
daqui desta Casa, que não seja do Parlamento, e muito 
menos da classe política e dos partidos, que terão .todo o 
direito de acesso ao processo de fiscaHzaçào, desde o mo~ 
menta inicial, que não seja desta Casa, da nossa classe e 
muito menos do Parlamento, que surja qualquer dúvida, 
que- se levante qualquer suspeita, e que se prOponha a 
possibilidade de arredar do_calendário já definido, essa 
proposição íneqUNõca e indiscutivelmente promissora e 
ética. . _ ~ 

Trago, pois, essa informação, com a convicção plena e 
a consciência clara de que estamos na marcha ascende:!lte 
e continuada de uma realização efetiva. ~ 

E mais, Sr. Presidente, e para isso peço a atenção ple~ 
na dos meus Pares~ Trago a palavra do Ministrõ Néri da 
Silveira que se dispõe, Sr. Presidente, a vir a esta Casa 
participar de um encontro com os Srs. Senadores, de um 
encontro com a classe política brasileira, de um encontro 
c_om as Lideranças político~partidãrias.- Sem canvo~ 

cãções. Espontaneamente. Para inform-ãr, parã esclare~ 
cer, para lançar daqui, numa c_omunhão de propósitos 
entre o Legislativo e a Jus_tiça Eleitoral, entre o Poder Ju~ 
diciário e a classe: política, wn esclarecimento afnplo,-ab~ 
soluto, criteríoso e eficaz, mesmo antes do_ dia l5 de 
abril, a fim de que o Senado da República sirva de tam~ 
bar de_repercussão para essas informações que haverão 
de espancar definitivamente todas as dúvidas e mostrar 
que acima de divergências ideológicas, que além das 
fronteiras partidárias, que muito distante de quaisquer 
separação de poderes temos um compromisso comum e 
unânime, que há de assegurar, antecipada e corretamen~ 
te, a garantia de que processo eleitoral de 15 de no" 
vembro de 1986, sempre sério como são os processos 
eleitorais, mas muito mais valioso, porque dará origem à 
Assembléia Nacional Constituinte, será garantido ante~ 
cipadamente não apenas pela tecnologia nacional da in" 
formática braSileifa, não apenas por modernizar-se, por 
ser mais operativo, por ter condições de informações 
mais rápidas, m-aS que o-processo eleitoral da Constituín~ 
te de 1986 estará amparado numa garantia plena de com" 
bate precoce à fraude, para que tenhamos resultados nu" 
méricos que não sejam questionados ou questionáveis, 
mas para que sejam realmente representativos plenos da 
vontade da sociedade brasiteira. 

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

O SR. CARLOS CHIARELLI- Com muito prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Carlos 
Chiarelli, realmente é tranqUilizante e alvissai'eiró- o dis~ 
curso que V. Ex• traz a este plenário. Mas eu não poderia 
deixar de assinalar, no discurso de V. Ex!, apreensões 
que me foram manifestadas por um juiz de direito, ho~ 
mem experimentado, jã um juiz- sofrido como todo o 
juiz da Justiça Comum neste País, especialmente aqueles 
que trabalham nas comarcas do interior- porque pani~ 
sitado pela Justiça Eleitoral. Sabe V. Ex• que a Justiça 
Eleitoral, neste País, a exemplo dos partido~ políticos, 
quase que finciona à época das eleições;· dos pleitos. E se 
agora, em razão-da lei, fOi Colocada à disposição da Jus~ 
tiça Corri um, que é a citie carrega a Justiça Eleitoral nas_ 
costas, os meios indispensãveís-SObretudo naqueles mu~ 
nicípioS da-hinterlândia btasHei'ra, que têm as suas popu~ 
lações as mais rarefeitas possíveis, efetívamente rfãotere
mos o risco de termos uma constituinte urbana, em detri~ 
menta de uma constituinte que abrigue todos os segmen~ 
tos da sociedade e de modo especial aqueles que maís 
clamam por uma presença efetiva no, Direito PositivO 
Brasileiro que -f, sem dúvida alguma, o rurícola nacional. 
Mas, por tudo isto que V. Ex• acaba de afirmar, é de se 
esperar que o TSE tenha à sua dispoSição os meioS efiti~ 
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vos para realização dessecadastramento; porque, na ver~ 
dade, como eu disse, essa preocupação, qUe me á:.sSaltl~ 
va, eu a tive corroborada com a manifestaçãO desse Juiz 
de Direi.to, da Terceira Insfância- como eu disse, bas
tante _exPerimentado com as dificuldades da Jus_tiça Elei
~oral. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Agradeço, ilustre 
Senador Benedito Ferreira, pela sua intervenção sempre 
tão prátiCa e sempre tão oportuna. E diria a V. Ex•, para 
encerrar, que, na verdade, se não houvesse a dotação do 
ins_trumental necessário, se não existisse o quantitat~vo _ 
de recursos indispensáveis para materialmente amparar 
a ação da Justiça Eleitoral ou da Justiça Comum, quan
do, em nome daquela opera, evidentemente que estaria~ 
mos apenas numa discussão retórica, numa pl"OpoSta ilu~ 
sória; e-numa expectativa de fantasia. O fato(< que defi~ 
nidos os valores à luz de um estudo técnico feito pela 
própria Justiça Eleitoral, Que foi quem estipl.llOu ·a (Juan~ 
tum necessário para a implementação a nível nacional, 
incluídas ãreas urbanas ~ rurais de todo o projeto e aco
lliido tal montante, sem quaisquer restrições, limitações, 
ou cortes, pelq Presidente José Sarney. E agora, liberada 
a parcela, sem restrições, de maneira que inclusive fos
sem celebrados, como fora.m, os contratos com as unida-
9-es Qre!'tadoras de serviço, tenho a certeza de que_ es~as 
inquietações do ilustre Juiz, que veio trazer as suas an
gú.stías ao nosso estimado Senador, evidentemente estão 
superadas. Porque a lei está clara, o projeto está definido 
e os recursos assegurados. Cabe, agora, sem vacilações, 
e, sobretudo, sem postergações, injustificadas, que seria 
-o mais perigoso instrumento para inviabilizar uma pro~ 
posta séria como essa, levar a__ cabo, como se hâ de levar 
iniciativa tão importante, que consagra definitivamente 
o projeto democrático neste País. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELU- Com prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• falou nQ. ""ataCado", e 
por isso não o interrompi. Mas, como o nobre Senador 
Benedito Ferreira desceu aQ. ••varejo", eu também quero 
formular uma indagação. 

O SR. CARLOS CHIA-RELLI - V. Ex• nunca fala 
no varejo ... 

O Sr. Nelson Carneiro - Hã correntes, em vârios seta~ 
res, que acompanham essa iniCiatiVa digna de todos os 
louvores, porque dará credibilidade aos resultados elei~ 
torais, jâ que se expurgarão das eleições os fantasmas 
que continuam a povoar o nosso mundo eleitoral. Mas a 
minha pergunta é a seguinte: neste estudo que V. Ex• 
teve oportunidade de conhecer hoje, no cantata com o e
minente Ministro Néri da Silveira, está previsto que a 
Justiça- Eleitoral funcionará também no sábado e no do
mingo permanentemente, porque esses são dias em que 
muitãs pessoas, muitOS eleitores poderão sair dos seus a
fazeres normais para mudar o seu título? Se a Justiça E
leitoral funcionar apenas de segunda a sexta~feira, mui
tos eleitores ficarão proibidos de sair_da_s_suª&..atividades 
normais para- 1egularizarem os títulos. Sei que, .certa~ 
mente, isso terá sido examinado, mas gostaria de ouvir 
uma palavra de V. Ex', qi.le teve o _ens_ejo de conversar 
com o Ministro Presidente do Tribunal SuperiOr Eleito
ral, para tranqüilizar àqueles intranqüilos do meu Esta" 
do. 

O SR. CARLOS CH!ARELLf - Ilustre Senador 
Nelson Carneiro, eu dizia anteríormente, V. EX• é, na 
verdade, homem que não fala no varejo, V. Ex• é um ata
cadista de boas idéias. E é por isso mesmo que surge com 
um questionamento extremamente pertinente. E é por 
questões como esta e como outras que seguramente com 
o mesmo nível e teor surgiriam, é que o_ Ministro se pro
põe a vir aqui para a conversa informal, para o debate 
elucidador e para esse esclarecer de indagações que são 
de tamanho interesse da nacionalidade brasileira, que se~ 
guramente no mês que vem vai ser tomado por esse tipo 
de questão, Mas eu me apresso em responder a essa inda~ 
gação, porque também a fiz. A informação que nos deu 
o Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral é a 
de que os postos; que começam a funcionar no dia 15-
e S. Ex• me dava o exemplo de São Paulo_ que terá 800 
poStos e o do Rio de Janeiro que terâ 350- esses postos 
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funcionarão inclusive aos sábados. E- aí vem um deta~ 
lhe novo do processo - haverá um sistema com postos 
VOlantes que possibilitarão o recadastramento nas unida~ 
des fribris, nos hospitais, nas Univeridades, de maneira 
que, inclusive, por exemplo, na indústria automobilística 
de-Sã<fPaulo e do ABC- onde está ocupada uma mão-
de~obra concentrada de cerca de 300 tnil operários- se~ 
rá feito o recadastramento ou será oferecida a possibili" 
dade de recadastramento ao eleitor operário nas pró
prias instalações da sua atividade laboral; e se ele não_o 
quiser~_poderã ir ao posto; e se ele também não gostar, 
poderá comparecer no dia do grande recadastramento, 
que é um domingo, 18 de maio. 

O Sr. Gastão Müller- V. Ex• concederia um aparte, 
antes de terrriinar? 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Ouço V. Ex• com 
prazer. Só quero que fique claro para -o Sr. Presideilte 
que a prorrogação é de responsabilidade coletiva. 

O Sr. Gastão Müller - O Sr. Presidente é eminente
mente democrático e não serei prolixo. Ontem, sem o 
brilhantismo de V. Ex•, fiz um pronunciamento sobre o 
-~s1,1nto e houve uma indagação do eminente Senador 
Octávío Cardoso. Então, V~ E-x, está na posição de ser 
-~a~atinado, porque declaJCou de princípio que teve uma 
longa conversa com o Ministro Néri da Silveira. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Eu o sabatinei hoje 
pela manhã ... 

O Sr. Gastão Müller- Agora V, Ex• está sendo saba
tin<~do. Então, é uma pergunta do Senador Octãvio Car~ 
doso que a transformo em minha também. É uma dúvi~ 
da. A Lei n\' 7.444, de 20 de dezembro de 85, estabelece 
_que onde não chegar o recadastramento ou cadastra
menta, fica valendo o titulo anterior. O Senador Octâvio 
Cardoso levantou uma dúvida! Nesse .caso, ocorreria du
plicidade de título? O eleitor não se cadastra porque diz 
que nào houve oportunidade pois mora muito longe de 
qualquer posto. Assim, ele teria no dia da eleição, duas 

_armas, uma honesta e outra desonesta, ou seja, o título 
velho e, possivelmente, também, o seu titulo novo decor
rente do recadastramento, ou cadastramento. Estaría
mos, pois, ameaçados de ter a duplicidade de títulos no
vamente. Senador Chiarelli, qual seria a resposta do Pre~ 
sidente Néri da Silveira para V. Ex•? 

0 SR. -CAR-LOS CIUARELLI- O entendimento do 
P_i'esi_dente, à luz daquela disposição, é que, evidentemen~ 
te:, só -pode haver _efeito uma vez que ocorra a causa, se
não é milagre, e como, na verdade, nenhum município e 
nCnhUm-âistrito brasileiro ficarão excluídos_ do processo, 
:iUiOmaticamente todas as áreas sendo atingidas, ajusti~ 
ficativa da utifização do titulo anterior fica el_idida pela 
troca generalizada que será feita de l5.de setembro a 15 
de outubro. Ao receber o novo título, o cidadão entrega~ 
rá o tltulo anterior devidamente ~arimbado. Aliás, se 
nào entregar, também ele servirá apenas como um ins
trumento para guardar no arquivo da sua casa, porque 
estará absolutamente invalidado e não será possível, com 
o título antigo (o de hoje), votar na eleição deste ano. 
Esta é a informação. 

O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex~ me permite um apar~ 
te·~ 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Concedo o aparte a 
V. Ex' 

O Sr. Octávio Cardoso- E quem não se recadastrar? 
Por algum motivo não chegou a canoa lá no último rio-
cão do Amazonas... -

O SR. CARLOS CHIARELLI- Ê que a ínformação, 
a interpretação do Tribunal, inclusive à luz da instru-ção 
que regula a matéria, parte do princípio básico de que só 
poderia usar o dispositivo de lei, manter a valia do título 
anterior, incorrendo a real possibilidade de recadastrar. 
Se. por exemplo, a cidade de Canoa.s, no Rio Grande do 
Sul, não fosse incluída, então_é óbvio que não há como 
ter o eleitor feito seu recadastramento; mas, se a cidade 
for incluída, se os distritos interioranos forem incluídos, 
se a presença da Justiça Eleitoral lá estiver, se os postos 
forem abertos, e alguém não tomar a iniciativa, não qui
ser ... 

O Sr. Octávio Ç~;~.rdo&9- Não vota mais' com aquele 
título. -
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O SR. CARLOS CHIARELLI - ... evidentemente 
que ele perde a possibilidade de votar. 

O Sr. Octávio Cardoso - Então, não vai haver vo
tação com o título velho. 

O SR. -CARLOS CHIAl~ELLI - Exatamente! Não 
há votação com o_Ütulo velho ... 

O Sr. Hélio Cueiros -=.. Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS CHIARELLI - ... que, inclusive, 
pode ser uma troca de I 5 de setembro a 15 de outubro ou 
até nem precisa ser uma troca se o cidadão tiver guarda· 
do, porque ele não poderá mais entregar o título. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V, Ex• um aparte- só 
para terminar? 

O SR. CARWS CHIARELLI - Permitirei se o Sr. 
Presidente consentir. 

O Sr. Hélio GueiroS- Nobre Senador, quero dizer a 
V. Ex' que, realmente, só não' se recadastrará quem não 
quiser porque,semanulmente, sem trabalhar aos sábudos 
e domingos, os computudores da Loteria Esportiva e 
LOTO, movimentam 60 milhões de cartões, Cjue êo total 
de toda a população brasileira. Então, acho que não ha
verá nenhum problema de ordem técnica de compu
tação, poisjogam·na lOTO c LOTECA, áo Brasil, tunto 
as pessoas da capital como do mais recôndito do inte
rior, sem o menor problema, três vezes pro semana, sem 
trabalhar ;;.úbudo e domingo. 

O SR. CARLOS CHIARELLJ - Eu ach; que ·~ão 
sào os mesmos que jogam três vezes por semuna, porque 
não têm "grana" .. ".--- - --

O Sr. Hélio Gueiros- Acho que não vai ha~·cr o me
nor problemu na eleição e só não ted seu título novo 
quem não quiser. ' 

O SR. CARLOS CHIARELU - Eu sô queria dar 
uma informação; a previsão do Presidente do Tribunal é 
que são necessárias 21 horus e 30 minutos para rodar cer
ca dc_62 milhões de títulos nos computadores do SER
PRO. Inclusive, quero sugerir à Casa e aos Srs. Senado
res, porque hoje cu os rccebi,juntLJmente com o Sr. Sena
dor Odacir Soares, a obtenção da rotina que o Tribunal 
aprovou pam o preparo das relações dos locais devo
tação e o manual para o preenchimento de preparação 
dos formulários que é uma maneira, inclusive, de 
prestur-se um assessoramento ao eleitor, via partido 
político, o que está sendo muito bem acolhido pela Jus
tiça Eleitoral. 

O Sr. Gastão Miiiler- V. Ex' pÕderia colaborar co~ 
nosco mandando tirar x:erox. ... -

O SR. CARLOS CHIAREi.LI - Essa é uma con"tri
buição suprapartidária. 

O Sr. Jamil Haddad- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. CARLOS-tHJARELLI- Se o Presidente per
mitir, darei o aparte a V.-Ex'. 

O SR. PRESID~NTE- (Passos Pôrto) -Se for o últi
mo aparteante, peço a V. Ex• que seja realmente breve. 

O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador Ca;:los chfa
rclli, V. Ex~ falou da existência de postos volantes para 
irem a determinados locais. Qucriil sugerir a V. Ex', 
numa nova conversa com 6 Ministro Néri da Sllveira, 
exemplificando a cidade do Rio de Janetr_o que possui 
432 favelas, onde há uma dificuldude de transportes. 
quando às vezes o chefe da família ao se dirigk ao local 
de trabalho o faz com dificuldade financeira e não tem 
condições de deixar o dinheiro para que sua família pos-· 
sa se transportar aos postos do Tribunal, que também 
fosse feito um movimento volante junto às áreas favela
das da cidade do Rio de Janeiro e de outros Estados da 
Federação. 

O SR. CARLOS CHIARELLJ- Agradeço o aparte 
do Senador Jamil Haddad. 

Pediria- e aproveito a presença do Sr. Presidente, Se
nador José Fragelli, dada a importância e o interesse qUe 

o tema desperta, e as questões que estão sendo colocadas 
pelos Srs. Senadores, que eu transmitiria de muito bom 
grado ao Ministro Néri da Sitveira, mas que em face à 
ofc~~a do_ Ministro de aqui vir, atendendo a um convite 
do nosso Presidente para conversar com os Srs. Senado
res e trazer todos os esclarecimentos necessários sobre o 
recadastrumento eleitoral. 

Entendo, Sr.- Presidente, que seria extremamente va
lioso que todos nós pudéssemos levar a S. Ex' sugestões 
como as dos nobres Senadores Jamil Haddad e Nelson 
Carneiro, inquietuções como as dos Seriadores Octávio 
Cardoso c Benl!dito Ferreira, enfim, de tádos quantos 
aqui trou;"~.cmm as ~uas expectativas a respeito de uma 
matéria que é de extrema importância, que, no dia 15 de 
abril, começa a ser motivo de interesse de todos os brasi
lciros-crCitores, que cobrarão de nós adequados esclareci
mentos. 

Fica, porhmto, reiterada a sugestão à Presidência des
ta Casa no sentido de que tome a iniciativa que, adcinais -
de cortês c diplomática, destina-se efetiva e pragmatica 
mente, a rende-r frutos para o aprimoramento democráti
co. (Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE No 32, DE 1986 __ 

O Presidente do Senado F.ederal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
d~o IV, do Regimento Interno c de acordo com a dele
gação de co-i'npdência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Cnmb:.ào Dirctora, n'' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vi:>La o u·uc consta do Processo n'? 002574 86 1 

Rcso!vc <!Posentar, por invalide:<';, Mércio Cecília, Ins
petor de Segurança Legislativa, Classe "Única". _Refe
rência NS-16, do Quadro Permanente do Senado Fede-

~- rfll, nos termos do~ artigos 101, inciso I, e t02, inciso I, 
alínea ''b", da Constituição da República Federativa do 
Br~L!iil, combinados com os artigos 428, inciso III, § 21', 
429, inciso III, 414, ~ 4", e 416, inciso I,~ Jl', da Reso
lução SF n\' 58, Je 1972, e artigos 2~' e 3~. da Resolução 
SF n\> 358. de 19!::3, artigo 3"' da Resolução SF n"' !3, de 
19~5. e artígo !9 da Lei n\' 1.050, de 1950, com proventos 
integrais e a gratificação adicionul por tempo de serviço 
:.1 q uc faL jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 
2", da ConstituiçUo Federal. 

Senado Federal, em 8 de abrll de 1986.- Senador Jo
sé Fragelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE No 33, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buiçõ~ q uc 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 
Comissão Dirctora, nl' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n"' 002976 -86 2 

Resolve aposentar, por invalidez, Mário Gouveia, As
sistente Legislativo, Classe "C", Referência NM-30, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos 
artigos 101, inciso I, e 102, inciso I, alínea "b", da Cons
tituição~ da República Federativa do Brasil, combinados 
com os artigos 428, inciso III,§ 2"', 429, inciso III, 430, 
inciso III, 414, § 4~', da Resolução SF nl' 58, de 1972, e ar~ 
tigo:; 29 e 31', da Resolução SF n9 358, de 1983, artigo 3"' 
da Resolução SF n"' 13, de 1985, e artigo ]>'da Lei n" 
1.050, de 1950, com proventos integrais correspondentes 
uo vencimento da Classe ''Especial", Re_fcrência N M-35, 
e a gratificação adicional por tempo de serviço a que faz 
jus, observado o limite previsto no artigo !02, § 29, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, em 8 de abril de 1986. :-Senador Jo
sé Frageiii, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE No 34, DE 1986 

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 c_om a dele
gação de competência que lhe_f_ol_outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora, n"' 2, de 4 de abriJ de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo nl' 003271 86 2 

___ Resolve aposentar, por invalidez, Manoel Viería dos 
&ln tos, lnspetor de Segunmça Legislativa, Classe "Espe
cial", Referência NS~ 19, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, nos termos dos artigos lO!, inciso I, e 102, 
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inciso I, alínea "b", da Constituição da República Fede
rativa do Bràsil, combinados com os artigos 428, inciso 
III, § 2"', 429, inciso II I e 414, § 41', da Resolução SF n~ 58, 
de 1972, e artigos 2"' c 3"', da Resolução SF n9 358, .de 
1983, artigo 3"' da Resolução SF nl' 13, de 1985, ea.rtigo 
["'da Lei n<:> 1.050, de 1950, com proventos integrais_ c a 
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, 
observado o limite previsto no artigo l02, § 2~', da Cons
tituição Fl!deral. 

Senado Federal, cm 8 de abril de 1986.- Senador Jow 
sé Fragclli, Pre...:;idente. 

ATO DO PRESIDENTE No 35, DE 1986 

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 
Comissão Diretora nl' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em 
-vista o _que consta do Processo n~' 004037 86 3, 

Resolve aposentar, por invalidez, Benedito Moreira, 
Adjunto legislativo, Ctass_e "Única", Referência NS-15, 
do Qu<tdro Permanente do Senado Federal, nos termos 
dos artigos 101, inciso I, e 102, inciso I, alínea "b", da 
Constituição du República Federativa do Brasil, combi
nados com os artigos 428, inciso IJI, § 2"', 429, inciso 
111,430, inciso V, e 414, § 4", da Resolução SF n11 58,_de 
1972, urtigos 2"', parágrafo único e 3"' da Resolução SF n~' 
358, de 1983, c artigo 31' da Resolução SF n~' 13, de 1985, 
e artigo i"' da Lei n"' 1.050, de 1950, com proventos inte
gruis e a grutificação adicionul por tempo de servi_ço a 
que fuz jus, observado o limite previsto no artigo I 02, § 
2\' cdu Constituição Federal. 

Senado Federal, em 8 de abril de 1986.- José Fra
gelli, .Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE No 36, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~ 
buiçõcs 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 
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo nl' 004099 86 9, -

Re.'iolve aposentar, voluntariamente, Luiz Vieira de 
Carvalho, Médico, Classe "Especial", Referéncia NS-25, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos 
dos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alínea "a", da 
ConsCítuiç~o da República Federativa do Brasil, combi
nados com os artigos 428, inciso H, 429, incíso I, 430, in
cisos IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF nl' 58, de 1972, 
e artigo 29, parágrafo único, da Resolução SF n~ 358, de 
1983, e ;Jrtigo 3<?, da Resolução SF n'i' 13, de 1985, com 
proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratifica~ão 
adicíOnaJ por tempo de serviço a que faz jus, observado o 
limite previsto no artigo 102, § 21', da Constituição Fede
ral. 

Senado Federal, em 8 de abril de 1986.- José Fra
gelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE No 37, DE 1986 

O Presidente do_ Senado Federal, no uso das atri
bui~ões que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97,-in~· 
ciso JV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 4 abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n~' 003764 86 9, 

Resolv_e aposcnt::~r, voluntariamente, Ernestro da Sil
va, lnspetor de Segurança legislativa, Classe ''Espe
cial", Referência NS-19, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, nos termos dos artigos IOI,.inciso UI, e 
iD2, inciso I, alínea "a", da Constituição da República 
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, in
císo 11,429, inciso I, 430, incisos IV e V, e414, § 4~', do 
Regulamento Admi_nistrativo do Senado Federal, bem 
assim com o artigo 21', parágrafo único, da Resolução SF 
n"' 358, de 1983, e artigo 3", da Resolução SF n'i' 13, de 
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e_a 
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, 
observado o limite previsto no artigo 102, § 2<?, da Cons
tltuic~o Federal. 

Senado Federal, em 8 de_abrjl de 1986.- José Fra
gelli, Presidente. 
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,-------CONGRESSO NACIONAL------c 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Pre

sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATTVO N• 6, DE 1986 

Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Democrática de São Tomé e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984. 

Art. I• É aprovado o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do-Brasil e o Governo da 
República Democrática de São Tomé e Piíncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 9 de abril de 1986: --Senador José Fragelli, Presidente. 

ACORDO CULTURAL ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GO
VERNO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÁO 
TOMI!: E PRINCIPE. 

O Governo da República Federativa do Brasil t. 

O Governo da República Democrãtica de São Tomê e 
Príncipe (doravante denominados .. ••fartes Contratan
tes"), 

Desejosos de fortalecer _os laços comuns de amizade e 
compreensão existentes entre seus doiS- pafses e, ãdemais, 
.de promover e desenvolver as relações nos campos da 
cUltura e da educação, e orientados pel~s princípios de 
respeito mútuo à soberania e independência de cada uma 
das Partes, 

Convieram no seguinte; 

ARTIGO I 

As Partes Contratantes encorajarão e desenvolverão a 
cooperação entre os seus dois países nos campos da cul
tura, educação, artes e esportes, bem como o intercâm
bio de professores universitáriOs e secundários e de estu
dantes. 

ARTIGO II 

Cada Parte Contratante- se esfoi:çarâ por- torn<i.f- mais 
conhecida a sua cultura aos nacionais da outra Parte, a
través da organização de conferências, cOncertos, expo
sições e manifestaçõês aitístlCas, di: reP!eseO~aç~-es. tea
trais, exibições cine.matogràficas de caráter educativo,
bem como de programas de rádio e de tele"isão e da pro-

moi;ão do estudo da história e da literatura da outra_ Par
-te nos estabeleciment~s educ8cíÚnais adequados -de seu 
país. 

ARTIGO III 

1. Com vistas à melhor compreensão e ao melhor co
nhecimento das respectivas culturas e civilizações, as 

-Partes Con1ratantes orgá:ilizarão, -dentro dos limites áas 
suas respectivas leis, programas para o intercâmbio de li
vros, periódicos, fotografias, jornais, publicações cultu
rais, revistas e fitas magnéticas, asSim como-de infor
mações sobre os dados estatlsticos referentes ao desen
volvimento geral dos seus respectivos países. 

2~ -- Co.m_a- firialidade. d.e _cooperaÇão- no _domíilio da 
comunicação de massa, as Partes Contratantes se com
prometerão a organizar programas para _o intercâmbio 
de filmes, de material jo'inalístico, de iãdio ·e 'televísão, 
bem como de material cinematográfico_. 

3. Com a mesma finalidade mencionada nos parã
grafos anteriores, aS Partes -Contratantes facilitarão o in~ 
tercãmbi9 de informações sobie-seUúespectivoS -museus, 
bibliotecas e outras instituições culturais_. 

ARTIGO IV 

I:·- Cada Parte Conirãtarite' concederã, na m-edfda- do 
possível,_ aos cidadãos da outra, as m~srnas faciUdades e~ 
duca~i~nais que são concedidas aos seus próprios nacio~ 
nais, adotàndo~se para tal critériOs equivalentes. 

2. Cada Parte Contratante concederã aos estudantes 
e alunos da outra os mesmos privilégios e vãil.tagen-s qUe 
são normalmente concedidos aos seus próprios nacio
nais. 

ARTIGO V 

L Cada Parte Contratante se comprometerá a facili~ 
tara cidadãos da outra Parte, na medida de suas respec
tivas possibifidádes, o ingresso, para cursos de gra· 
duação e de pós~graduação, em suas universidades e ou
traS iilSdtuiÇões superioires de ensíno, desde que exigên
cias de qualificação educacional sejam atendidas. ~ 

--: 2.- Para esse fim, no que se refere a estudos de gra-
du_ação, cada Parte Contratante comunicarã à outra, a.: 
nualmente e por via diplomãtica, a oferta relativa às 
áreas de estudo e ao número de estudantes da Parte be-.. 
neficiãría que serão aceitoS ~imra- higresso·na série inicial 
do curso de graduação escolhido nas instituições de ensi
no superior da Parte ofertante. Os estudantes a serem be
neficiados por essa meOida serão selecionadOs de comum 
acordo e de conformidade com as disposições legais vi
gentes em cada país. Tais estudantes, após selecionados; 
gozarão dos seguintes privilégios e vantagen~: 

a) isençªo de_ exame de admissão; e 

b) isenção de taxas e gravames escolares. 
~- _ Cada Parte Contratante rt;,conhecerá, para fins de 

exercíci-o profissional, em seu território, os títulos e os di
plomas concedidos a seus nacionais por instituições da 
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LOURIVAl ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretot-Geral do Senado Federal 

JOS~ LUCENA DANTAS 

Diretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO C~SAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO ALVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

outra Parte ContrataQ_t_e, respeitada a legislação vigente 
sobre a matéfi"ã em cada país. 

4. Cada Parte Contratante reconhecerâ, para fim- de 
prosseguimento de estudos em suas instituições superio· 
res de ensino, os títulos e os diplomas concedidos pelas 
instituições da _outra Parte, respeitadas as disposições le
gais vigentes em cada país. 

5. Ambas as Partes Contratantes reconhecem que o 
retorno ao país de origem, ao término de seus estudos, 
do estudante beneficiãrio das facilidades previstf:1S neste 
artigo, é condição essencial para que haja vantagens mú-
tuas no intercâmbio de estudantes· previsto neste Acor-
do. _ _ _ 

6. Cada Parte Contiatahte fornecerá à outra Parte, 
por via diplomática, particularidades sobre a regulamen
tacão de seus respectivos programas de intercâmbio estu
dantil, nos níveis de graduação e pós-graduação. 

ARTIGO VI 

Cada Parte Con_tratante facilitará aos nacionais da ou
tra Parte o acesso a seus monumentos, ins_títuições cientí
ficas, centros de pesquisas, bibliotecas, coleções de- ar
quivos públicos e outr~ j_n_stituições culturais_controla
das pelo Estado. 

1-ATA DA 34• SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 
1986 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Sena.do nq >3 /86,_ de autoria 
do Sr. Se-riã,dor N~_lso_n Ça,rneiro, que estabelece ale
gitimação processual de órgãos:-entidades ou asso
ciações de classe, nos casos e condições que especifi
ca. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR MARCONDES GADE1-l:i_A- Relato 
de viagem feita por Parlamentares brasileiros à Re
pública Socialista da Tchecoslováquia. Defesa çie um 
maior intercâmbio entre o Brasil e aquele país. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRJlFICO DO SENADO FIDIRAL 

DIJlRIO DO CONGRUSO NACIONAL 

Impresso sob o resp~nsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superfície: 

Anual ............. _ .. _ ........ _ ...... ,- ..... - ..• ,_. Cz$ 92,00 

Semestral Cz$ 46;00 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem: 2.200 exemplares. 

ARTIGO VIl 

As Partes Contratantes favorecerão a cooperaÇ1fo es
portiva e a realização de competiç_ões entre equipes dos 
dois paí_ses. 

ARTIGO VIII 

Para dar execução ao presente Acordo, as Partes Con
tratantes elabofarão conjuntamente, por via diplomáti
-ca, planos concretos de intercâ,m.Qio cultural e_ed_ucacio
nal. Para tal fim, as conversações realizar-se~ão, altern_a
damente, no Brasil e erri São Tontê e Príncipe. 

·ARTIGO IX 

O.s assuntos financeiros tefereQtes à execução do Pre
sente Acordo serão regulados p_or consulta mútua. 

AR_I~GO_l{ 

QUalquer emenda ao presente Acordo, ou a sua revi
são, deverá ser proposta por escrito e entrará em vigor 
depois da aprovação por ambas as Partes Contratantes. 

ARTIGO XI 

O presente Acordo entrará em vigor na data da tro-ca 
de notas que confirmem sua ratificação pelOs respeCtiVos 

Governos de acordo com os procedimentos constitucio
nais das Partes Contratantes, e permanecerá em vigor 

- por um período de quatro anos a partir da data da c-on
c1usão da referida troca de notas. Após esse peóodo, a 
validade do presente Acordo será automaticamente re
novada por períodos adicionais de um ano e por acordo 
tácito, a merios que uma das Partes Contratantes comu
nique à outra, por escrito, com a antecedência de seis 
meses de sua expiração, a intenção de denunciá-lo. 

ARTIGO XII 

Expirado ou denunciado o presente Acordo, suas dis
posições cOntinuarão a reger quaisquer obrigações não 

4- concluídas, assumidas ou iniciadas sob a égide dO pre
sente Acordo. Tais obrigações serão executadas até seu 
término. 

Feito em Brãsilia, aos 26 dias do mês de junho de 
1984, em dois exemplares, ambos em língua portuguesa, 
fazendo os dois igualmente fe. 

Pelo Goyerno da Re[Jública Federativa do Brã:sil; Ra
miro Saraiva Guerreiro. 

Pelo Governo da República Democrática de São To
mé e Príncipe: Maria de Amorim. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

FALA DA PRESIDENC/A --Associando-se ao 
discurso pronunciado pelo Senador Marcondes Ga
delha. 

SENADOR JOSE IGNÁC/0 FERREIRA- Arti
go de autoria do jornaliSta Dirceu Brizola, intitulado 
Pequim: Bom Resultado. 

SENADOR MURILO BADARÓ - 95• aniver
sário do Jornal do Brasil. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

-Referente ao tempo destinado aos oradores do 
Expediente da sessão de amanhã, -que serâ dedicado a 
homenagear a memória do ex-Deputado José Bonifá
cio. 

-Convocação de sessão eitraõ-rdinãria a-realizar
se hoje, às 18 horas e 30 minUtos, -com Ordem dó Dia 
que designa. 

1.2.4 - Requerimento 

N"' 51/86, de autoria do Sr. Senador José Ignâcio 
Ferreira, solicitandf? que tenham tramitação conjun
ta o Projeto de Lerdo Senado n"' 262/79 e o Projeto 
de Lei da Câmara nq 68/79. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Requerimento nq 9/86, solicitando tramitação 
conjunta para os Projetas de Lei do Sena<to n<~s 94/83 
e 53/82, introduzindo alterações na Lei n"' 3.373, de 
12 de março de 1958. Aprovado. 

.:..... Requerimento n~' l0/86, solicitando tramitação 
corijunta para os Projetas de Lei do Senado n'i'S 284 e 
263/85, introduzindo alterações na Lei nq 4.545, de 
10 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a reestru
turação administrativa do Distrito Federal, e dá ou
traS providências. Aprovado. 
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- Requerimento n\' 11/86, solicitando tramitação 
conjunta para os Projetas de Lei do Senado n9s 1 e 
105/82 e 12/83- Coinplementares, introduzindo al
terações na Lei Complementar n'i' 11, de 25 de maio 
de 1971, que instituiu Q-pRQRURAL Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 
244/81 -Complementar, que acrescenta§ 4~ ao art. 
21' da Lei COmplementar n~' I, de 9 de novembro de 
1967, que visa a reduzir em casos que especifica, o li
mite mínimu·populacional de que trata o inciso I do 
mesmo artigo. Aprovada. Ã Câmara dos Deputados. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 206/83 (n' 77 j83, 
na Casa de origem), que outorga ao Presidente Ge
túlio Vargas o título dç, "Patrono dos Trabalhadores 
do Brasil". Aprovado, tendo feito declaração de votO 
o Sr. Jorge Kalume. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n\' 8/85 (n' 4.616/84, 
na Casa de origem), que dispõe sobre medidas de se
gurança aos ex-Presidentes da República e dã outras 
providências. Aprovado, após usar da palavra o Sr. 
Luiz Cavalcante. À sanção. 

-Projeto de Lei da_ Câmara _n' 10/85 (n" 
3.809/84, na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária- IN
CRA, a alienar, mediante venda, os imóveis urbanos 
que menciona, de sua propriedade. Aprovado. Ã 
sanção. _ -

-Projeto de Lei d_a Câmara ___ n' 193/85 _ (n" 
6.448/85, na Casa de origem), de irliciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o_ Poder Ex_e
cutívo a abrir ao Subanexo Êilcargos Gerais da U
nião o crêdito especial de Cr$ 6.000.000.000 (SeiS -bi
lhões de cruzeiros), para- o fim que especifica. Apro-
vado. À Comissão de Redação. -

-Projeto de Le~ da Câmara n~' __ -~08/85 (n" 
6.518f85, na Casa de origêm), de iniCiativa do Serihõr 
Presidente da República, que dispõe sobre a estrutu
ração das categorias funcionaiS do Grupo-Atividades 
de Apoio Judiciário dos Quadros -Permanentes das 
Secretarias do Superior Tdbunal Militar e das audi
torias da Justiça Militar e dã outras providências. A
provado. Ã sanção, 

- Projeto de Lei do Senado n' 127/85, que dispõe 
sobre a extensão dos efeitos das Leis n's 3.502, de 21 
de dezembro de 1958 e 3.164, de 1"' de junho de 1957, 
a outros casos, que especifica, e dá outras providên
cias. Discussão encerrada, voltarido ao exame da co
missão competente, em virtude do recebimento da E
menda n'>' I, de Plenário. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR GAL VÃ O MODESTO, por delegação 
- Denúncia de irregularidades da administração do s:. Ângelo Angellm à frente do Governo-de Rondô
ma. 

SENADOR JAMIL HADDAD, como Líder -
Tra.~_sc~:ão do documento .... 0 PSB e o momento 
pohttco , _ __ 

SENADOR CID-SAMPAiO- Dechirac;ãodosre
presentantes das Comissões de Relações ExteriOres 
dos parlamentos dos países latino-americanos 
membros da ALADI. 

SENADOR ENEAS FARIA - Política cafeeíra. 
SENADOR NELSON CARNEIRO·-·-Posse do 

Ministro Aldo Fagundes no Superior Tribunal"MHi
tar. Debate de âmbito nacional a ser promovido pela 
Confederação Nacional dos Profissionais Libúais, 
sobre a estrutura sindical e a Convenção 87 da OIT. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Assinatu
ra de contratos visando a restauração de trechos da 
malha rodoviária em diversOs Estados da Federação, 

SENADOR GASTÃO MULLER-__:_ Transcurso 
do aniversário -dit'dàa·de dé Cuiabá-MT. 

SENADOR NIVALDO MACHADO- 95 anos 
dQ. "Jornal do Brasil". 

SENADOR CtSAR CALS-_ Apelo ao MiniStro 
do Interior no sentido da adoção de medidas para 
minimizar os efeitos catastróficos dã enchente nos 
rios da bacia do J aguaribe. Reexame do horãrio ban
cário. 

_ ~ENAD()R RAIMUNDO EA_RENTE-:-Situação 
Oos pequenos acionistas do Banco Auxiliar S.A. 

SENADOR ALFREDO CAMPOS-Transcrição 
do novo anteprojeto do Estatuto dos Funcionários 
Públicps Civis da _União. . . -, 

SENADOR JOÃO CALMON- Falecimento do 
prefeito Anastácio Cassara. 

SENADOR JOSF! /GNÁC/0 FERREIRA -Con
siderações sobre o Programa de Estabilização Econó
mica e a dívida e-xterna bi-asileira, 

SENADOR JAISON BARRETO- Apelo em la
vor dos trabalhadore~ da EMAQ. 

SENADOR CARLOS LYRA --109 aniversário da 
PETROFÉRTIL 

1.3.2- Designa,.;ão da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 35•SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 
1986 

_ 2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa 

2.2.2 - Comunicação da Presidência 

Referente ao recebimento do Aviso n9 92/86, do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, encami
nhando cópias das atas das sessões em que foram to
madas decisões aplicando sanções aos responsãveis 
que relaciona. 

223 - Comunicação 

Do Sr. Claudíõnor Roriz, r-elativa ao desligamento 
de S. Ex• do Partido da Frente Liberal e sua vincu
lação ao Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro. 

2.2.4- Apreciação de matérias 

Redação !iiliil do Projéto de Resolução n'>'.S/86. A
provada, nos termos do Requerimento n"' 54f86. À 
promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução nll 7/86. A
provada, nos termos do Requerimento nll 55f'ô6 . . À 
promulgação, 

2.3-0RDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Resolução n~' 
173/85, que autoriza o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar em Czl 152.682.159,14 o montante 
de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã promul
gação. 

- Red~ção fiJ?al do Projeto de Resolução n'>' 
178/85; que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapi
ra, E§tado de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor de Cd 8.54L692,50. Aprovada. Kpro
mulgaçãOL 

- Redação final do Projeto de Resolução n>' 
181/85, que autoriZa a _Pre_f~;itUia Ivfunicipal de 
Sombrio, Estado de Santa Catarina, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 275.952,70. Aprova
da. _À promulgação. 

-:- Redação final do Projeto de -Resolução n9 
186/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra 
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Mansa, Estado do Rio de Janeiro, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 15.897.513,47. Apro
vada. À promUlgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
187/85, Ctue autOriza a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor deCzS 42.459.266,75. Apro
vada. f... promulgaçãQ. 

_- Parecer _da_ Comissão de _ Relaçõ~ Exteriores 
sobre a Mensagerrl n'>' 262/85 (n' 544/85, na origem), 
peJa: qUal o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ayrton 
Gonzales Gil Diegllez, Ministro de segunda· classe, 
da çarreira de Diplomata, para exercer a função de 
Emb_aixador do Brasil junto à República Libanesa, 
Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Relações ExterioreS 
sobre_~i-Mensagern-n'>' 38/86 (n' 3FJ6, na origem), 
pela qual o Senhor ~residente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Guy 
Mendes Pinheiro de Vasconcellos, Ministro de se
gunda classe, da carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República 
da Guinê-Bissau. Apreciado em sessão secreta. 

-::- Parec.er da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem o\' 40/86 (n'>' 5/86,- na origem),· 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor RamirO 
Elysio Saraiva Guerreiro, Embaixador do Brasil jun
to à República Italiana, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Popular Socialista da Albânia. Apreciado em 
sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores, 
sobre a Mensagem n"' 41/86 (n'>' 19/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos 
Alberto Pereira Pinto, Ministro de priméira classe. 
da carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à Federação da Malâsia. 
Apreciado em sessão secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores, 
sobre a Mensagem n'>' 66/86 (n" 65/86, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor Cãrlos 
dos Santos V eras, Ministro de primeira" clasSe. da 
carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil na Jamaica. Apreciado em sessão 
secreta. 

2.3.1- Discurso após a .Ordem do Dia 

SENADOR JOSE /GNÁC/0 FERREIRA - Ob
servações sobre a correlação existente entre a PE
TROBRÁS e 6 PROÃL'cOOL na venda de seus pro
dutos_ao consumidor, 

2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão- -- --

2.4- ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES· 
SÃO ANTERIOll 

Do Sr. Virgílio Távora, proferido na sessão de 8-4-
86 

4-ATAS DE COMISSÕES 

5-MESA DlllETORA 

6- LIDERES E VICE-LlDEllES DE PARTI
DOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER· 
MANENTES 
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Ata da 34~ Sessão, em 9 de abril de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Fragelli, Martins Filho e Hélio Gueiros 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOSrACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. S.ENADORES: 

Jorge Kalume - Fábiu Lucena - Oda.._cir Soares -
Américo de So_uza -.H.c;;lvídiQ Nunes---:-- C~r Cals
José Uns- Virgílio Távora - Moacyr Duarte- Mar· 
tins Filho- Marcondes Gadelha_- Cid Sampaio- Ni
valdo Machado --:- Guilherme Palmeira - Luiz_ Çaval
cante - Lourival Baptista - __ Passos Pôr_~o - Jutahy 
Magalhães -:-- Luiz Viana - José IgnãciÇ> Ferreira -
Nelson _Carneiro- Jamil Haddad -ltama.IFranco -:-o 
Murilo Badaró- Alfredo Campos~ Feri1ando ~enri
que Cardoso- Gastão MUller- _José Fragelli- Álva
ro Dias- Enéas Faria-Jaison Barreto- Ivan Bonato 
- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro ~imon
Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o1::omparecirilento de 36 Si's. SenadQt:es. Ha
vendo número regim-ental, declaro aberta a sessão. 

Não há Expediente- a ser lido. _ _ ~ .. --~ 
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-

Secretário. 

t! lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 53, de 1986 

HEstabelece a legitimação processual de ôr~âos, 
entidades ou associações de classe, nos ca_sos e con
dições que especifica." 

O Coi"igresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os órgãos, entidades ou asso.ciaçües_deJ::I_as~. 
se poderão atuar- judicialmente, em nome d~_ seus_ asso
dados e por solicitação desses, quando se tt:atarde pre
tensões a eles conçer_oentes e relacion_adas c:QJll o ex~rcí-. 
cio profiSsional. _ _ --

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na ~ata_ de sua 
publicação. __ _ ~= ·~,--~ 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Não é inêdjta a a_triPukào de1egitimatio ad pr~cessum 
a entidad_es de clasSe, para aluarem judictalmente eiil fa
vor de seus associado_s, Haj_a vista a Lei n9l.l34, de 14 de 
janeiro de 1950, _que "f~culta r~pre_sentaç~o y_erante as 
autoridades açl.rom1stratLvas c a_Justiça ordmana aos as
sociados de clas~es _que especifica". 

Por isto que, ao adotar em lei o critériO atr~s·rererid~, 
estamos pret~ndendo-o de modo bastant~ ma1~ _S~~erah
zado e com a só reserva de tal atuação se_faz;er quando 
fcir caS('I de pleito relacionado com o exercício' pi"ôfissio: 
nal. 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1986. -Nelson Carnei
ro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Le-
gislarão Social.) -

O SR. PRESIDENTE (Josê FrageUi)- O projeto se
d\ publicado c remetido às comissões competentes. 

Há oradores inscrit_os. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Ga

dclh.a. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL- PB. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: hã um importante espaço 
econômico, político, social, científico e tecnológico na 
Europa Central e do _Leste, para o qual vimos reclamar 
uma presença brasileira mais decidida e marcante, ou, 

pelo menos, propordOilã\ ao enorme potencial da região 
e à sua-ainpla receptividade à cooperação e ao intercâm-
bio. --

Eri1 meados de fevereiro passãdo, tivemos a honra de 
visitar um dos pontos de ii-radiação cultural mais pujan
tes daquela área, a República Socialista da Tchecoslová
quia, integrando uma delegação chefiada pelo Sr. Presi
dente do Senado Federal, Senador José Fragelll, e com
posta, ainda, pelos Srs. Senadores Cid Sampaio e José 
IgmíciO Ferreira, atenderido a um gentil convite formula-
do pelo seU-Governo. · _ -- ---

Escusado dizer, Sr. Presidente, do calor hLLmano com 
que fomos acolhidos, calor que constratava com o frio, 
lá fora, de I 7Y negativos. Escusado falar de toda a corte
sia sem par, de todas as atenções com que fomos cumula
dos; e da solicitude dos membros do Governo theco, que 
se esmeraram em nos propiciar um programa abrangen
te, quo;: nos desse oportunidade de travar cantata com 
toda a_cena nacional _e d~ estabdecer_ relaciCJ_nam.ento 
com as: SUas m-ais elevildaS autOridades,_ fnClU.sive-_ç; __ S_e
n hor Pro;:sidente da República Gustáv Husák e o Presi
dente da Assembléiã Federal Alais lndra, entre outros 
elevados dignitários. 

Sr. Prc.sidente, a República Socialista da Tchecoslová
quia, pequeno país de apenas 128.0Cl0 km2 e 15 m_ilhões 
de habitantes, impressionou-nos vivamente pela dimen
são das suas realizações, pela consistê-ncia e diversidade 
dos seus cometimentos em todos os campos_ da atividade 
humana, o;: nos dá bem uma idéia do que juntos podemos 
fazer, do que podemos obter enfim pelo estreitam!::nto 
daqueles laços de amizade a que nos referimo.:;_em favor 
do progresso e da paz. 

Situada em posiçi.io geográfica privilegiada, a Tche
coS!Ováquia faz fronteira com as duas Alemanhas, com a 
Ãustria, a Polônia e a União Soviética. Se, no passado, 
este fato atiçava a volúpia expansionista de impérios· e 
dinastiUs, por outro lado, aguçou o sentimento de identi
dade nacional, que deita raízes na grande Morávia do 
Século IX, atrUvessa tódas a vicissitude_s dos t~mpos atê 
aflorar sobre as ruínas do Império Austro-Húngaro para 
CQnstituir o moderno __ Est?do tc~h~oslov~c(} e~_ 1918, sob 
a liderança de Thomas Marsaryk, seu piíEneiro presiden
te. 

Mais ainda, Sr.-Presidente: esta posição_ nodal da_Tht!:
coslováquia, esta caraclerfstica d!! encru,zi!Q.ada d~_todos 
os caminhos, de carrefour de todas as idéias, desenvolveu 
a autoconfiança do povo, a necessidad_e irreçorrível da 
auto-afirmação, e o que -é mais importante, a consciência 
da sua responsabilidade para com os desígnios da huma
nidade, tanto como vetar de novas propostas, quanto 
como obstáculo, como anteparo ao curso de movimen
tos aberrantes, ou de toda forma hostis aos propósitos 
da civilizaçãO. -

Dois exemplos concretos caracterizam bem estas d~as 
situações_. _ _No primei ró Caso, a Graride Revolução Hussi
ta que,_inicia_l~~nte, contestavao autoritarismo e a si- __ 
mania da Igreja daquela época, mas depois ampliou-se e 
pro'pagou-se, -multiplicou-se em várias direções, dando 
origem_ à própria Reforma na EL:L!Opa, ensejando o surgi
mento de um pensamento liberal e de todo LLm conjunto 
de manifestações filosófic<ls, políticas e sociais, cujos 
efeitos 1jlté hoje são muito nítídos. 

Na segunda vertente, destacamos, Sr. Presidende, are
sistência obstim,ida do povo tchecoslovaco ao avanço e a 
opressão nazi-fascista. Uma resiStêni::iã-tarifu ·mais hetói
ca e -quase quixotesca, porque oposta junto ao próprio 
bunker, ãs portas mesmo da Casam ata, de onde proma
navam as mais hediondas formulações sobre os direitos 
dos povos - uma resistência insólita, iniciada na se
qUência da própria reunião de Munique, uma resistência 
comandada por Bens e K lement Gottwald, exercida den
tro e fora do País, sem fronteiraS, sem-qm1rtéis; em toda 
a parte. nas ruas e nos campos incendiados, com o sa-

crifício- inUmerável dC vidas, culminando com a grande 
insurreição de 1944. 

Desses tempos ominosos, desse_ período sombrio, o 
mundo guarda hoje a lembrança de Udice, a tragê_dia de 
Lídice, destruída a título de exemplaridade com a exarce
bação do furor nazista, após a marte de Hcydrich. O 
mundo guarda até hoje Lídice de muitas maneiras e de 
muitas formas, guarda como um espinho na alma, por 
vezes;, guarda como uma promessa de paz, uma espe
rança de entendimento. Por outro lado, mas, sobretudo, 
guarda Lídice_c_omo um símbolo sempre vivo do irreden
tisJ~lo de um povo disposto a barrar com sangue as per
versões _da História. 

O Sr. Virgfiio Távora- Permite_ V. Ex• um aparte'?_ 

O SR. MARCONDES GADELHA - Com muita 
honra· nobre Senador Virgílio Tâvora. 

b Sr. Virgílio Távora- Estãvãlnos ouvindo com toda 
a atenção o discurso de V. Ex~. Memóriasjã bem espar
sas r:fo passado me fizeram vir à mente neste momento, 
9uando V. Ex• fala_em Lídice. Gostaríamos de dizer que 
Lídicc representa também_aquela resistência a toda for
ma de autoritarismo, representa o irredentismo de uma 
aldeia humilde ante o rolo; à época, compre..<;;sor do na
zismo, e representa para aqueles que vieram daquelas é
pocas sempre um fanai de esperança para a liberdade 
que nunca morre para aqueles que são dignos dela gozar. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Muito obriga
do a V. Ex', nobre Senador Virgílio Távora. V. Ex• que 
acompanho.u como testemunha aqueles tempos difíceis, 
o holocausto da Segunda Guerra Mundial deve 'ter bem 
vivo na memória a comoção internacional que o sacrifí~ 
cio de lídice suscitou. , 

V. Ex~ há de ter bem impregnado na alma a tentativa, 
dirla, de consolo com que o mundo acorreu ao suplício 

.d<.t Tchecoslováquia, foram todos os adultos mortos na 
aldeia d_e Lídi.ce, tiveram sumiço todas as crianças, as ca

j:.j_S foram destruídas e o que restou da aldeia, incendia
do. 

~]'.la Inglaterra, um _g_rito emergiu de uma socie!iade ci
vil e ecoou -pelo mundo inteiro: Lídice víverá. E_S!ia frase 
foi repetida cm toda); a& línguas do orbe e pelo mundo in~ 
teiro, dizia eu, uma· espécie de solidaridade ontológica, 
CjuC trà'nscehde todas as fronteiras, os países se deram as 
mãos e fizeram um coro enorme: Lidice deve viver. E al
deias pelos quatro cantos do mundo começaram a tomar 
o nome da cidadezinha do interior da Tchecoslovãquia. 
Aqui mesmo no Bi'usil, uma cidade foi balizada com este 
nome. MLls não era .só, Sr. Senador VIrgílio Tãvora, 
numa tentativa de consolo, era como se o mundo inteiro 
qui-~;esse se inspirar na coragem daquele povo, domina~ 
do, massacrado, ultrajado, ainda assim, não se rendia e 
fazia dentro de suas próprias fronteiras _a_ s.ua r~ção con-

_-lrit a opressão. E era isso que os carrasc_os nazistas te
miam, qu_e o mundo banisse o medo; que ó mundo fizes
~ desaparecer a intimidacào; que o mundo, impregnado 
com o exemplo daql.lele pequeno país às portas- repito 
- dos bunkers, se tomasse de uma indignação e susten~ 
wssc a lula pela democracia e pela liberdade até o fim, 
iúé o último homem, exatamente como fazia a Inglater~ 
ra~.àquelc momento quase que isolada, quase que acuada 
em _s~:~a própria ilha. Os que temiam os carrascos e o qu_e 

·-o mundo procurou faze-r (oi suscitar _a certeza, a espe-· 
rança, a confiU:nça, a coragem, a decisão de que passaw 
riam sobre o último cadáver sobre a face da terra mas 
não implantariam a sua sinistra doutrina. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex.J um aparte'? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Pois não. Ouço 
o aparte de V. Ex', nobre Senador L_uiz Cavalcante. 
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O Sr. Luiz Cavalcante-- Nobre SenãdOr,_ enibõ-rãfne 
afastando do fulcro do seu discurso, cminiirlü~ Colega·, 
acho que o personagem que Vou ·citar bem justifica essa 
digressão. Eu pergunto a V. Ex• se, nessa sua ida à Tche~ 
coslováquia, V. Ex~ não teve a oportunidade-de visitar 
uma pequena cidade que, hoje, naquele país, é uma das 
metas do turismo do mundo inteiro. Refiro-me â cidade 
onde, desde 1981, quase diariamente, Nossa Senhora 
aparece a seis jovens da localidade. Então, pergi.tõto ã V. 
Ex' se não teve a oportui:tidadc de: -ir lá,_ Ou Se não _ouviu 
comentários sobre essas aparições? - -

O SR. MARCONDES GADELHA- Perfeitamente, 
nobre Senador Luiz Cavalcante, mas penso que se esta
mo-s nos referindo a mesma situação, há um equivoco de 
V. Ex' A cid<!de não é na Tc]lecoslováquia. Se estamos 
nas referindo a mesma ápllr'ição,_ a cidade é na Iu"gOS!á
via, cujo nome-é, se não me engano, Dubrovnic onde a 
Senhora - aparece a três pastoras - uma situação se
melhante à Fátima. De qualquer forma, creio que não 
seria estranhável o equívoco de V. Ex•, porque também a 
população da Tchecoslovãquia é fundamentalmente 
constituída de católicos, se não me engano 77% da popu
lação. E há uma semelhança_de_cultura com a Iugoslãvia, 
de modo que, bem poderia ser um território dã Tcflecos
Jováquia. A religiosidade do povo daquela região que .é 
histórica, que é antiga, explicaria, justificaria, o su"rgi
mento do fenômeno também na Tchecoslováquia. O fe
nômeno que eu também cultivo. Não tive oportunidade, 
nobre Senador, de visitar essa pequena aldeia da Iugoslã
via, mas a senhora do Senador José Fragelli, após a sua 
visita à Tchecoslováquia teve a oportunidade de compa
recer in loco, de c_onstatar, de examinar, discutir intensa
mente, não apenas com as autoridades eclesiâstiCas-Oã 
região, mas até -meSrilo ·com aS--pastorinhas videntes da 
aparição"- da VirgCin Maria. 

O Sr. César Cais- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCOND~GADELHA- Ouço V. Ex•, 
nobre Senador César Cais. 

O Sr. César Cals- Nobre Sen·ador Marcondes_Gade
Iha, V. Ex' faz aqui um histórico da bravur<; ~om_gue o 
povo da Tchecoslováquia, nação amiga,-enfrentou a_ he
gemonia naziwfascista. Desejo, agora, assinalar ãlgui:Js 
aspectos sobre a Tchecoslováquia de hoje. Ê um país que 
busca os seus próprios caminhos de desenvolvimento, 
embora fazendo parte da constelação socialista que tem 
como pólo central a União Soviética, a Rúss1a:eia busca 
os seus próprios caminhos, seus própríoS parceiroS, o 
que mostra o desejo de autodeterminação do povo. Que
ro assinalar que é um país que optou por Uma púceria 
com o Brasil. E aí estão as suas negociações com.a COm-
panhia Vale do Rio Doce e outras_empresas brasileiras e 
o fornecimento de equipamentos termelétricos a carVão, 
com a disposição de atei:Jdet- -aquda exigênCia brasileira 
de transferência de know how para o Brasil. Isso é impor
tante, quando estivemos lá como Ministro das Minas e 
Energia e nós buscávamos a tecnologia do carvão mine
ral para o Brasil, o qual pouco dispõe de tecnOJogia __ cle 
termelétrica, apen~s dis_põe de- mái}uirla de- teCnOlOgia hi
drelétrica. Nós bUScainOs eSSá_tecnologia num país'oci
dental e num país da órbita socialista com a condição 
que o país se dispusesse a transferir a tecno_logia para-o 
BrasiL EntãO, as medídas que os equipamentos iam sen
do fabricados para o Brasil, a porcentagein de nacionali
zação era crescente, isso significa -a dísj)osição de tiànsre.: 
rir, porque s.ó se pOde conseguir tecnOlogia quando o 
País está disposto a transferír. E o nosso País -tem cofi- -
dição de absorver e encontramos eSse fato da Tchecoslo
váquia. oe maneira que, foi para nós .muito fácil fazer 
acordo com a Tc~ecoslováquiã, porque_ o Brasí_l_ tem 
como política externa a autodeterminação dos povos; 
nós escolhemos os nossos parceirõs na Política, na Eco
nonlia e na Tecnologia e ê'ncOntrarilos nessa parte têcno
lógíca uma semelhança bastante acentuada com a Tche.. 
coslovúquia que apesar, corri o disset de fazer part~ de 
uma órbita socialista, ela busca definir os seus próprios 
purceiros. Era isto que eu queria assinaiar, aproveitando 
o discurso de V. Ex~ 

O SR. MARCONDES GADEÜIA- V. Ex• /ói mui· 
to feliz em suas cõfoCãÇões, nobre Senador c-ésar Cais, e 
é interessante debater este assunto com V. Ex• que foi 
Ministro das Minas e Energia e V. Ex• disse com muita 
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precisão que a Vale do Rio Doce é o nosso principal in
terlocutor no diálogo comercial com a Tchecoslováqu'ia. 
Porque a Tchc:coslováquia importa do Brasi! príncipal
fr!_cnte produtos primários:· a hematita, o m1nériõ-de Ter
ro-que ocupam um papel de relevo dentro desse contex
to. 

Agora, nobre Senador Cesar Cais, o que lamento é 
que esses fluxos de comércio estejam diminuindo ao in
vés de aumentarem com o passar do tempo, ao invés de 

-aumentarem com as próprias necessidades do Brasil, de 
se abrir para o exterior, fazendo face aos seus problemas 
de balança de pagamento. Quero_ dizer a V. Ex~ que as 
relações de comércio do Brasil com aTchecoslováquia se 
fazem sempre a nosso favor. Há uma diferença brutal en
fre as nossas exportaçõ~ e as nossas importações da 

- Tt:hecoslováquia. Nós sempre tivemos saldos comerciais 
·multo grandes-cOm aquele pafs. Não obstailte, a partici
·pa~ã~ do comércio com a Tchecoslováquíã, dentro do 
-comércio glob<ll do Brasil, hoje, é de apenas 0,3%, e já 
tõ"i; enr 1981, de 0,6%, ejâ foi, até 1983, também de0,6%. 
~-~ _!llOdo que, acontece hoje um declíníõ íriexplicável. 
A_inda mais in~xplicável hoje em dia,_ quando sabemos 
'que instauraaa uma democrãcia no Brasil este pais faz 
praça de aceitar o pluralismo ideológico, de conviver 
com todos os sistem-aS sociais e de que o seu relaciona
mento po!itic·o com todos os países do mundo, com ex
ceção possivelmente do c_hile, hQje se encontra el!l exce-
1e~te--p_o_s~~~o: - - - - --- - -

O Sr. César Cais- Permite V. Ex• um simpleS desta.
que? 

O ~R: 1\:fARCONDES G_.L\pELHA. - Poi~ não._ 

O Sr. César Cais- Apesar de reconhecer que saímos 
de um regime autoritário, tudo isso é válido, a orien
lar;ão do Presidente João Figue,iredo era que, nas re
lações de comércio e tecnologia, nós fizéssemos o--plura
lismo com outros países, independente de ideologia. 
Tanto assim que rios dois anos que V. Ex' citoU; 1981 e 
1983, eu fazia parte do Ministério do Presidente Figuei

·redo e fui à T~hecoslováquia para acelerar esse comér
cio. Aí está o resultado dessa aceleração. Não houve ne
nhuma restrição a não ser com Cu_ba ... 

O SR. MARCONDES GADELHA - Perfeitamente. 

O sr. César Cais - ... em viftude de o Brasil não ter 
relações camerciais .. Pelo contrário, a orientação do Se
nhor Presidente João Figueiredo era dar uma prioridade 
aos países socialistas da Europa Oriental, tendo em vista 
-que o·desequilfbrio era muito grande nã balança comer
cial. De maneira que, creio que não mudou a política 
brasileira; deve ter mudado ta(vez alguma objetiVidade 
na concretizaçãO de negócio, mas a política externa bra
sifeiraj~_~em há algum tempo dentro de um pluralismo 
com vãríos países, sem discriminação ideológica. 

O SR. MARCONDES GAD~LHA - Perfeitamente, 
nobre Senador Cesar Cais, o que V. Ex' afirma só faz 
fundamentar ainda mais as minhas razões. Se ao tempo 
do Senhor Presidente João Figueiredo a participação era 
bem maior, era o do_bro do que é hoje em dia, creio que 
com as necessidades de ajuste de baJança d~ pagamento, 
com a abertura política teríamos mais razões para multi
plicar esse relacionamento que jã-era bastante saudável 
ao tempo do Senhor Presidente_ João Baptista de Oliveira 
Figueiredo, mas ainda assim peque_na dentro do conjun
to dos negócios brasileiros. 

ú-Sr.- Virgílio Távora (Com assentimento do orador.) 
- Erri.iilente Senãdor, permita-nOS mais uma inter
venção no seu discurso. V. Ex• fez pãrte, como nôs, da 
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as chamadas 
polonetas, que depois se estendeu ao c-omérci"o" Com -o 
Leste Europeu. V. Ex~recorda-se bem. E vamos, em de
fesa do futuro Governo e em abono do que fai o Gover
no atua1. dizer a V. Ex• que nós tivemos um grande supe
rávit nesse comérCio, não realizáveL Foi ilor essa razão 
que o Governo brasileirO procu"rou diminuir a diferença 
daquilo que estava em haver, sem poder transformar-se 
em_ realidade. úbvio_,_Q GOvel-no brasileiro..:_ e- aqlii é es
tranh0 que um membro da Oposição- -assim declare..:_ 
teve e tem o maior interesse no comércio com os países 
do Leste Europeu. Mas, inicialmente, ele tem que ter um 
entendimento de que essas dívídas do passado, de uma 
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maneira geral, não é com o país A, com o país B ou Com 
o País C; com eles temos um superávit irrealizável, não 
realizável maioç,outros menores. M:g,s recQr_do a. V. Ex• 
a dificuldade que foi- e V. Ex~ concordou com o nosso 
relatório à época e também os membros da Comissão, 
com exceção de um- que justamente era para a politíca 
brasileira interessante esse comércio corn o Leste Euro
peu, e que ao mesmo tempo se Jazia necessârio tomar 
uma série de medidas preliminares para ajustar pelo ine
nos o passado e continuarmos no presente vida- nova. 
Era esta pequena achega que gostaríamos de dar ao bri
lhante discurso de V. Ex~ 

O SR. MARCONDES GADELHA - Agradeço a V. 
Ex~, e me permito nãO comentar aqui o problema das 
contas com a Polónia, .. 

O Sr. Virgílio Távora- Falamos do Leste Euiopeu. 

O SR. MARCONDES GADELHA- ... porque fo· 
gem inteiramente ao es·copo do 'nosso pronunciamento. 
Apenas gostaria de cítar dois ou três números para mos
trar como tem sido favorável, embora pequeno, este nos
so intercâmbio comercial com a Tchecoslovãquia. 

Em 1981, o ano talvez mais importante, exportamos 
131 inilhões de dólaies em bens e serviços e importamos 
32 milbõeS. Em 1983 exportamos 127 rili!hões e importa
mos 15; em 1984 caiu, exportamos 81 milhões eimporta
rrtos ll__milhões de dólares. Convenhamos, nobres SeDa
dores, que isso é muito pouco dentro do que inte:ressa 
ãós propósitos dos doiS p3.íses, e sei que haverá um retOr
no adiçional_ deSte_ intercâmbio naquilo que o Senador 
Cesar Cais propõe: a troca de conhecimentos científicos 
-~~enológicos. Esse problema tem hoje, ~a TchecosJoyâ
qui, a magnitude que tem para nós, brasÍ!eiros, confOrme 
irei referir-me nlais adiante, quando examinar o pro bfe
ma da Tchc:c9slováquia moderna. 

E talv.!Z seja ai, nobre Senador Cl:sar Cals, exátamente 
um dos_ pontos mais preciosos para' a cooperação bilate
ral entre Brasil e Tchecoslováquia, no campo da troca de 
co$ecimentos cientiiicos e tecnológicos, na troca de pa
tentes e de know-how, nas experiências conjuntas qúe va. 
mõs ericontraf o terreno mais fértil e promissor para-o 

!uturo dos dois palses. · 

O Sr. Virgílio TávC)ra- Eminente Senador, só iuna 
chega. Parece que V. Ex• não entendeu bem o que afir
mamos. Não estamos aqui advogando para que esse CO· 
mércio não se intensiúque. Foi dito ex'ato aquilo que a 
COLESTE nos explicou não uma, mas algumas vezes, 
perante à Comissã-o. Justamente na maioria dos países 
do mundo da Cortina de Ferro, do Leste Europeu, havia 
_1:1rrtã-propOrçâõ entre importação e export~ção. E-V._ Ext 
aq~i confirma 81 pai-a 1 I, 7,77, 125 para 15,8, a relação 
de.8 para I entre imprtações e exportações. E veja V. Ex' 
o trabalho que tivemos na própria comissão para expli
car que isso era natural, era perfeito. Mas levantou toda 
aqueta celeuma na opinião pública brasileira, principal
mente, na opinião pública paulista. 

Quero dizer a V. Ex.~ que o estado da Nova República, 
como o estado da Velha República, ouvindo aqueles cla
mores e- ouvindo resultados da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, procurou primeiro consertar o que havia, isto 
é, racionalizar o pagamento dessa dívida partindo para 
vida nova. N ôs não estamos nem acusando a Nova Re
pública e nern defendendo_ a Velha República; estamos e
xatamente dizento o que aconteceu, e por que aconteceu, 
inclusive de umas conclusões de uma Comissão Parla
mentar de Inquérito, que inicialmemnte era sobre oco
meço da Polônia, as Polonetas e que, mercê da reação 
popUlar, se estendeu a todos os paises do Leste-Europeu, 
sendo chamado a depor na ComissãQ, "COLESTE". Eu 
queria djzer a V. Ex~, que fomos todos unânimes 'em que 
era preciso se arranjar os meéanzismos que assegurassem 
o aumento desse: intercâmbio como o_ Leste Europeu. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Nobre Senado' 
Virgílio Távora-; creio que estamos falando a mesma lin
guagem, apenas quero me eximir de citar esse problema 
da investigação da Comissão Parlamentar de Inqu~rito, 
da qual V. Ex~ foi relator e que tem um profundo conhe
cimento da causa, e sabe perfeitamente que n-ão envolve 
todos os países do Leste Europeu. Posso dizer a V. Ex• 
que, sob esse aspecto, o ntlsso relacionamento, em ter
mos financeiros, também, como a Tchecoslovâquia sem-
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pre foi"dos mais saudáveis, embora- insisto rillm ponto 
-ainda pequeno, diante das aspirações dos dois países. 

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

O SR. MARCONDES GADELHA - Pois não, ouço 
o nobre Senador José Ignácio Ferreira. 

O Sr. José Ignácio Ferreira- Nobre Senador Mar~ 
condes Gade_lha, tenho a impressão de que conviria qu:e 
se repusesse o carro nos trilhos, tendo em vista o fato de 
que V. Ex• Coffieçou o seu pronunCiamento de hoje rev~ 
lando claramente que se destinava tal pronunciamento a 
uma certa saudação à República Socialista da Tchecos
lováquia. Percebi claramente que V. Ex• incursionava 
por este caminho. É evidente que não é propósito de V. 
Exf, como seguramente não será propósito da Casa, da
queles senadores mesmos que desavisados intervieram 
no pronunciamento de V. Ex•, polemizar acerca de as
sunto sobretudo quando esses assuntos não têm uma 
pertinência espeCífica, com o lenia do discursp de V. Ex' 
e com a República Socialista de Tchecoslováquia. O que 
é ilnpor(ante, ilCSta oportunidade, é que V, Ex• dê curso 
ao seu pronunciamento, tecendo considerações acerca 
daquilo que foi um momento alto do relacioname_nto do 
Brasil com a República Socialista da Tchecoslováquia. 
Lá estiveram o Presidente do Congresso Nacional, Sena
dor José Fragelli, chefiando_ uma delegação composta 
também por V. Ext, Senador Marcondes Gadelha._pelo 
Senador Cid Sampaio -e por mim. Naquela ocasião, fo
mos, em particular, cumulados de todas as gentilezas, de 
todas as atenções pelos dirigentes e pelo povo do_Estado 
binacional da Tchecoslováquia, oferecendo a todos nós 
uma oportunidade fecunda, uma ambiência- fecunda 
para que pudéssemos aferir com ãbsolutã liberdade a 
realidade daquele Estado da Europa Central. Estado bi
nacional, com singularidades que muito o ressalvam a 
partir mesmo atê das suas condições geográficas de abso
luto _centro da Euro pá, em ponto igual de distância -do 
Mar do Norte, a partir do seu extremo oéste, e do Mar 
Negro a partir do seu extremo leste. 1! um_ Est~do que_ 
tornado idependente a partir.de 1918 arrastou iriúme.nis 
dificUldades. A construção do Estacl_o _ p_ão ~ deu em 
1918, mas sim a partir de 1918. E (oi" pOU:Co-a-pOuCó, a 
duras penas que aquele povo industrioso, aquele povo 
altamente criativo, criou no centro da E1,.1.ropa um estado 
poderoso, uma sociedade sofisticada teçnologicamente 
que antes da Segunda Guerra já produzia seus próprios 
carros e já produzia armas da maior expressão e da me
lhor qualidade. Um estado que enfrentou e venceu os ri
gores de uma guerra dura, que machucou profundamen
te a alma _do povo das duas nações. Ele v~nceq, superou 
aquela conjuntura e depois disso dediCOll:-~ _ _à tarefa d_a 
rec-onstrução material e do próprio espírito âa naCionali
dade combalido, embora afirmad_o, a partir daquela Se
gunda Guerra Mundial. Pois bem, o que vimo~ na Tche
coslovãquia, hoje, foi a existência de um estado pujante 
no centro da Europa; um povo criativo, um povo indus
trioso, laborioso, pOderoso na sua agricultura, na sua in
dústria secundária também, na área de servíços, com o 
qual nós precisamos aumentar sem dúvida o nosso inter
câmbio comercial. Assim, sintonizo-me com V. Ex• para 
fortalecer as suas CoJlocações. V. Ex• se referiu bem que 
em 1981, que foi .i-principal ano das nossas relações co
merciais, expOrtamos 131 milhões de dólares em bens de 
serviços e importarríos apenas 32 milhões. Em 1983, fo
ram 127 milhões de dólares as e;~J;.portações e as impor
tações de apenas 15 milhões de dólares. Ern 1984, de 81 
milhões de dólares as exportações e as importações de a
penas ll milhões de dólares. Mas, é uma economia que 
tem condições de complementariedade com a nossa. A 
Tcbecoslovãquia tem adquirido produtos, tais como~ ca
fé em grão, óleos vegetais, farelo do soja, laranja, além 
de outros menores como: manganês, sisai, couros acaba
dos e, também tem comprado alguns produtos manufa
turados nossos, como componentes de motor para veícu
los ... 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Com a per
missão de V. Ex• soliCitaria que abreviasse o aparte. O 
nobre Senador Cid Sampaio também dará o seu aparte e 
eu teria algumas palavras. 

O Sr. José Ignácio Ferreira- Serei breve, Sr. Presi
dente. Por outra parte, as exportações Tchecoslovacas 
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para o Brasil têm-se constituído em artigos ~mo mãqui
nas, e_quipamentos pesados para fábricas de cimento, in
dústrias de calçados, de tecido, máquinas gráficas, rola
mentos, equipamentos médicos, aparelhos de Raio-X, a
lém de matérias-primas como lúpulo e malte. V. Ex' emi
nente Senador Marcondes Gadelha, está sendo muito fe
liz nessa colocação. Terei oportunidade de me pronun
ciar especificamente sobre o tema em breve ocasião, mas 
nesta ocasião não quis deixar de incursionar no pronun
ciamento de V. Ex' não só para felicitá-lo, como reme
morar aquela ocasião ·que foi do maior proveito para o 
nosso relacionamento Brasil-Thecoslovâquia. 

O SR. MARCONDES GADELHA. - Muito obriga
do, nobre Senador. V. Ext lembrou, em boa hora, esses 
atributos de operosidade de industriosidad~ do povo da 
Thecoslováquia, e a sua econômia ex.tÍ'emamente dinâ
mica e m~derna. E foi feliz quando jã aflorou o ponto 
que, em seguida, pretendo tratar, da coesão interna do 
país, que apesar de todo esse dinamismo, apesar de todo 
esse esforço para se colocar sempre adiante do seu tem
po,_ a Thecoslováquia guarda um extraordinário e
quilíbrio internO. E esse fato é tanto. maiS importante 
quando nós lembramos, cqmo V. Ex.•_ bem o__fez, que se 
trata de um Estado bina~Lonal, um Estado _fo_rmado pelo 
povo tcheco e pelo povo eslovaco. 

O Sr. Cid Sampaio --V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Um sistema fe
deral com duas Câmaras; uma Câmara do povo,- com 
200 membros eleitos por voto direto, e uma Câmara das 
nações, com ISO membros, dos quais 75 enviados pelos 
tchCC9S e 75 pelos eslovacos, Este é apenas o desenho, o 
arranjO de um outro eqUilíbrio niuito iriais PrOfundo que 
existe internamente e gue, em seguida, tentarei explanar. 
Mas ant!!S, quero ouvir O nobre Senador Cid Sã:IDJ)aio. 

O Sr. Cid Sampaio- Ilus-tre- senãdor Marcondes Ga
delha, quero felicitá-lo e ser solidário com V. Ex• na 
magnífica exposição que faz. Como V. Ex•, visitei a 
Tchecoslováquia e uma coisa que constatamos juntos é 
que nada no mundo s~ faz- pOr obra de milagre. O que 
nós vimos em Praga, o que sentimos nos contatos que fi
zemos com os administradores daquele país é de que, na 
realidade, existe uma cultura que caracteriza a Tchecos
lováquia como uma nação. Os povos que não represen
tam_uma cultura, que não estão baseados em alguma coi
sa que cresceu em conjunto entre todos os cidadão_s_ de 
uma comunidade, dificilmente afirmam a sua nacionali
dade. A Tchecoslováquia que, nas conjunturas interna
cionais pode ser considerado um país novo, firmando-se, 
primeiro, como potência industrializada e como núcleo 
de tecnologia e conhecimento para, -depois, demostrar o 
tamanho do seu espíritO nacional quando resistiu às in
vasões bárbaras que se procederãm no seu país e conti
nuou como nação, mantendo a sua independência, a sua 
unida& e, ainda, continuando a sua evolução do desen
volvimeilto não só Cultlif31 comó féCilólógico. Portanto, 
quero me solidarizar com V. Ex• e nós rião poden:ios pen
sar no mundo atual baseado em divisões que separaram 
a humanidade há mais de 200 anOs, quando surgiram as 
diferenças ideológicas, quando acabava de ser inventada 
a mãquina a vapor, quando a navegação, ainda se fazia à 
vela, quando não existia el~tricidade, quan"do o petróleo 
não acionava os motores de combustão interna que, ho
je, estão caminhando atê para o desaparecimento e para 
a superação. A máquina a vapor já foi superada. Então, 
dentro de um progresso tecnológico como ·esse, quando 
o homem desintegra o átomo e, ao meSmo tempo, devas
sa os gens dos seres vivos, que novas espécies diferentes 
da que encontrou na Humanidade~ nós não podemos nos 
prender a conceitos e id~Ologias que há 200 anos dividi
ram o mundo diferente do nosso. Portanto-, no momento 
que isto for totalmente superado, que a Humanidade, 
como um todo, buscar a felicidade de todos aqueles que 
moram na face da Terra, quando os países puderem se 
ente~der e trocarem suas riquezas e não como ocorre 
ainda hoje, trocarem às vezes um pedaço de suas pobre
zas, nessa hora, devemos ampliar muito os nossos enten
dimentos e as trocas comerciais com diferentes países. E 
que o Brasil, na Nova República comece, de agora, atit
pli_ar essas trocas. Nós ~averemos de vencer, estou certo, 
as _ _dificuldades de um dêbit,o externo insuportãvel e im
possível de ser pago nas condições que estão sendo a.do
tadas no mundo. Estou certo de que os países do Les_te 
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europeu-, como os pafses do Ocidente, haverão de se en
tender num futUro próximo, qtiãndo determinadas ar
mas destruidoras forem banidas, e a Humanidade; como 
todo, possa interligar-se, trocar os seus conhecimentos e 
a sua produção porque, só nessa hora, todos os povos do 
mundo poderão viver felizes. Felicito a V. Ex• peta análi
se que está fazendo da economia Tchecoslovãquia; eco
nomia que já conhecemos também através dos livros. O 
seu d!!Senvolvimento nos é transmitida através dos equi
pamentos de alto teor tecnológico que nós importamos, 
e estou certo de que esta marcha continuará e, dentro em 
pouco, essas divisões que separam o mundo, separam às 
vezes ideologicamente, às vezes atravês de políticas ar
mamentistas que tendem a desaparecer, se tornarão ain
da mais oportunas nas observações que V. Ex• faz com 
relação a um país que visitaffios e no qual fomos tão bem 
recebidos. Minhas felicitações a V. Ext e minha solida
riedade com os conçeitos que emite sobre a República 
Socialista da Tchecoslovãquia. 

O SR. MARCONDES GADELHA -Quem o felicita 
sou eu, nobre Senador Cid Sampaio, por essas obser
vações tão sensatas, tão judiciosas e tão autorizadas. 
Ninguém tem mais autoridade para falar sobre esse as
suntõ, nesta Casa, do que V. Ex•, que e o Presidente da 
Çoinissão_ de Relações Exteriores e sente em Cada sessão, 
sente em cada reuniãO a natureza multipolar do poder 
mundial nos dias de hoje. E sabe muito bem V. Ex• que, 
dentro desta competição, um relacionamento polifacéti
ca é vantajoso para aqueles que assumem clara e decidi
damente. 

O Brasil não pode se dar ao luxo de escolher os seus 
parceiros sob o crivo de ideologias que já foram inteira
mente superadas pela própria civilização e pelo tempo. 
Eu digo a V. Ext que não há mais, hoje, esta questão i
deológica entre esquerda e direita, capitalismo e comu
nismo. Tenho a impressão, nobre Senador, de que a 
grande polêmica, hoje, é apenas entre democracia e bu
rocracia. Acredito, firmemente, no progress_o da. Huma
nidade e dentro dessa tese creio, não apenas nO -diálogo 
NortejSul, mas creio que também nós consegliíremos e
liminar as diferenças eritre o Leste e o Oeste. Os.-pririi.ei
ros passos estão sendo dados, inclusive pelas grandes po
tências. Nós não podemos ficar isolã.dos dentro deste 
conjunto e, sObretudo, não podemos cruzar os braços e 
deixar-de levar o nosso empenho, o nosso esforço pessoal 
e desta Nação em favor desse entendimento entre os pc
vós. -· 

O Sr. José Lins- Permíte V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA -V. Ex• viu hã 
pouco, quando citei a Revolução Hussita, contra o auto
ritarismo papal. V. Ex' viu a resistência do povo contra o 
nazismo. São opções díaléticas, são escolhas feitas por 
um país pequeno, mas que teve a audâcia de assumir so
~inho, tanto na hora de irradiar informações, doutrinas e 
proPag-ar idéias cónio na hora de se opor e de resistir à
qUelas que considerava malsãs ou desvirtuadas do_s 
desígnios e dos propósitos da Humanidade~ A Tchec-os
lováquia chegou ao seu caminho ao longo de uma dis
cussão que_ foi h'?mogênea, que não foí ret1línea, que não 
foi simPles como, por exemplo, a do povo brasileiro. 
_ Há y. Ex• de compree~der onde quero chegar depois 
que ouvirmos o nobre Senador J?sé lins. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Marcondes Gade
Jha, quero me congratular com V. Ex• pelo discurso que 
pronuncia hoje, discurso de saudação a uma comitiva da 
Tchecoslováquia que nos visita, país amigo, para o qual 
temos vocação de entendimento, compreensão e amiza
de. Conheço _um pouco da Tchecoslováquia. Como con
vidado pela Associação Internacional lnterparlamentar, 
fui ali muito bem recebido naquela terra. Não Podemos 
desconhecer o espírito de liberdade daquele povo, dessa 
nação pequena mas trabalhadora, de vocação libertária. 
Nós. que temos na não-intervenção a base da nossa polí
tica externa, nada temos a ver com a política interna da 
Tchecoslováquia. O que devemos realçar aqui ê o espíri
to de grandeza desse povo e a nossa vocação de amizade 
comum. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR.J\1ARÇOND_ES GADELHA -Muito obriga
~o a V. Ex~. Senador José Uns, que coloca a discussão 
dentro dos seus trilhos, dentro 4o propósito de que eu es
tava imbuído, desde o início deste pronunciamento. 
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O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um rãp-ido a
parte? 

O SR. MAR CONDES GADELHA- Pois não, nobre 
Senador Jorge Kalume. Peço a V. Ex• que seja brCve. 

O Sr. Jorge Kalurne - Quero associar-me a V. Ex' 
pelo magnífico discurso- ·que estã pronunciando nesta 
tarde, depois de viSitar o grande país, a Tchecoslovãguia. 
E esta é a oportunidade para dizer que sou admirador 
daquele povo, que- sempre soube se manter firme, bravo, 
contra as invasões em defesa da sua in:dependência. Por
tanto, bravos a V. Ex• por este pronunciamento, e bra
vos ao povo da Tchecoslovâquia. 

O SR. MARCONDES GADELHA - Muito obriga
do a V. Ex', nobre Senador Jorge Kalume. Incorporo, 
com entusiasmo, o seu aparte a este modesto pronuncia-
mento. -
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quia, taxa de rnor_ta1idade infantil, irrisória; analfabetis
mo, inexistente; áreas de lazer em toda a parte mostram 
os cuidados que a República da Tchecoslovâquia em~ 
presta a toda esta gama de assistência, ao indivíduo e ao 
operário, particularmente. · 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar as 
campanhias.) - Pedirii a V. Ex.• se pudesse que abre
viasse para passarmos à Ordem do Dia.-~into tanto, por
que sobretudo fui eu quem acompanhou V. Ex• e a sua 
exposição maís uma das muitas que V. E'x• faz aQui en
cantando a Casa. 

-0 SR: MARCONDES GADELHA - Eu pediria que 
V. Ex~ me concedesse pelo menos cinco ou dez minutos 
para que eu concluísse o meu pronunciamento porque 
fui tantas vezes interrompido. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Pois não, está 
concedido a V. Ex te 

Dizia eu, Sr. Presiderite, que a Tchecoslovâquia mo.; 
derna tem esse suave encantamento de um pais maduro, O SR. MARCOND~S GADELHA- Sr. Presidente, 
que fixou o seu perül ao cabo de um. longo e sofrido a buscado igualitarismo não prejudicou em nenhum mo-
questionamento dialético . .À parte, portanto, a inigualã- menta a perfomance e o desempenho e c-omo um todo a 
Vel beleza natural do país que tivemos oportuníd<ide de Tchecoslováquia apresenta hoje uma economia din~mi-
ver, à parte o espetãculo majestoso dos campos cobertos ca e fortemente industrializada. São reconhecidos inter-
de neve, as ousadas montanhas eriçadas de pinheiros, nacionalmente a solidez, a qualidade e a experiência dos 
roçando a fimbria das nuvens, o pálido sol reverberando seus s_etores de_ maquinári3. pesada, de cletrotécnica, de 
nos dobrados de Praga, afora toda a contemplação dos metalurgia, de química que por sinal correspondem a 
tesouros arquitetônicos e artísticos, do trabalho paciente mais de 1/3 do produto industrial do país. Da mesma 
dos tempos que os tchecos preservam com 0 mais velu- forma as indústrias de base têm enorme relevo. A Tche-
dosos carinho, a par de tudo isso,_ impressionou~nos exa- coslováquia, por exemplo,-· é um dos maiores produtores 
tamente a paisagem social e humana daquele pa,ís. de aço per capita do mundo. E desta maneira, também, 
Chamou~nos a atençãQ, Sr. Presidente o equilíbrio da so- alguns bens de consymo tradicionais não duráveis como: 
ciedade, o seu dinamisn:to ~a sua inclinação para cultivar vidros, cerâmicas, alimentos e têxteis têm expressão e 
os valores do espírito, e a sua determinação em aceitãr os muitos deles são voltados para a exportação. 
desafios da inovação e da criatividade. Neste sentidO; eu Atualmente com uma renda per capita superior a oito 
adianto que a Tchecoslováquia há muito tempo já resol- mil dólares, a Techecoslováquia -está passando para um 
veu os seus problemas de distribuição de renda, de des- estágio pós-industrial, o que deverá mudar progressiva-
contração da atividiiete económica e -~áeCOniçãO dos mente a 'natureza das aspirações e necessidades do seu 
desníveis regionais e setoriais na paitícipação no prOdu- povo, colocando os setores de alta tecnologia na crista 
to nacional bruto. Não há mais indivíduos, setores da das prioridades, entre os interesses e preocupações pc-
produção ou regiões privilegiadas dentro do conjunto da dendo ser este um dos pontos mais promissores de coo-
nação. A relação cidade~campo, por exemplo, tradicio- pcração com o Brasil. , 
nalmente desfavorável a este último, perdeu o seu carãter D igo~-sr-. Presidente, que a-T checos!ováquia está pre-
antinômico quando a remuneração dos trabalhadores na parada para a adaptaçà~? de seu aparelho produtivo às 
agricultura passou a ser igual' à dos mais bem dotados exigências deste final de século, da transição para uma 
técnicos dos mais sofisticados parques manufatUreiros e Socied<!-de do conhecimento, quando o processamento de 
os seus direitos pautados pelos do operariado urbano. O infqrmações e a computsãode inovar serão os elementos 
aumento da densidade de tecnologia do campo suavizou prevalentes e decisivos. Por uma razão muito simples, 
a rudeza dos trabalhos e o aporte de equipamentos so- porque -~~stori?Rmente o País já incorporou, desde_ tem-
ciais às agrovilas, aliada à utilização extensiva de beris de- pos 1!Tfetn0riã1s, a nõção de um prÓgresso ligado à ex-
consumo duráveis, tornou mais fácil a opção pelo ni-eio pansão'do conhecimento, à difusão e generalização do 
ruraL fato cultural. Tanto assim que a Universidade Carolina, 

Para se ter uma idéia do que estou quC:rC:ndo significar, a maíS importafit_e do País, fundada em 1348, e hoje, por-
Sr. Presidente, eu lembraria que existem atualmente na tanto, com mais de 600 anos, foi a primeira institujção 
Tchecoslováquia 250 mil mãquinas agiícõlis trabathan- do gériero _em todo o centro, leste e norte da Europa e 
do, entre tratares e grandes co~<?tadeiras. Para se ter abrigo_u o inconf~rmismo de Mestre João Huss, que ali 
uma idéia do que isto significa, leinbro que o Território fez as suas 'primeiras prédicas e, ainda hoje, cultua o re-
da Tchecolslováquia é menor do que o do Estado do form1smo de Jean KomcnsKy, conhecido também por 
Ceará e 250 míl máquinas na superffcie tod3. daria, pelo Comenius, "o Mestre das Nações''. cnador de novos e 
menost lO máquinas pOr hectares, se toda a terra do país-- -~----.wançados métodos de ensino e, na verdade, fundador de 
fosse arável, se toda a terra fosse agricultável. _ uma Linhagem de pedagogos atentos ao impacto revolu-
. Por outro lado, não há' mais regiõé"s essencialmente cionário das novas tecnolo&ías. Ao lado do ensino for-
agrícolas ou outras particularmente industriais ou, ain- mal, dos centros de pesquisa e excelência, ín1Pressiona a 
da, aquelas apenas dedicadas à prestação de serviços. multiplicidade de manifestações culturais envolvendo a 
Em todas as partes os três segmentos, os três comparti- população, a quantidade de livrarias, de teatros, os festi-
mentos da economia estão bem representados com intei~ vais de cinema e, sobretudo, a enorme produção intelec-
ragem de maneira harmoniosa e frutífera. tual e a contribuição imensurável com que um país com 

O melhor exemplo das mudanças a este respeito, tal~ mais de 15 milhões de habitantes cumulou a humanidade 
vez seja o. que se operou_n~ c_or~~laç_~()_ e~tr~ a .. ~~ê~~~ e a na.li_teratura, .na !Jlúsica, na ç:iência e nas artes em _gÚal. 
Eslováquia. A Eslováquia sempre foi a região mais Encerro, Sr. Presidente, voltando ao começo do meu 
pobre, a mais atrasada e totalmente adstrita aos setores pronunciamento,oque _o Bra_sil deve procun;1.r uma apro-
primârios da produção, estando para a Boêmíã, a 8rosso ximação maior com os países -do leste europeu e, em par-
modo, como o ~ardeste ~tâ para o sul no Brasil ou ticula_r, com a Tchecoslováquia, que as nossas relações 
como o MezzogiOrno está para o nor.te da Itália. de comércio ainda são extremamente tímidas que a nos~ 

Investimentos maciços foram feitoS, alterando radical- sa pauta de exportações e d.e importações ca:CCe de uma 
mente a ·estrutura económica e o _ ~bi~~te_ sócio- maior diversificação e, sobretudo, de que há um mundo 
cultural. Hoje, a Eslováquia é uma república industrial, cultural a ser descoberto. Conhecemos da Tchecoslová-
também, com reCursos humanos_ bem qualificados,_ uma quia apenas a música de Dvorac e de Martino·. Nós não 
agricultura moderna e partiCipa com ffiáis de 30% nã fOr- conhecemos a sua maravilhosa literatura, não conhece-
mação do Produto Interno Bruto, o que está rigorosa- mo~ as suas extraordinári~s manifestações do teatro e do 
mente de. acordo com os percentuais de participação do cinema e temos, sobretudo, no campo da ciência e da tec-
seu povo na população geral. nologia; necessidades comuns e complementares. Nesta 
. Questões sociais de o?tr_a ordem, como expectativa de virada do século, a Tchecoslováquia haverá de se aplicar 

v1da ao nascer, que hoJe e de 74 anos na Tchecoslovâ- ás tecnologias modernas: a informática, a Biotecnologiã:, 
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a Engenharia Genética, a ciência dos novos materiais e 
q_~~_o crer, Sr. Presidente, que esse é, exatamente, o "cal
ca.nhar ~e Aquiles" do processo do desenvolvimento 
também do Brasil. De modo que muito só teríamos a lu
crar com este intercâmbio, com assinaturas de acordos 
culturais e de desenvolvimento científico e tecnológico. 
No m9mento em que prestamos esta homenagens à 
Tche.cqslováquia - o tributo, o reconhecimento pelas 
homenagens com que fomos cumulados em território da 
Tchecosiováquia, eu manifesto a minha esperança, a mi
nha expectativa de que, dentro em breve, tenhamos aqui 
no Brasil uma delegação do Parlamento da Tchecoslovã
quia, para que possamos mostrar, também, as caracterís
ticas de um país jovem, confiante no seu futuro, autor de 
uma çias transições mais delicadas do autoritarismo 
para a democracia, autor de um dos mais fascinanteS 
planos de estabilização- económica de que tem notícia a 
ciência social moderna. Tudo isso queremos comparti
lhar com os noss9s colegas daquele país amigo, tudo isso 
queremos repartir, todas essas experiências queremos di
vidir, certos de que, no fim das contas, estaremos soman
do, estaremos multiplicando esforços, estaremos fazendo 
a noSSa-~ parte em favor do entendimento, do progresso 
social e de paz entre os povos. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Srs, Senado
res, devo agradecei- ao nobre Senador Marcondes Gade
lha a brilhante exposição e, muito mais do que isso, o 
pronunciamento, sem favor nenhum, notável que S. Ex• 
acaba de fazer, perdoando-me S. Ex' as ínterrupções que 
f~i obrigado a realizar, dado à pauta de nossos traba
lfios. Também não posso deixar de dizer poucas pala
vras. Gostaria de me estender mais. É dispensável diante 
da magnifica oração do Senador Mar-condes Gadelha. 
Mas não posso deixar, na qualidade de PresídC:nte do Se
nado Federal, convidado que fui e Com a insistência do 
ilustre Embaixador Vaclav Molosik, pelos seus conse
lheiros de Embaixada, _principalmente o_ Conselhciro 
Opawa qt.ie aqui se encontra presente, com a insistência~ 
desde o ano passado nos c_onvidava a uma del~açãodes
ta Ca_sa par~ ~isifar o seu Pafs. Até o programa traçado 
seria~ ritais extensO do que aquele que foi, pOrque nota
mos desde o inicio, nas intenÇões do Sr. Embaixador, a 
vontade de que pudéssemos estender por muitos dias a 
nossa visita à Tchecos(ováquia, tomando um contacto 
diteto tanto com as suas ~utoridades, como com o seu 
povo. Devido à angústia do tempo; esta visita teve que se 
r-eduzir apenas a cinco dias. Mas, nós tivemos a oportu
nidade- os _Senadores Cid Sampaio, José Ignácio Fer
reira, MarcorideSGadelha e ~u - de termos inúmeras 
audiências com as mais altas autoridades da Tchecoslo
váquia;-onde dCbatenlos aSsuntos dos interesses comuns 
dos dois países e também dos interesses comuns da paz 
entre os povos. Tivemos a oportunidade portanto, de co
nhecermos muito bem o pensamento, o sentimento e até 
podemos dizer as ínte"nções das mais altas autoridades 
daquele País. Tivemos a- oportuilidade de fazer mesmo 
uma audiência que, se -bem me lembro, levou mais de 

· meia hora com o Chefe da Nac'ào Tchecoslovaca, o Pre
sid_ente Gu~tav Hus.sak, uma personalidade forte, extre
mamente simpática, aberta, que se dispôs a discutir 
quaisquer assuntos inclusive os de ordem política e ideo
lógica conosco sem nenhuma limitação. E nõs todos nos 
sentimos inteiramente gratificàdos com essa possibilida
de que tivemos de tomar cantata pessoal com o eminente 
Presidente Gustav Hussak. 

Mas tenho, como President~ desta Casa, de dirigir 
agradecimentos especiais ao eminente Dr. Alais Indra, 
Presidente Qa grande Assembléia Legislativa da Tchecos
lovãquia, que nos acompanhou durante todo o tempo 
nas mais diversas oportunidades e ocasiões, principal
mente nas audiências que tivemos com os vârios sCtores 
na Administração Thecoslováquia. 

Também desejo dirigir o meu agradecimento muito es
pecial ao Vice-Presidente Dr. Dalíbor Hanes, que tam
bém nos acompanhou durante todas as horas. E não ê 
preciso que eu repita o que já foi dito pefos Senadores 
que me acompanharam n.essa Delegação das gentilezas 
que recebemos em todos os instantes, dos responsáveis 
pelo governo do Estado tcheCo. Devo transmitir, tam
bém, a minha melhor impressão do cantata que tivemos 
com <?povo tchecoslov_aco, nas ruas da sua Capital, PraM 
ga, não obstante o rigor do inverno ao qual não estamos 
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acostumados, a visita que fizemos a uma das suas es
tações de inverno, onde_ vim_os o_ povo_ praticando os e!i
portcs _de inverno com todo o entusiasmo. Visitamos, 
também, as suas fábrlcas, os seú.s laçais de trabalho, indo 
a um balé, onde se vê que hã arte, também, como bem, 
aliás, e mais minuciosamente, relatou o nobre Senador 
Marcondes Gadelha. . 

De sorte que a impressão que n6s trazemos da Tche
coslováquia é daquela velha nação consciente.!ia sua na
cionalidade, uma nação culta, uma nação_moderna, um_a 
nação dedica.d_a, agora, ao progresso, procurando dar ao 
seu povo todas aquelas condiçõGs de vida para que pos
sa, justameri_te, cuinj)i'lr c;_9m aquilo que é o objetivo _Qe 
todos os governos: dar ao seu povo bem-estar, dar ao 
seu povo cultura, dar ao seu povo tranqUilidade. 

Terminando, desejo, em nome do Senad_o, expressar, 
daqui, os nOssos agradecimentos pela maneira como fo
mos recebidos na Tchec.oslovâquia, e, também os nossos 
agradecimentos ao ~minente Embaixador Va~a~ M_()lsik 
e toda a sua equipe da Embaixada da Tcheco_slo.vãquia, 
que não mediu esforços pam que a nõ.Ssa ViSita fosse 
realmente exitosa, como pudemos colher das palavras di
tas com precisão e brilhantismo pelo eminente Senador 
Marcondes Gadelha. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Sena
dor José Ignácio Ferreira; com base no art. 16, item VI, 
do Regimento Interno. 

O SR. JOSJ': IGNÁCIO FERREIRA (PMDB .,.- ES. 
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: _ _ _ 

Valho-me do permissivo regimental para requerer à 
Mesa que faça constar dos Anais um artigo de autoria do 
jornalist;:~ O'ii'ceu Brizola, publicado na Gazeta Mercantil 
do dia 7 de abril do ano vertente, que faz referência ao ê
xito da "Expo 86- Brasil-China", recentemente encer
rada. 

Queremos solicitar essa medida da Mesa,_~ com abre
vidade que o Sr. Presidente me solicitou, apenas faço 
ess_e registro e peço que seja consignada rios Anais a se
guinte matéria, sob o título: "Pequim: b.om resultado" 

..... embaixador I talo Zappa, titular da represen
tação diplomátiCa do Brasil em Pequim, Vê muífãs 
razões pata considerar a feíia ''Expo 86 - Brasii
Chiria" um verdadeiro êxito. "Foi bom, porque esse 
tipo de co"isa aqui rende muitos frutos, embora nem 
sempre gere negócios "imediatos". 

Trata-se de uma óptica especial, privilegiada pela 
conhecida ã"rgúCi<l do embaixador Zappa e por sua 
experiência como protagoriista de primeiro plano, 
desde as primeiras tratativas que levaram ao reata
mento das relações diplomáticas-entre os dois países 
em 1974. 

O que então tinha um signifiCado sobretudo polí
tico resultou, uma década depois, em um comércio 
bilateral de USS 1,4 bilhão. com exportaçÕes brasi
leiras de_US$980 milhões em 1985, OU Seja, ma:is OU 
menos 3% do total de negóciOS extemõ.S:::d_e_ ambos 
os países, uma pârticipação que a incrível distância 
de 26 mil quilômetros entre eles de forma alguma 
autorizãria- ~q;rever: - ----

A exposição brãsileira fOi' suCeSsivamenTe-viSTiã:
da pelo Vice-Ministrõ do Petróleo da China, Xja_ 
Guozhi, pelo Vice-Presidente da Assembléia Nacio
nal, Liao Hancheng, pela poderosa participante do 
conselho e presidenta do banco da China, Chen 
Mohua." 

Destaco, ainda, da matéria, que havia -

Entre os expositores, firmas que comercializaram 
material bélico. 

Haj Yiren, usualmente cog_nomin_ado pela_ im
prensa internacional de "capitalista vermelho", te
ria representado uma garantia de que o governo está. 
disposto a prosseguir com sua liberalização e as 
áreas mais ativas desse processo de abertura, lidera· 
das por ele próprio, atribuem especial importância à 
sua conexão brasileira ... iniciativa Qo governo de 
Pequim está absolutamente desconfonne; com a rc> 
cipiocidade da parte brasileira que não credenciou 
parà o evento nenhuma autoridade de nível ministe-
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rial e fez cancelar a realizaçã.o _de uma semana .tec
nológica programada para a mesma ocasião. 

~·A feira sofreu muito com a ausência de U)Tl mi
nistro". 

Além daquilo que o Brasil já trad_icionalmente 
comercializa com a China, vendendo pro~l,lt()~ side
rúrgicos; minério de ferro puro, mâ(j_uihas para a 
construção de estradas!! comprando, sobretudo, pe
tróleo, foram identificadas oportunidades novas. 
c.omo a que foi- aberta pelo interesse chinês em ad
quirir equipamento de energia só lar para 200 -pré
dios de 26 andares- um negócio de US$ 300 mil a 
-US$ 400 mil - ou pela descoherta feita pela Com
panhia White Martins de que pode adquirir de for
necedores chineses equipamentos atualm_ente sUpri
dos por empresas de países desenvolvidos. 

Diz mais: 

Um prédio próprio de 2Õ afldãres em Pequim, 
para abrigar um "Trade Center., com "show
rooms" instalações para escritório e um __ serviço de 
Apart HoteL 

E fiilaiiiâ! 

No mesmo dii:t em que os expositores da Feira de 
Pequim começavam a· encaixotar seus pertences 
para a viagem de volta, uma outra e inlportante de
legação brasileira, patrocinada pela Associação 
Brasileira para o Desenvolvimen~o da Indústria de 
Base (ABDIB) ... , o governo chinês terá de se valer 
da importaçãu para prosse·guir com Seus Planos de 
Desenvolvimento, que, em algum dia do futuro, in-

- cluem a construção de uma gígantesca usina hidrelé
trica de 1_3 mil MW na região, de Three Gorges, no 
Rio Yangtzé. 

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

O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma ·c-omunicação. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador Mu
rilo Badaró, com base no art. 16, item VI, do Regimento 
Interno. 

O SR. MURJLO BADARÓ (PDS- MG. Para uma 
comunicação. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O Jornal do Brasil comemora, hoje, o seu 95<:> aniver
sário. A data extrapola em muito os confinamentos do
mésticos _daquela grande empresa, para constituir-se 
numa efeméride que alcança o País inteiro, pela sua ex
traordinária significação na vida cultural da nossa 
Nação. 

,Jefferson, numa das suas muitas cartas, dizia que a li
berdade de imprensa era a rainha das liberdades. E _nã.o 
há, Sr. Presidente, nenhuma democracia digna deste 
nonle se a imprensa não goza da mais ampla e da mais ir
restrita liberdade. Muitas vezes, se há excesso, é preferí
Vel o excesso do que a rolha. Muitas vezes, Sr. Presiden
te, se uma pena mais panfletâria se excede em desman
dos, são preferíveis os desmandos à tutela. Isso apenas 

-para dar realce ao quanto é importante na vida de um 
povo livre uma imprensa livre e responsável. 

Enl Se falando de imprensa livre e responsável, não po
demos deixar de assinalar o grato acontecimento desse 
quase centenário Jornal do Brasil, que se incorporou à 
vida das instituições republicanas do País, num processo 
simbiótico que fez dele um dos pilares fundamentais da 
construção dessas mesmas instituições. 

Há, na história deste jor-nal, Sr. Presidente, muito mais 
do que a modernidade de suas instalações, muito mais 
do que a expressão gráfica:- simbolizada na exc_elente 
apresentação do matutino carioca. Mais importante do 
qliitudo isso, Sr. Presidente, do que a grande construção 
material, de empresários modernos e eficientes, o que 
ressalta à vista e se põe à admiração de todos ê o indecli
nável compromisso que o jornal tem com as liberdades e 
com a democracia. 

Toda a história do Jornal do Brasil está centrada neste 
ponto fundamental, neste rumo em que indesviavelmen
te se tem conduzido a_o lQIJgQde quase cem anos de pro
veitosa e proficua existê-ncia. 
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Ao assinalar a efeméride desejo consignar nos Anais 
do Senado Federal a mais justa homenagem, Sr. Presi
dente,_ a ess_es extraçrdi~;Jârios homens_que con_stróem o 
Jo.rnal do Brasil, lembrando ~da figura extraordinária da 
Condessa Pereira Carneiro e daqueles que seguem as 
suas trilhas abençoadas, dentre os quais a figura extraor
dinâria deste jornalista e homem de empresas que é Nas-
cimento B_rito. _ 

Portanto, em nome do Partido Democrático So_cial, 
assinalo o aniversãrio deste grande jornal brasileiro com 
as nossãs homenagens, e mais do que isto, com os votos 
que fazemos para que eles continuem sendo titulares das 
trincheiras nas lutas permanentes pela democracia e pela 
liberdade. (Mui to bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA!JORI;:S: 
· - Altevlr Leal....:_· Mário Maia - Raimundo Parente 

- Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Gabriel 
Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Alberto 
Si! v a- Oirlos Alberto- Carlos Lym- Albano Fran
co~"-'-- LOffiái1to Júnior- J_oão Calmon- Moacyr Dalla 
-Amaral Peixoto- Severo Gomes- Benedito Ferrei
ra- Mauro Borges - Benedito Canelas - Marcelo 
MiraO~a- Saldanha :f?crzi- Af~onso ~marg·o: 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Lembro aos 
Srs_. __ Senadores que o tempo destinado aos oradores do 
expediente da sessão de amanhã será dedicado a home
nagear a memória do ex-Deputado José Bonifácio, nos 
termos do Requerimento n.,. 14, de 1986, aprovado em 12 
de março do corrente ano. 

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

-Reduções finais dos Projetas de ResQlução n9S 173, 
178, 181, 186 e 187, de 1985; e 

- Mensagens n"'s 262, de 1985, e 38, 40, 41 e 66, de 
1986. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa, 
requerimento qut.vai ser lido pelo Sr. l>i>·Secretãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 51, DE 1986 

Nos termos do artigo 282;- -do Regimento Interno, r($. 

queremos que tenham tramitação conjUnta os seguintes 
projetOs: 

..::...-Projeto de Lei do Senado nº 262, -de 1979; e 
- Projeto de Lei da Câmara n9 068, de 1979. 
Sala das Sessões, 9 de abri! de 1985--:-_..::..- José lgnáclo 

Ferreira, Presidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - O requeri
mento lido será publicado e inclu(do na Ordem do Oia, 
nos termos do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE- Está finda a Hora do Expe
diente. Passa-se à· 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 9, 
-de 1986, do Senador José lgnácio Ferreira, solici
tando tramitação conjunta para os Projetas de Lei 
do Senado nYs 94, de 1983, e 53, de !982, de autoria, 

- respectivamente, dos Senadores >berto Saturnino 
e Raimundo Parente, introduzindo alterações na 
Lei n<:> 3.373, de 12 de marco de 1958. 

Em vÓtação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenâr 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2: 

Votaçã~. em turnooúnico;-do Requerimento n9 
10, _!ie 1986, do Senador José Ignácio Ferreira, soli

-citando tramitação conjunta para os Projetas de Lei 
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do senndo n9s 284 e 263~ de 1985, de a-urorraresp"ec
tivamcnte, das_senadores Carlos Chiare! li e Nivaldo 
Machado, introduzindo alterações na Lei n9 4.545, 
de 10 de dezcm bro de 1964, que dispõe sobre a rees
truturação administrativa do Distrito Federal, e dá 
outras providências~ --

Em votação o rcqucrim"entõ. 
Os Srs. Senadores que os aprovam queiram permane-

cer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Prcsidênciã fiifi1 cüffiprir a deliberação do Plefiário. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3: 

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n~ 
li, de 1986, do Senador- José Ignácio Ferreira, soli
citando tramitação conjun"ta para os Projetas de Lei 
do Ser~adon9s l e lOS, de l982,e 12, de 1983-com
plementares, todos de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, introduZindo alterações na LeJComple
mentar n;> I I, de 25 de maio de 1971, que instituiu ci 
PRORURAL. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senador_es_que o aprovam queira-m permanecer 

senttldos. (Ptlusa.) 
Aprovado. 
A Presidência ft~rú cumprir a deliberação do PleÕáriO. 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 4: 

DiscUsSãO, em turno único, da redação final (ofe
n .. -cida pela Comissão de Redação em seu Parecer n;> 
73, de 1986), Co PTOJCtO de tei do Seiúido n~ 244,--de 
1981- Complementar, de autoria do Senador Cu
nha Lima, que acrescenta§ 4~ ao art. 2~> da Lei Com
plementar n\> I, de 9 de noycmbro_ de 1967, que visa 
a reduzir, em casos que especifica, o limite m"íllímo 
populaciontll de que trata o inciSo I do mesmo arti
go. 

Em dis~,;ussào" a redaQãó-fiiwl. (Pausa.) 
Nilo havendo quem peça a palavra, encer~o a discus

são. 
Encerrada a discussão, a Tedação final ê considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos DeputadoS.-

Ê a scgliíntc a redação final aprovtlda: 

Rcdaçào final do Projeto de Lei do Senado n\" 244, 
de 1981- Conplementar, que acrescenta parágrafo 
49 ao artigo 2~> da Lei Complementar n~' I, de 9 de no~ 
vembro de I 967, que visa a reduzir, em casos que es~ 
pecifica, o limite míil:imo populacional de que I rata o 
inciso I do mesmo artigo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~> O artigo 2\" da Lei_ Complementar n9 l, de9 

de novembro de 1967, pusstl·a-vigorar acrescido do se
guinte parágrtlfo. 

"Art. 21' 
§ 49 Nos Municípios com população igual oU 

superior a 100.000 (cem mil) habitantes, a exigênCia 
para emuncipaçào de Distrito, previsto no inciso I 
deste t~rtigo, fictl reduzida para 4.000 (quatro mil) 
hubit;,mtcs,_ desde qUe a distâncía efltrci as-fesp-CCfi
VtlS sedes não seja inferior a 30 (tiinta) _quilôme
tros." 

Art. 29 f.sta lei entra cm vig01• na data de sua publi
cw,;ão. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrério, 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 5: 

Discussào,_cm turno único, do Projeto de Lci da 
Cimara n~> 206, de 1983 (n\" 71/83,-na C::i.Sa de ori
gem), que outorga ao Presidente Getúlio Vargas o 
título de "Ptltronu dos Trabalhadores do Brasil", 
tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, -sób n~>s 15-2 e 
153, de 1986, das C01llissõC.s: _ 

-de Educação c Cultura; e 
- de Legislação Social. 

Em discussão o projeto. (Ptlusa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro_~ di~Cus=-

stto. 
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Enl v-otuçào o proejto. 
Os Srs. Senadores que o-aprovam queiram permanecer 

scntudos. (Pausa.) 
Aprovtldo. 

O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, par3 d{;dãração 
de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) -Para decla
raçfw de voto, concedo a palavra ao nobre Senador Jor
g_e Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS -A C. Para decla
mçào de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Eu não poderia deixar de 'usar esta tribuna pafa me
congratular com o autor da proposição, o nobre Deputa
do Fancisco_Studt~rt, considerando o saudoso estadista 
Getúlio V:.Jrgtls como o .. Patrono dos Trabalhadores do 
Bwsil", como uma das justas homenagens que presta a 
este brasileiro, que soube honrar a sua tradição de how 
mem voltado para o povo. 

Diz o autor do projeto: 

~·o Presidente Getúlio Dorndles Vargas é credor 
imortal dtls mais elevadas honras e homenagens da 
clussC trabalht~dora, cuja rc_denq_ão na História do 
Brasil multo deve_ ao insigne- estadista Sallcho. 

No período em que governou o PafsGetúlio Var
gas lançou os fundamentos doutririáriOS e materiais 
d<t defesa dos legítimos díreitos em face dos Jegíti
mos deveres do trabalhador." 

Quero ttlmbém fuzer coro às p.alavras dos relatores da 
Comissão de Educação e Cultura, Senador Octávio Car
doso, e da Comissão de Legislação Social, Senador ron
donicnse Alcidcs Puio. 

MinhtlS congmtulações a esta Casa pela aprovação de 
tão merecida homenagem ao grande brasileiro que foi 
Getúlio Vt~rgas. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovado o 
p~ojet~. _A mtltêria vtli à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 206, de 1983 

(N' 77 j83, na Casa de origem) 
Outorga ao Presidente Getúlio Vargas o título de 

''Patr'ono dos Trabalhadores do Brasil". 

O Congresso Naciontll decreta: 
Art. J9 Fica_outorgtldo ao Presidente Getúlio Var

gas o titulo de "Patrono dos Trabu!hadores do Brasil" 
Parágrafo único. As honras e as homenagens corres

p-ondentes ao referido título serão tributadas ao seu de
tentor no <_!ia !9 de maio- Dia do Trabalhador. 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de_ sua publi
cação. 

Arl. 3~ Revogam-se as disposiçõ~_ em _contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 6: -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cámaru n9 8, de 1985 (n? 4.616/84, :na.Casa-deori
gem), que dispõe sobre medidas de segurança aos 
ex-Presidentes da República e dá outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n~ 158, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto 

vencido- do Scnridor Luiz Cavalcante. 
Em Jiscussii.o o projeto. 

O Sr. Luiz Cat'alca"nte- Sr. Prcsíderite, peço a pala
vr<.~ para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -- COnCedo a 
paluvm ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. Lt;IZ CAVALCANTE (PFL -A L. Para dis
cutir. Sem revLsào do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: nilo há dúvida, Sr. Presidenle, que ronda sem
pre algum pC-rigo sobre aqueles que exerceram a chefia 
do Poder Executivo, seja como Presidente da Repúblictl, 
sej•t çomo governador! sejtl_como prefeito das comunas. 

Mas diz a nossa Carta Magna que "todos são iguais 
perante a lei". E há muitas outras profissões também~ 
que, por bem cumprír os seus deveres, os ocupantes ff-
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cam sujeitos a sentimentos de vingança e de ódio. t bem 
o c-aso, por exemplo, de policiais e delegados, cuj2 
função maior é prender os delinqUentes. E o caso tam
bém dos promotores, que acusam os infratores da lei, 
como é o caso dos juizes, que prolatam sentenças conde
natórias. Portanto, não são só os PresidenteS que estão 
sujeitos a esses baixos sentimentos. E aqui quero i!stãbe
h::cer um pumlelo. Foi devido à doença do então Presi
dente Costa_ c Silva, nos idos de 1967/1968, que se insti
tuiu u pensão para ex-Presidente da República, medida 
que foi logo extensiva aos governadores de Estado. E 
não somente àqueles Governadores que cumprem inte
gralmente os quatro anos de mandato ou, como no meu 
caso, ciric·o ãnos. Mas também àqueles que exercem, em 
cur:Her cfctivo, o cargo de governador por-renúnchrdo 
titular que se tlfasta ptlra poder disputar outro mandato 
elctivo, de senador ou deputado. Assim, o vice
govcrnador fica com direito à pensão, embora só exerça 
o Ctlrgo de governador cm caráter efetivo por alguils me
ses. E, ao que cu estou informado, Estados há, tão fibe-
wis, que concedem pensão a quem quer que tenha subs
tituído eventualmente o governador do Estado, mesmo 
pOr um ou dois dias. O resultado é que cm vez de uma 
pem;ão apenas no mt~ndato, há, na verdt~de, duas e às ve
zes; três, quatrO e mesm_o cirico pensões para cada man
dato legislativo de quatro anos. 

Do mt!_srno modo, esta nova mordomia tende a ser es
tendida aos ex-Presidentes, mordomia que consiste, em 
essênclã, cm dois automóveis à disposição dos ex
Presidentes e a um determinado número de policiais, 
para lhes dar segumnça. E, do mesmo modo_ como as 
pensões fort~m estendidas a governt~dores c a prefeitos, 
certamente, ou quase fatalmente, a nova mordomia dos 
automóveis e dos agentes de segurança serâ estendida, 
também, tl ex-govcrnadorC!) e a não se sabe quantl.ts cen
tenas dos quase 4 mil prefeitos do Brasil. 

Portanto, Sr. Presidente, antecipando o meu voto, 
quero declarar que sou contrário a esta proposição. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo 
mais quem pcçu a paluvra, encerro a _discussão da ma
téria. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Sentldorcs que o·aprovtlm queirtlm permanecer 

sentados. {PtluStl.) 
Aprovado, com os votos contrários dos eminentes Se· 

nadares Luiz Cav;.~.lcante e Cid Sampaio. 
0 Projeto vai à sanção. 

E o seguinte o projeto tlprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 8, de 1985 

(N• 4.616/84, na Casa de origem) 
D~spõe sobre medidas de segurança aos ex

Presidentes da República e dá ou-tras providêricias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I_~' _O Presidente da Rcpúb!ictl, terminado o seu 

m:mdato, tem direito a utiliz:lr os serviços de 4 (quatro) 
servidores, destinados tl sua segurança pessoal, bem 
como u 2 (dois) veículos ofici;.~.is com motoristas, custea
das us despesas com dotações orçamentárias próprias da 
Pre!-iidência dtl Repúbllcu. 

Art. 2~' O Ministério da Justiça r_e..;;ponsabHizar-se-á 
pela segumnçtl dos ctlndidatos à Presidência da Repúbli
cu, u_partir çl_a homologação em convenç~w partidária. 

Art. 3~ Esttl lei entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

Art. -t" Revog~1m-se as disposições cm contrC!rio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli) - Item 1: 
. Oiscussii.()_._ cm turno único, do Projeto de Lercfa 

Cümara n" !0, de 1985 (n~ 3.809/84, ntl Casa de_ ori
gem), de iniciativtl do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colo
ni:.::açtw c Reforma _Agrúria - INCRA, a alienar, 
mediantcvcnda, os irnóvCis urbt~nos que menciona, 
-de sua propricd•tdc, kndo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~>s 109 a 
I J l, de 1986, das Comissões: 

-de Assuntos Regionais; 
-do Distrito Federal; e 
--de Finanças. 
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Em disCL!..SSàó o projeto. (Pausu.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Em votação o projeto. 
Os Srs._Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
AprovadQ. 
O projeto vai à sahção: 

É o scgúintc o proje-to aprovado:_ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 10, de 1985 

(N' 3-809/84, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da Rcpúbficil 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, a alienar, mediante 
venda, os imóveis urbanos que menciona, de sua pro
priedade. 

O Congresso_Nacional decreta: 

Art. ]~>_ Fica o Instituto Nacional de_Colonização e 
ReJorma Agrária- INCRA, autorizado a alienar, me
diante venda, os seguintes imóveis urbanos, de sua pro
priedade: 
I- 31 {trinta e um) lotes situados no Setor de Habi

tação Individual Sul- SHI/SUL, Brasflia, Distrlto Fe
deral, transcritos no Cartório do l'~_Ofício de_Registro de 
Imóveis, no livro 3-AJ, às fls. 2U/2l4, sob o n9 29.611, 
adiante especificados: Lote 7 da QL I fl4, atual QL 28, 
conjunto 4, coni área- de 766,67m1; Lote 9 da QL_ll/4, 
atual Ql 28, conjunto 4, com área de 733,33m 1 ; lote 2 
da Ql I 1 (7, utual QL 28, conjun-to 7, cOffiài-ca d_e 
L312,50m 1; lote 9 da QL 11/7. atual QL 28; conjunto 7, 
com área de 733_,33m~; lote 8 da Qlll/8, atual QL 28, 
conjunto 8, com área de 766,67m2; lote 18 da QL ll/5, 
atual QL 28, conjunto 5, com área de 1.032,9(m2; Lote 
10 da QL 11/8, atual QL.2&,__c_onjunto 8, com ái-ea de 
733,33m 2; Lote 16 da QL 11/9, atual QL 28, conjunto9, 
com área de 633,33m2; lote 5 da Qf 7/13, atual 0121, 
conjunto 6, com área de 800,00m2; Lote 6 da QI -7/13, 
atual QI 21, conjunto 6, com área de 800,00m 2; Lote 24 
da Ql 10/1, atual QI 26, conjunto 3, com área de 
540,00m1; Lote 13 da Ql l0f3, atuat QI 26, conjunto I, 
com área de_276,00m 1; Lote I da __ QLf0/4~--<iiUal QI 26, 
conjunto 4, com área de 776,00m 2; lote 17 da QI l0/4, 
atual QI 26, corijuntó 4, com área-de 54_0,00m 2; Lote 20 
du QI 10/4, atual QI 26, conjunto 4, com -área de 
L320,00m 2; Lote 19 da QI 10/8, atual Ql 26, coi1jUOto 7, 
com área de 1.320,00m 2; Lote: 17 da_ Ql 1_0/9, atual QI 26, 
conjunto 6, com áiea de 540,00m~; ~ote 18 da QI 10/9, 
a tua! QI 26, conjunto 6, com área de 540,00ml; Lote 6 da 
QI !O fi I, a tua! Ql 26, conjunto 9, com área de 
776,00m 2; Lote 9 da QI 10/1 J, a tua\ QI 26, conjunto 9, 
com área de 776,00m!; Lote 18 da Qf !Ofil, atua1 Ql 26, 
conjunto 9, com área de 776,00m1 ; Lote 7 da QI 10/13, 
atual Ql 26, conjunto 11, com área de 776,00m2; Lote 10 
da Ql t0/13, atual Ql 26, confunto-u;-oo_ro área de 
776,00mz; Lote 3_ da QI 11/2, a tua[ QI 28, conjunto 7, 
com área de_ 776,00m 1 ; lote 5 da QI ll/4, atual Ql 28, 
conjunto 6, com área de 776,00ml; Lote 9 da QI_ll/4, 
atual QI 28, conjunto 6, com área de 776,00ml; Lote 6 da 
QI llj6, atual QI 28, conjl,_.mto 10,~-com área de 
776,00ml; Lote !2 da QI I 1/6, atual Ql28, c_onjunto 10, 
com área de 776,0Dm 1; Lote 7 da QI ll/7, atual QI 28, 
conjutito 8, com área de 776,00ml; Lote 17 da Ql I IJ7, 
atual QI 28, conjunto 8, com área de 776,00m1; Lote 10 
da QI 11/2, atual QI 28, conjunto -15, com área -de 
776,00m 2; 

II- 19 (dezenove) lotes situados no Setor de I{abi
tação Individual Norte- SHijNorte, BrasHia, Distrito 
Federal, transcritos no Cartóri-o do 29 Oficio de Registro 
de Imóveis, no livro 3-E, às fls. 120, sob o n9 4.630, 
adiante especifiCados: Lote 9 da QL l/5, atual QL 1, 
conjunto 5, com área de 633,33m2; Lote 14 da QL 1/6, 
atual QL 1, conjl!.nto 6, com área de 556,67m 2; Lote 11 
da QL l/8, atual QL I, conjunto 8, com área de 
600,00m 2; Lote 9- da QL 3/5, atual QL 3, conjuhto 5, 
com área de 63J,33m~; Lote 11 da QL 3/7, atual QL 3, 
conjunto 7, com área de_600,00m2; Lote 3 da_QL 3/8, 
atua1 QL 3, conjunto 8, com área de 733,33m2; Lote 16 
da QL 3/8, atual QL 3, conjunto 8, com área de 
533,3Jm:; Lote 16 da QL 5/2, atua! QL 5, conjunto 2, 
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com área de 533,33m~; Lote 4 da QL 5/4, atual QL 5, 
conjunto 4, com área de 733,33m 2; Lote 15 _da QL 5/5, 
atual QL 5, conjunto 5, com área de 533,33m2; _Lote 18 
du QL 5f6, atua1 QL 5, conjunto 6, com _área de 
847,92m 2; Lote 4 da QL 5/7, atual Ql 5, conjunto 7, 
com área de 733,33m 2; Lote 22 da QI 1/4, atual QI I, 
conjunto 7, com área de 540,00m 2; Lote 8 da QI 1/5, 
atual Ql _!,conjunto 8, com área de 776,00m2; Lote 12 da 
Ql 1/8, atu~1 QI I, conjunto 2, com área de 776,_00m2

; 

Lote 14 da Ql 1/8, atual QI l, conjunto 2, com ár_e_a de 
776,00m!; Lote 4 da QI 3f2, atual Ql 3, conjunto 3, com 
área-de 776,00ml; Lote lI d~:~ QI 3f2, ·atual Q13, conjun
to 3, com área de 540,00m1; e Lote 9 da QI 3/5, atl.Lal QI 
3, conjunto 5, com área de 776,00ml. 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

~O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 193, de 1985 (n9 6.448/85, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
subanexo Encargos Gerais da União o crédito espe
cial de Cri 6.000.000.000 (seis bilhões de_ cruzeiros), 
para o fim que especifica, tendo -

PARECER FAVORÂVEL,sob n' 130, de 1986, 
da Comissão - de Finanças 

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

são. 

Abril de 1986 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sent~dos. (Pausa.) -
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redaç~o. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 193, de 1985 

(N' 6-448/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da RepUblica 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao subanexo 
Encargos Gerais da União o crédito especial de Cr$ 
6.000.000.000 (seis bilhões de cruzeiros), para o fim 
que especifica. 

Ó Congresso Naciomil decreta: 

Art. !'? Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
ao suba nexo Encargos Ger.lis da União- Recursos sob 
Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República o crédito especial de Cr$ 6.000.000.000 
(seis bilhõt:S de cruzeiros), sendo Cr$ 3.910.000.000 (três 
bllhõ~s. novecentos e dez milhões de cr~zeiros) para fi
nanciamento do projeto de estudos, assistência técnica e 
reorganização institucional do subsctor de saneamento 
básico rural~ Cr$ 2.090.000.000 (dois bilhões c noventa 
milhões de cruzeiros) destinados à conservação do meio 
ambiente e_ __ à proteção das comunidades indígenas na 
área de influência da rodovia BR-364, no trecho com
preendido entre Porto Velho/Rio Branco, de acordo 
com a seguinte programação: 

2800 - EtiCARGOS GERAIS DA IIN!M 

2&02-- R<~cursr>s sob s.upC1-rvisão da 
- Secretaria cleo P1 anc>jnmcnto 

da P1·esidêncja da Repúbli-

Em Cr$ 1.000 

6.000.000 

ca 6.000.000 
2'802.037748~7 .522 - PrOlE>ção ao I}!Pio-,;nr.biente 

e aos si!vlcol~s- na ãrea_ 
de influencia da_BR-364 2-090.000 

2802.137644Bi'.521 - Progr.1ma: .N~cional de- Sane_! 
menta [íã"siço Rur-al 3-910-000 

Art. 29 Os recursos necessârios à execução desta lei 
decorrerão do produto de oPerações de crédito externas, 
contratadas pela União junto ao Banco Internacional 
pata ReconStrução e Desenvolvimento - BIRD, e ao 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID, con
forme prevê o inciso IV do§ J9 do art. 43 da Lei n9 4.320, 
de 17 de março de 1964. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data_ dç_sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as dispoSições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 9: 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei da 
Câmara n"' 208, de 1985 (n9 6.578/85, na casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que dispõe sobre a estruturação das catego
rias funcionais do Grupo-Atividades de Apoio Judi
ciário dos Quadros Permanentes das Secretarias do 
SUPremo-Tribunal Militar e das auditOriãs da- JuS..: 
tiça Militar e dá outras_ providências, tendo 

PARECERES FAVORÂVE!S, sob n•s 112 e 
JJJ, de 1986, da.s Comissões:· 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

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

são. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projc:to vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 208, de 1985 

(N' 6578, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

D~spõe sobre a estruMação das Categorias Fun
cionais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário dos 
Quadros Permanentes das Secretarias do Superior 
Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ]o;~ As Categorias Funcionais de Auxiliar Judi
Cíário, código STM-AJ-023, A tendente Judiciârio, códi
go STM-AJ-024, Oficial de Justiça, código STM-AJ-025, 

--e- Agente de Segurança Judiciária, código STM-AJ-026, 
do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, código STM
AJ-020, dos Quadros Permanentes das Secretarias do 
Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça 
Militar, passam a ser estruturadas na forma constante do 
Anexo desta lei. 

Parágrafo único. As referências acrescidas às Classes 
Especiais das aludidas Categorias serão alcançadas pelos 
ocupantes dos cargos da mesma Classe, sem aumento de 
seu número e mediante progressão funcional. 

Art. 29 A reestruturação do Gi'upo-Direção e Asses
soramento Superiores e a classificação- dOlf c"ãrgos e
funções de confiança que o integram far-se-~o por deli
beração do Superior Tribunal Militar. nos termos do art. 
i'·' da Lei n~ 5.999, de 18 d~ deze_mbro de 1973, ob_scrvada 
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a escala de níveis constante do Anexo Il do Decreto~lei 
n<:> 1.820, de II de dezembro de 1980. 

Parágrafo único. Fica estendido à Secretaria do Su~ 
periorTribunal Militar o Nível6, acrescido à escala refe
rida neste artigo pelo art. 3~>_ do Decreto-lei nl' 1.445, de 
13 de fevereiro de 1976. 

Art. 301 Aos servidores da Secretaria do Superior 
Tribunal Militar que tenham exercido encargo retribuí
do por Gratificação de Representação de Gabinete pOr 5 
(cinco) anos ininterruptamente, ou por tempo superior, 
ainda que interpolado, aplica-se o disposto no art. 180 
da Lei n~> I. 711, de 28 de outubro de 1952, com a redação 

que lhe deu o art. J9 da Lei n~' 6. 732, de 4 de dezembro de 
1979, e no art. 2<~ dessa mesma lei, 

Parágrafo único. O disposto· neste artigo aplica-se 
aos sê"tvidoresjá aposentados, que tenham satisfeito suas 
condições quando em atividade. 

Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação desta 
lt!i correrão à conta dos recursos orçamentárlos próprios 
da Justiça Militar. 

Art. 5.., Esta lei entra em vigor_na data de sua publi
cação. 
- Art. 6"' Revogam-se as disposições em contrário. 

A N E X O 

(Art. 19 da Lei n9 • de ---- de" 

C~TEGORJ AS CODJGO 

a) Auxiliar JudiciáriO - STM-I.J-023 

b) Atendente Jud1ciâr1o 

, c} Oficial de' Justiça STM-AJ-025 

:l} t.gente de Segurança 
Judiciãria ~--

STM:.AJ-Dl.6 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 10: 

Discussão, em segundõ turnO; do PfO]e"to de -Lei 
do Senado n'>' 127, de 19&5, de ãutoÍ"ia do Senador 
Jutahy Magalhães, que !iisp(Je sobic: a extensão dÕS 
efeitos das Leis n'>'s 3.502, de 21 de dez.t!mbro de 
1958, e 3.164, de 19 de junho dC 195'7, a outros casos 
que especifica, e dá oitt~ã~ providênCias, tendo PA
RECER soó ri'>' 196, de 1986, _da Com-issão 

-de Redação, oferece-ndo a redação do_ Yenddo. 

A matéria constou da Ordein do Dia da sessão ordi
nária de 19 de març-u último, -qlfando foi aprovada em 
primeiro turno. - -

Em discussão l.l projeto, Cm segundo turno. 
Sobre a mrsa; emenda que será lida pelo Sr. 1'>'-

Secretár[o. -

É lida a seguinte 

EMENDA N'>' 1 (de Plenário) 
Oferecida ao Projeto de Lei do_ 

Senado n'>' 127/85 

Dê-se à- ementa e ao arL Jl> do Projeto a- seguinte re~ 
dação: - · 

"Dispõe sobre_ a extensão dos efeitos das Leis n'>' 
3.502, dc-21 de dezCffibro de 1958, en'>' 3.164, de Ii• 
de junho de 1957, que regulam o seqUestro e__o perdi
mento de bens nos casos de enriquecimento ilícitO, 
por influência ou abuso de cargo ou função, a ou
tros casos, que especifica, e dá outras providências". 

"Art. 3'>' _ Além dos previst_os nas Leis n'>' 3.502, 
de 21 de dezembro de 1958, e n9 3.164, de i9 de ju
nho de 1957, _constituem, também, casos de enrique
cimento ilícito, para os fins desta lei, os ganhos pro
venientes de: 
I- contrabando, dcscaminho, lenocíniO~ ex-piO

ração de jogos proibidos os quaisquer outras ativi
dades ilíCitas; 

de 198 ) 

CL~SSES REfEP.êNCJ AS 
DE VEN:JMEN1nS 

Especial 
B 
h 

Espedal 
8 
A 

Especial 
B 
A 

-ESpeCial 
8 
A 

NM 
N~ 
NM 

N'~ 
N~ 

N~ 

N~ 
N~ 
N~ 

N", 
~~ 

N~ 
NM 

32 • 3S 
28 31 
24 27 

28 • 33 
21 • 27 
14 a 20 

32 • 35 
28 ' 31 
24 ~ a 27 

~28 • 33 
21 a 27 
14 a 20 

II - patrocfnio de interesse privado, amda que 
legftimo, perante órgãos públicos, por meios deso

-nestas ou fraudulentos~" 

_ Ju~t_ifi~ção 

A alteração proposta à ementa atende a uma preocu,. 
p<lçào de técnica legislativa, indicando, além da data da 
Jei que se quer alterar, o assunto proposto. 

Quanto à redação indic<Jda--para o art. 39, visa a con
templar a figura delituosa do lenodnio, não prevista na 
Emenda n9 I, da Comissão de COnstituição e Justiça. 

Sala dás- Sessões, 9 de· abril de 1986. - Jutahy Maga
lhães. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão 
o projetO e a emenda. (Pausa.) ' 

Não havendo 'quem peÇa--a- palavra, e"ncerrÕ -ã ·discus
são. 

A matéiia voltará ao exame das comissões competen
tes. 

O SR. PRESID~NTE (José_ Fragelli)- Está esgotada 
a matéria constante _da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a p<!lavra ao_nobre Senador Gaivão Modes

to, por declaração da Liderança do PMDB. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GAL
VÀO MODESTO NA SESSÃO DE 9-4-86 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Hélio Gueiros)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, na qualidade 
de Uder do PSB. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discursO. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Farei a leitura de um documento <!provado, por acla
mação; na Convenção que se realizou i1a cidade do Rio 
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de Janeiro, para renovação das comissões executivas da 
Municipal da cidade do Rio de Janeiro e da Regiona-l do 
Estado do Rio de Janeiro. 

O Partido, dando uma demonstração de que deseja a 
democracia interna, elegc_u as suas Comissões Executi
vas, dando direito de voto a todos os militantes a ele fi
liados. E algumas moções foram apresentadas, sendo 
este Projeto de Resolução, com o título "O PSB e o Mo
mento Polftico", uma das moções aprovadas. 

Faço a leitura do mesmo, para que conste nos Anaís 
do Senado. 

~ PROJETO DE RESOLUÇÃO 
O PSB E O MOVIMENTO POLITICO 

O Partido Socialista Brasileiro procura ser, no atual 
momento político, o espaço político-partidário dos que 
des_ejam promover a luta pelo socialismo com democra
cia. Democracia que primeiro se revela na sua vida inter
na e no mecanismo dos processos decisóriQS, ·aberto a 
atuação plena de sua militância, livre de impoSíç~l"o auto
rit_áriã o ti do ditado de qUalquer liderança privilegiada. 
Um partido moderno que aspira constituir~se em canal 
de expressão das classes trabalhadoras, no quadro da 

·n-cyva ·realidade política brasileira, marcada pela emer
gência de um importante movimento soCial que deman
da e fornece base para o surgimento de propostas parti
dárias dotadas de clareza programátíca e ideológica. 
· Os ·que elegem o PSB, como alternativa de militância, 

sãõ pa-rtidários dO socialismo e associam a cõnquista 
desse objetivo estratégico à liberdade e aos processos de
mocráticos de luta política. Essa definição está insCrita 

- no- p-rograma original do Partido e rêpresenta o lastro 
histórico que nos qualifica para-enfrentar os desafios da 
lUta pelo socialismo na sociedade brasileira contemporâ
nea. Buscamos um socialismo sem dogmas e sem preten

Aer o monop_ólio da_ verdade, n_em do çonçeit_o, nem da 
-prli1íca~ nem da militârlcia socialisüis. A visão pluralista 
da política, uma das marcas do nosso Partido, nos reme
te para o trabalho conjunto com outras estruturas, parti
dárias e não partidárias, abrindo um leito de unificação 
dos mgvimç_ntos de esquerda e de crescimento de todos 
os esforços socia!istas, na medida em que recompõe a ca
paCidõ:lde de fõfriiular uma proposta da esquerda para a 
sociedade, coerente çom os anseios democráticos do mo
vimçnto social organizado. 

No.s_so partido reconhece que a sociedade se expressa 
por uma ·multiplicidade de agentes e nào apenas pelos 
partidos políticps. Nesse sentido, os movimentos sociais 
org~nizados _desempenham papéis diferentes, púticipartl 
do fato político ao lado dos partidos, devendo ser consi
derado~ em sua autonomia. Não se trata apenas de res
peitar essa autonomia, mas de valorizá-la como expres
são de amadurecimento da cidadania que aponta no sen
tido da renovação da cultura e da prática política. A arti
culação da cultura e da prática política. A articulação 
desse_ movimento social politizado, com propostas 
político-partidárias abertas ao dinamismo das lutas so
ciais, cria condições para a inversão de mão nas relações 
_da sociedade_civil com o Estado. Abrindo espaços novos 
Para a projeçàq sobre os aparelhos do Estado dos an
seios democráticos do mo-vimento social, fortalecendo e 
garantindo aS conquistas da democracia formal e dOiri.n
do os instrumentos democráticos de um potencial trans
formador das estruturas sociais. 

A convicção de que expressa essas novidades, que se 
agregam ao lastro históriCo de nossa definição em faVor 
do socialismo democrático, compõe a consciência e a 
qualidade estratégica do militante do PSB no quadro 
político brasileiro. Cioso da sua autonomia e nitidez 
iqeológicas, o PSB não se constitui coffio partido-frente 
nem absorve a dupla militância, mas está aberto a todos 
os que nele queiram ingressar em face de sua proposta 
progmãtica. Coerente com sua convocação pluralista, o 
Partido busca a formação de alianças e coligaÇões, pre
servando sempre sua autonomia e cuidando para que se 
torne transparente, para a sociedade, a natureza e as im
plicitções de cada um desses compromissos políticos. O 
PSB, portanto, não é um"! 1"g:enda de 0\;..:Jiào, veio para 
ficar t: ';m o que dizer. Smnos portadores de uma pro
posta estratégica, que procuraremos traduZir em progra
m<1S políticos_ em cada uma das conjunturas políticas que 
se apresentarem. 
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O PSB E A CDNJUNTURA DE TRANSIÇÃO 

A conjuntura criada, a partir do que se c_onvencionou 
chamar de Nova Repúbtica,_é, tipicamente, Limã-conjun
tura de transição. Trata-se de _um processo dotado de 
complexidade que, de _uma maneira ou de outra, envolve 
todt~s as forças que participaram do jogo político. A der
rota da candidatura continuísta nó Colégio Eleitoral e a 
formação do governo da Aliança Democrática foi um re
sultado imediato da memorável campanha popular por 
eleições diretas. O impulso gerado pelas gigantescas ma
nifestações de massas da cilln-panha das Diretas Já _é o 
fato político determinante que colocou o processo de 
transição num Patamar qUalitativamente novo, 

O processo-::eleitoral que se aproxima, tendo como cen
tro a escolha pelo voto direto de um Congresso Ordi
nário com poderes constituintes, ê o·outro máKó políti
co balizador desse processo. A mobilização popular, na 
qual se associaram as correntes polítiCas- democ_ráticas e 
progressistas e-o movimento sóCia! organizado, que jã es
tava na vanguarda de resistência ao autoritarismo, é O 
agente motriz desse processo. 

O PSB assume um claro __ compromisso de defesa do 
processo de transição, principulmente por considerá-lo 
decorrência da mobilização política do movimento po
pular e democrático. ConSideramos-nos parte ativa desse 
processo e compartilhamos do esforço para garantir e 
aprofundar suas conquistas. Nosso compromisso com o 
processo de transição não se limita à vigilãnçia c_o_ntra os 
riscos de eventuais retrocessos. Quanto a,_ j$s_o, de certa 
forma, todos os Partidos em ação no presente momento 
têm a mesma posição, mesmo aqueles que se_ colocam em 
oposição à atual situação política. Quanto ao PSB, inte
ressa destacar a natureza desse. process_o_ e chamar 
atenção para as forç<is vivas que o movem. Assim como 
na conjuntura anteriOr, marcada pela hegc;:monia do re
gime autoritário, as "distensões" e ""aberturas" não pas
savam do_rcvcrso da mobilização e_ das conquistas do 
movimento so_cial, na conjuntura da Nova República a 
mesma lógica deve prevalecer. O processo de transição é 
património do movimento popular e democrático, e não 
benesse _de qualquer governo. 

Ass-im, o amplo processo de transição; que envolve 
toda a sociedade, não pode ser confundido com o proje
to da Aliança Demo-crática nem com o Gõverrtb Sarney 
que são apeílifs partes desse conjuntO. AposiÇão do PSB, 
em relação ao-projeto da Aliança Democrática e ao Go
verno Sarney, decorre de nosso compromisso_ com o 
aprofundamento do processo de transição·. Não inteira
mos a Aliança Democrática e, portanto; não temos com
promissos formaiS cm'ri-o Governo Sarney. Entendemos 
esse Governo c_omo não homogéneo e contraditório. Por 
um lado, ele se formou no bojo da gigantesca mobili
zação popular pelas diretas, retirU:ndo daí sua legitimida
de e se apresentando como fiador do processo de tran
sição, Por outro lad_o, ele é resultado de um projeto polí
tic_o no qual se renova uma tradição brasileírà-dec tran
sição negociada pelas elites que, ao mesmo tempo em 
que abre novos .. espaços, procura manter priVilégios. 
Sempre que esse projeto se choque com aquele processo, 
encontrará o PSB na oposição, ao" lado do conjunto das 
forças progressistaS e- do movimento social. 

Nos limites dessa conjuntura de transição, que tem a 
campanha das "di retas" como marco inicial e que se en
caminha para um patamar novo no próximo Congresso, 
o PSB atirma que não haverá democracia mesmo formal 
nem consolidação do poder civil sem nitidez partidária, 
sem clareza dos projetas políticos, sem que se ampliem 
os níveis de organização da_ sociedade, abrindo espaço 
para o controle democ_rático sobre os aparelhos do Esta
do e sem que a constituição _de uma novainstitucionali
dade aberta ao dinamismo das lutas sociais. Nesse senti
do, o Partido dã prioridade à campanha pela A.ssemblêi.B. 
Nacional Constituinte, livre e soberana, buscando a arti
culação, no seu interior, do pensamento progressista, 
tendo em vista a construção de uma democracia avança
da, que abraça espaços para a luta permanente pelo so
cialismo. 

O PSB E AS ELE!ÇOES DE NO VEM aRO 

E a partir dessa leitura de seu papel htstóriCo que o 
PSB definírá-o s_eu co-mportamento eleitoral nas eleições 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

qUe Se aVizinhl,!m. Alguma~ premissas devem ditar esse 
comportamento: 

1. Partido de esquerda, deverá Q PSS perseguir, na
cionalmente, alianças político-eleitorais com aqueles 
partidos que integram ess_e mesmo aspectro; para tal efei
to, entendemos que poderá ser ponto referencial a coli
gt~ção estabelecida nesta cidade para as eleições muriid
pais de 1985; propomos mais, que aquele coligação, eril 
nosso Estado e em plano nacional, seja ampliada, 
estendendo-se àqueles partidos e àqueles movimentos 
que, por motivações diversas, dela não puderam partici
par. 

2. Os socialistas flumiiieOses recomendam à Direção 
Nacional do Partido que, junto a todas as executivas es
taduais, se esforce visando a patrocinar, com vistas às 
eleições de novembro próximo, a realização de coli
gações com o Partido Comunista Brasileiro, o Partido 
dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil e to
dos os demais Partidos ou segmentos políticos, parti
dáfios ou nào, que tenham uma visão de_ spciedade coe
rente-com a construção do socialismo peta via do proces
so democrático. 

3. Os socialistas tluminenses dizem à Direção Nacio
nal que a apóiam quando resiste à coligação que, na 
Bahia, a secção estadual do Partido intenta consolidar 
com o PFL, o PTB e o PDS. 

4. Os socialistas fluminenses dizem aos companheiros 
de_ to.dos os Estados que o Partido deve rejeitar qualquer 
sorte de entaendimento com aquelas forças que partici
param do golpe de 64, que sustentaram politicamente o 
autoritarismo militar e que dele hoje são um sub
produto partidário: o PDS e seu sucedâneo, o PFL. 

5. Os _socialistas fluminenses dizem que o Partido So. 
cialista Brasileiro é uno em todo o F!aís, que único é seu 
programa e únicos os seus propósitos; que o PSB almeja 
ter, naciOnalmente, um único perfil político-ideológico; 
as diferenciaçõ-es regionais podem nos levar a, em deter
minados Estados, não compor com todos os partidos de 
esquerda, como é de nosso desejo, mas sem jamais admi
tir qualquer sorte de ampliação com a direita: nenhuma 
Coligação pode materializar-se se implicar arranhão ao 
nosso pdfil ideológico. _ 

6. Na formulação de coligações deve o partido consi
derar, não apenas a biografia política de set.is titulares, 
mas. igualmente, a correlação de forças que dê susten
tação a cada uma dessas candidaturas. 

7. Considerando o caráter das próximas eleições, 
quando será eleito um Congresso com poderes constitu
cionais, entendem os socialistas fluminenses que priori
dad!! deve ser dada às coligações aos pleitos proporcio
naiS. federal e estaduais de sorte e assegurar, nas próxi
nias assembléias, nacional e estaduais, a presença mais 
~pressiva de representantes das forças de esquerda e 
progressistas de nossa sociedade; esse projeto e essa es
tratégia se autojustiticam, quando se considera que o 
próximo Congresso terá a incumbência de realizar o 
reordenamento constitucional brasileiro, marco do fim 
do período de transição democrático vivida presente-
mente. - -=- _ 

8-. A prioridade às eleiÇões propofciOnaís não impli
ca desapreço aos pleitos majoritários, mas Significa afir
mar que as coligações majoritárias devein considerar, 
tanto do ponto de vista ideológico, quanto do ponto de 
ViSta Político, o esforço nacional que vísa a fortalecer as 
futuras bancadas de deputados federais e estaduais. 

9. Os socialistas tlumirienses a(innam que nossa le
genda não é leito para a s-olução das dissenções políticas 
e pessoais que, por motivos diferenciados, se travam no 
corpo dos grandes partidos. Ele é um espaço aberto para 
os que por ele optarem por razões ideológicas e nele deci
direm realizar sua existência política. 
- Rio de Janeiro, 5 de abril de ~!!8__§_. . 

ESte documento foi redigido pelos nossos companhei
rOs Jack London, Léo Lince, Roberto Amaral Vieira e 
aprovado por aclamação. 

Esse foi o documento aprovado, por aclamação, na 
convenção que se realizou na cidade do Rio de Janeiro, 
no sâbado próximo passado, quando também foi, por 
aclamação, aprovada uma moção de apoio ao movimen
tõ -dos Professores do Estado e dO Município, na greve 
em que, neste momento, se encontram, objetivando o 
plano de carreira. 

E tambêm uma moção contra o apartheld que ê uma 
mancha para todo o mundo, e não se admite, historica-
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mente. E h<í necessidade de o Governo Federal tomar 
uma posição mais firrrie- a respeito desse posicionamento 
na Ãfrica do Sul, onde irmãos nossos de cor negra são 
mortos diuturnamente, violentamente, como se não fos- _ 
sem seres iguais a nós. 

Eram essas as palavras, Sr. Preside;nte, que eu queria 
deixar, neste momento, neste microfone, e após ter feito 
a leitura do documento para que conste dos Anais desta 
Casa. 

_Era._? que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid_ Sampaio. 

O SR. CID SAMPAIO PRONl/NCIA DISCl/R
SO Ql!E. ENTREGl/E À REVISÃO DO ORA

- DOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre S_enador Enéas Faria, por cessão do 
nobre Senador Helvídlo Nunes. 

O SR. ÊNEAS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr. Senador Nelson 
Carneiro, Sr. Senador Cid Sampaio, Sr. Senãdor Carlos 
Lyra: 

Embora, assim, ainda assim e mesmo assim, Sr. Presí
dente, eu insisto em vir à tribuna, n'este-1inat de tarde 
desta quarta-feira, porque entendo que a questão que 
devo focalizar pode merecer, deve merecer, precisa mere
cer a consideração e a reflexão desta Casa. 

No final da sessão legislativa do ano passado, dia 5 de 
dezembro, ocupamos a tribuna desta Casa para focalizar 
alguns problemas com que se defrontava a cafeicultura 
nacional. 

Naquela oportunidade, alertamos para o risco de des
capitalização do setor, por força de medidas arbitraria
mente adotadas pelo IBC, cuja repercussão, principal
mente sobre o pequeno e médio produtor, poderia levar 
essa laboriosa classe ao desestímulo, ao desânimo, visto 
que poderiam conduzir à redução das margens de ganho, 
já exíguas, que esses anônimos e abnegados lavradores 
poderiam, com justiça esperar de seu trabalho. 

Alertamos tambêm as autoridades responsáveis pela 
administração desse importante setor da nossa economia 
para o risco de_se verem envolvidas nas malhas do conti-

- nuísmo das práticits arbitrárias que virite imoS de regime 
discricionário implantaram como regra de governo ·e, 
por força desse hábito condenável, viessem a incorrer, 
ãté mesn10 invOfUil.tariaménte - e aqUi valha-me o be
nefício da -dúvida - no mesmo -eri-o. 

Infeflzmente,-Sr. Presidente e Srs. Senadores, parece 
que os dirige-ntes da economia brasileira, particularmen
te_ os diretamente responsáveis pelo setor cafeeiro, não 
têm avaliado bem as repercussões negativas que medidas 
e jjfOvidêricias adotadas sem ouvir as lideranças da cafei
cultura,- da produção, da comercialização ou da expor
tação - ou das parlamentares representantes de Estados 
cafeeiros podem causar, por vezes de maneira irrepará
vel, a todo o conjunto da economia_brasileira, sem falar 
no mal-estar e no descrédito em que se envolve o Gover
no. 

Pois bem, nosso-pronunciamento foi feito em 5 de 
dezembro do ano passado, ejâ no pei'íodo de nosso re
cesso parlamentar começaram a surgir na imprensa do 
País denúncias de manipulações no mercado cafeeiro, 
Com "puxadas" internamente e exportações a baixos 
preços, com a conseqUente perda de dólares - e fala-se 
em 300 milhões - e grandes lucros aqui dentro, pelos 
grupos que se beneficiaram com a manipulação. 

Diz-se que não teria havido fraude, de vez que as ex
portações a níveis inferiores aos do mercado foram auto
rizadas pelo próprio IBC, como forma de aumentar, 
substancialmente, as exportações""tle café. Do episódio, 
resultaram, como geralmente ocorre, demissões e substi
tuições de dirigentes na área -e, possivelmente, como se 
anuncia, modificações na política adotada peta autar
quia. Mas também resultaram lições que, esperamos, se
jam devidamente aprendidas, como a de que decisões do 
porte dessas, que implicam em graves repercussões na 
economia! não podem e não devem mais ser tomadas 
sem amplo debate, pelo menos sobre suas linhas mestras, 
e, principalmente, sem audiência do Congresso Nacio
nal, em cujas Casas pontificam representantes altamente 
q_ualiiicados, técnica e politicamente, para definir as di-
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retrizes mais adequadas à condução da economia brasi
leira, nesse como em qualquer outro de seus segmentos, 

E, ainda há p-OUCo,-tiveinos o exemplo disso, quando 
passou pela tribuna o eminente Senador Cid Sampaio. 

O Senado Federal, como representação dos Estados
Membros, daí a- sua composição paritária, é o órgão 
constitucionalmente" habilitado a defender, sustentar e 
prescrever o que de melhor deve o Governo fazer para o 
desenvolvimento e equilíbrio das economias setoriais de 
cada Estado, de cada região_. 

Este é o cenário apropriado para o debate-fundamrin
tal dos princípios e diretrizes que devem nortear a econo
mia cafeeira, ou cana vieira, ou cacaueira, ou da bovino
cultura etc., posto que aqui se encontram os representan
tes legítimos de cada Estado interessados -em cada um 
desses sctorcs e que sabem, melhor do que ninguém, o 
que ê melhor para cada qual, porque, além dos conheci
mentos específicos de cada segmento econômico desses, 
além do conhecimento profundo de tudo quanto diga 
respeito aos seus Estados, têm também a sensibilidade 
politica para caj)tã_r_ Os- arlseios deSsas Comunidades e os 
impactos que tal ou qual providênciaS pretendidas_pode
rão causar no contexto da economia estadual, muri!cipal 
ou regional, em cada caso. _____ _ 

É essa sensibilidade afinada com a sua coletividade 
que diferericia fU:ndamenialmCnte o polt"tico dã.(ruele que 
é eminentemente apenas um técnico, eiivolvido tã~ 
somente com os parâmetros estatísticos ou matemáiicos 
dos problemas. 

No caso do cafê, que vimos focalizando, antes dista
pequena digressão, entendemos que a sistemática dare
tenção de uma saca para cada três exportadas, e paga, 
esta saca retida, a preço simbólico, em substituição ao 
anterior, em que o Governo assegurava ao produtor um 
preço mínimo garantido por saca, na hipótese de o cafei
cultor não encontrar melhor preço no jogo de mercado, 
retirou dos lavradores, daqueles que efetiv:imenle supor
tam todos os riscos e incertezas climáticas, a possibilida
de de negociar, na acepção legítima do termo, deixancJo 
esse produtor inerme, entregue à própria sorte, nas mãos 
dos intermediários que se instalam nas zonas de pro
dução, manipulando os preços no Interior, porque con~ 
tam com duas armas infalíveis para isso: financiamentos 
praticamente ilimitados e a partir do sistema de _re
tenção, ausência do Governo, como uma espécie Qe cam~ 
peão defensor desse lavradOr, a assegurar~Ihe, pelo me~ 
nos, uma remuneração que, se não ê a desejável, é, no 
mínimo, suficiente para possibilitar-lhes recursos com 
que atender aos seus compromissos financeiros. 

Justificam os técnicos do Governo que essa retenção 
de uma saca para cada três expo~tadas representa uma 
"cota de sacrifício" dos exportadores, que estariam, as~ 
sim, .. contribuindo" para que o Governo possa nova
mente formar seus estoques, que a imprevidência doS an
teriores ocupantes do Palácio do Planalto e seus 1\..finis
tros deixou acabar, p-ara gâudio de nossos concorrentes 
externos. isto porque, no mer-cado internacional do café, 
manda quem tem qualidade e estoques de prateleira, não 
só para enfrentar as quebras de safra como para servirem 
de elemento de pressão contra manobras de outros paí-
ses. _ 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. SeriãaOres, essa "cota 
de sacrifício", que se atribui indevidamente aos exporta
dores, está sendo paga, na verdade, pelos produtores, 
porque os exportadores, é óbvio, transfeiem esse ônus 
que o Governo lhes impõe, para o pi-odutor, através de 
uma redução -dos nívCíS de preçÕ pagos ao cafeicultor, 
que ficou sem ter a quem recorrer porque o Governo se 
retirou das zonas de produção com a garantia de preços 
mínimos que oferecia no caso de o produtor não encon
trar melhor preço. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: voltamos a insistir em 
que o Senado, o Congresso Nacional, enfim, ~ssuma o 
seu papel de órgão, não apenas incumbido de fiscalizar 
os atas do Executivo, chorando sobre o leite derramado 
depois de cometidos absurdos, erros por vezes palmares 
na condução dos negócios de Estado. Pleiteamos para o 
Congresso Nacional, particularmente para o Senado Fe
deral, a prerrogativa de estabelecer as linhas mestras das 
políticas econômica e fiscal, cabendo as Executivo 
cumpri-Ias, ar sim, sob a fiscalização rigorosa do Scnadq. 

Como representação política dos Estados e de seus ha
bitàntes, aqui estamos para dizer ao Goverijo Federal 
como devem ser realizadas essas políticas, tendo em vista 
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o interesse das comunidades a que se dirígerii: A União 
outra coisa não é senão o resultado d_a_junção dos inte
resses de cada Estado~Membro e suas populações, ca
bendo a realização desses interesses ao Executivo, mas 
soq as diretrizes dita,das pelo Congresso Nacional: a Câ
mara Coletando as reivindicações das populações en
quanto somatórios de cidadãos e suas necessidades de 
realização pessoal de nível de vida, felicidade e bem
estar; o Senado, como defensor desses mesmos cidadãos 
en-quantO habitantes .e forç-a de trabalho produtora da ri
qu_eza de um Estado-Membro, comunidade integrada na 
Federação, cujos interesses como tal podem e devem ser 
preservados, defendidos e equacionados pelo \Senado, na 
determinação daquelas políticas. 

Erros foram e têm sido cometidos com rela~ão à cafei
cultura, à suinocultura, à cacauicultura, à lavoura cana
vieira, e tantos outros segmentos da nossa economia, 
provavelmente não teriam ocorrido, hoUVe!jSe previa~ 
mente o Senado estabelecido os parâmetro~ dentro dos 
quais o Goveino Federal poderia agir e, ainda assim, sob 
a fjscalização constante desta Casa. 

O Sr. Cid Sampaio - Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ENtAS FARIA- Tem o aparte V. Ex' 

O Sr. Cid Sampaio - Quero felicitá-lo, ilustre Sena
dor Enéas Faria, pelo brilhan_te pronunciamento que es
tá fazendo. Não é somente no setor cafeeiro que Qcorrem 
essas distorções. Nos outros setores do País, comO no se
tor açucareiro, poder-se-ia _dizer a mesma coisa. No s~;:tor 
do álcool foi estabelecido o plano do âlcool, mais tarde 
modificado; agora, está sendo estudada outra modifi
cação. Os Senadores se pronunciam, falam, observam_. 
No entanto; esses pronunciamentOs e essas diretrizes são 
relegadas porque os técnicos, senhores da verdade, esta
belecem as diretrizes. Felicito V. Ex• e espero que não só 
no café, como nos setores bâsicos da economia brasileira 
igual critério seja adotado. 

O SJlr EN tAS FARIA -Agradeço a generosidade do 
seu aparte, Senador Cid Sampaio. 

Sexta-feira última, anunciava a imprensa que o IBC 
iria baixar noVas normas para modificar a s1Stemâtica de 
retenção d_e_café, com o objetivo de suavizar um pouco a 
forma atualmente adotada. De acordo com explicações 
dadas pelos dirigentes da autarquia, inclusive pelo ante
rior titular do Ministério da Indústria e do Comércio, 
quando esteve nesta Casa ano passado, a mudança do 
antigo e tradicional método,_ de garantír um pre_ço mlni
mo de aquisição pelo IBC, nas próprias zonas produto
ras, pelo da retenção obrigatória de uma saca para cada 
três exporta das, teve por finalidade, além de garantir o 
abastecimento interno por preços acessíveis, reconstituir 
os estoques de prateleira do Instituto. 

Na verdade, esses estoques são indispensáveis, não só 
para enfrentar períOdos de escassez do produto, quando 
ocorram quebras de safra motivadas por imprevisíveis 
fenómenos climáticos, como, também, enfrentar pres
sões baixistas ou altistas por parte de compradores ou 
concorrentes externos, funcionando, assim, como um 
sistema moderador de osci[açõ~ bruscas_ d~~ cotações 
internacionais, fenômenos que não ínteressam ao Brasil 
que, sem dúvida, prefere, ou deve preferir, equiHbrio de 
preços conjugado com exportações a nfveis constantes 
ou moderadamente .cresc_entes,. atendendo ao normal 
crescimento da demanda, do que ingressar em corridas 
especulativas, que geram elevação artificial de cotações, 
mas, em contrapartida, afugentam tradicionais compra
dores de seu produto. 

Entretanto,_ como é óbvio, a formação desses estoques 
não pod~ ser pretendida à custa do sacrifício e do sofri- _ 
mento do produtor, principalmente do pequeno e médio 
cafeiCultor, mas O que se observa da Resolução n~" 
335}86, baixada pelo I BC efetivamente sexta-feira, é que 
ela só se preoc_upa com aspectos metodológicos da siste
mática de retenção, mas que, tanto antes quanto agora, o 
ônus pretensamente suportado pelos exportadores conti
nua sendo sUportado unicamente pelo produtor, com a 
redução dos preços que lhes são pagos, desprotegido que 
continua pelo Governo, pela retirada da garantia do 
preço mínimo para seus e<tles, única foi'ffia de ãsSegurar 
a eles um mínimo de rentabilidade para seu esforço. 

O atuai Ministro da Indústria e do Comércio disse re
centemente que é preciso repensar o IBC. Entendemos 
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tambéln que, nos termos em que desenvolve a sua 
atuação, é indispensável repensar a autarquia cafeeira, 
mas, principalmente, pllr!l entregar a sua direção às re· 
presentações legítimas da lavoura cafeeira, como sempre 
sucedeu até o advento do período discricionário, a partir 
de 64, qu::1ndo se fniciou um processo de liquidação de 
toda e qu::1lquer lider::1nça existente ou com perspectiva 
de crescimento em cada sctor, objetivo de que nào esca
pou o I BC, que foi, pouco a pouco, tornado letra morta 
na politica cafceira, a começar pela desfiguração e poste
rior transformução da sua Junta Administrativa em ór
gão decorativo atê sua extinção final. 

Impõe-se que o IBC passe por uma efetiYa reestrutu
ração, pois a economia cafeeira, como jã djssemos ~ 
nosso discurso de dezembro do ano passado, é umsétor 
ainda não devidamente avaliado pelos seus mentores fe
derais. t preciso que a lavoura volte a comandar o órgão 
de sua representação, para que a autarquia retorne ao 
c;omando da política cafeejra do BrasiL O café tem ainda 
Importante e vital papel a representar na economia brasi
leira, pois, na agricultura, ..nenhum segmento o supera 
tanto como gerador de divisas, de empregos, e como 
pólo propulsor de economias locais e regionais. -

Era o que ttnha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) ----::-_ConcedO a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discursO. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os trabalhos parlamentares de hoje impediram que 
muitos de nós estivéssemos preSentes à posSe, no Tribu· 
na! Superior Militar, do Ministro Aldo Fagundes. 

Ocupo esta tribut:ta para fazer o registro deste aconte
cimento muito grato aos homens públicos deste País, aos 
que têm a felicidade de contar entre seus amigos o hoje 
Ministro Aldo Fagundes, e daqueles que o acompanha
ram em -sua:tnijetória na Câmara dos Deputados. Ao re· 
cardar a sua passagem por aquela Casa como represen· 
tante do Rio Grande do Sul, quero relembrar um dos 
momentos altos de sua carreira. Era o Deputado Aldo 
Fagundes líder do MDB no distante ano de 1973/74; 
cabia-me, naquela oportunidade, a Liderança do MDB 
no Senado Federal, e fomos os dois, juntamente com 
Ulys_ses Guiinarães e Barbosa Lima, que percorremos o 
País naquela memorável jornada cívica, que teve, sobre 
outros títulos e outras virtudes, a de ser inteírãmente grã
tuita. Os candidatos eram apenas anticandidatos. Sa· 
bíam que, qualquer que fosse o resultado das urnas indi
retas, eles jamais seriam os eleitos. 

Mas a campanha desenvolvida, naquela oportunida
de, teve uma repercussão tão alta neste País, tão profun
da na vida política nacional, que, de 22 Senadores -q-ue 
deveriam ser eleitos naquela oportunidade, 16 chagaram 
a esta Ca~a sob a legenda do MO B. 

Um dos oradores, um dos lutadores dessa causa, per
correndo o Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul, foi 
Ai do Fagundes. No momento em que S. Ex~ deixa a vida 
pública, para ingressar na magistratura, quero deixar 
aqui a minha homenagem, a homenagem de quem o 
acompanhou no Parlamento e que hoje espera que, 
como Ministro do Superior Tribunal Militar, S. Ex• con· 
tinue a prestar ao País os mesmos assinalados serviços 
que prestou como Parlamentar. 

Outro assunto, Sr. Presidente. 

A Organização Internacional do Trabalho vem, há 
quase um século, procurando promover a filiação do 
maior' número de paí.<;es, para discutir, em Assembléias 
anuais, os proglemas dos trabalhadores, promulgan~o 
convenções que quase sempre se tornam leis nos países 
que a compõem. 

Os problemas da jornada_ de oito horas, do descanso 
semanal e anual remunerado, das condições especiais de 
trabalho para as mulheres e os menores, dos cuidados 
com a trabalhadora durante os últimos dias de gestação 
e primeiros após o parto, bem como da instituição de 
creches para o cuidado dos filhos das trabalhadoras até 
um a riO, Inserem-se na legislação brasileira, por exemplo, 
depois de aprovadas convenções da OJT nesse sentido. 

Nem o problema do índio tem sido esquecido, pois a 
Convenção n'>' 107, da OIT, disciplirla o problema da de
fesa e in_tegração das populações tribais e semitribais nos 
países-mem bras. 
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Agoru mesmo, a Confederação Nacional dos Profis-
sionais Liberais, com a elaburação do Instituto Brasilei
ro de Relações do Trabalho, realizará, em Brasilia, dias 
28 a 30 de novembro, um debate nacional sobre a estru
tura sindical e a Convenção 87 da OIT. 

Busca-se o aprofundamento do exame da.s propostas 
existentes sobre estrutura sindü::al c suas implicações, 
com atenção especial à organização sindical dos profis
sionais liberais, com vistas à futura Ccinstitujnte·e- à re
formulação da legislação do trabalho, a exigir o interesse 
geral da sociedade c a atenção específica do movimentO 
sindical. 

Deve o sindicalismo dos profissionais liberais ocupar 
o espaço q uc lht.: compete na organização nacional sind(~ 
cal,_tomando-se a oportunidade p;:~ra esclarecer posições 
c amadurcccrsoluçõcs, no que ttJnge à "imPrecisa caracte" 
rtzação do profissional liberal, tanto mtJis quanto as enti
dades existentes tendem a representar o· profissional em
pregado e o autônomo, figuras que tendem a unificar-se, 
substituídas por outra, inclusive abrangente dos profis
sionais liberais. 

V<.~i-se exurn(nar, nesse conclave, mais precisamente, 
as implíCaÇões da Con\!erição 87 da OIT com á legislação 
brasileira, além da aceitação ou da rejeição integral, 
procurando-se _estubclecer se a c_ontribuiçào sindical de
verá ser compulsória ou voluntária, extinguindo-se_gr_a
dualmente a primeira. 

O exame da estrutura sindical brasileira e a análise da 
Convenç-ão 87 são temas da maior atualidade para o sin
dicalismo brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE Pronun
cia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: -

A assinatura de 23 contratOs, viSando a restauração de 
trechos da malha rodoviária cm 8 Estados da Federação, 
abrangendo um total de 1.108,7 km,- é, sem sombra de 
dúvida, um acontecimento relevante, digno de registro 
espcdal. 

A rest:.mraçUo desses se_gmentos rodoviârios com
preende um vasto elenco de obras e serviços de. pavimen
taç~O. drenilgem, melhoria das condições dç operação, 
sinalização, além da implantação da 3• faixa em algumas 
rodovias para aumento da capacidade da Yia. Nesse con- . 
junto, st:rão investidos cerca qe 1.}~9 bilhão de cruzados 
(CzS 1.320.000), ou seja, recursOs eQuivalentes aos cuStos 
de impl;mtação de uma nova rodovia. Se os _trechos res
la_uradus _fossem, por exemplo, colocados um após ou
tro, corresponderiam a uma nova estrada, ligando Rio 
de Janeiro-Belo Horizonte-Brasflia. 

Nada m<.~is seria preCiso aCresc_entar como demons
tração da importância e do significado excepcional da 
solenidade realizada no dia 8 de abril passado, no Salão 
Nobre do Minif>tério dos Transportes, sob a presidência 
do Ministro José Reinaldo Carneiro Tavares, a quem fe
licito pela sua lúcida visão. 

De f<~to, a recuperação do Património Rodoviário 
brasileiro evidenciu uma sadia orientação pragmática
reflexo, aliás, das diretrizes realistas, austerils e patrióti
cas do Governo do Presidente José S<irney. 

ConYidado que fui para a cerimônia da assinatura dos 
aludidos contratos, pelo Ministro José Reinaldo Carnei
ro Tavares, cumpro o dever de assinalar, nos !imltes des
te conciso pronunciamento, o desempenho do Dirctor 
do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem 
(DNER). Engenheiro João Martins Ribeiro. Na conste
lação dos órgãos básicos do Ministério dos Transportes 
e do Sistema Administrativo da União, deve-se ressaltar 
o pcpel dt.!cisivo do DN ER, responsável pela recuperçào, 
exrxtns::to c permanente mclhori~ das condições de fun
cionamento da malha rodoYiária federal. 
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São estas as considerações que me pareceram oportu
nas e necessárias, em virtude das dimensões e da extraor
dinúria importância das obras e serviços de manutenção 
de importante:-> segmentos dos Estados b~neficiados, 
dentre os quais Sergipe particularmente se destaca pelo 
volume d_os investimentos a serem aplicados em diversos 
trechos da BR 101, (Divisa Sergipe-Bahia), no valor de 
Cz$ 162.636,96 (cento e sessenta e dois mit, seiscentos e 
trinta e seis cruzados e noventa e seis centavos). 

A propósito solicito a incorporação, ao texto destes 
su'cintOs comentários, da relação anexa das obras deres

- tauração rodoviária e dos contratos firmU:âos para a res
pcdiva realização. 

Congratulo-me, portanto, com o Presidente José Sar
ncy, o eficiente Ministro dos Transportes José Reinaldo 
Carneiro Tavares, com o Governador João Alves Filho, 
os empresários participantes desse magno empreendi
mento, os engenheiros, té.cnicos e trabalhadores contra· 
ia dos. 

De.o;neccssário se torna açentuar o volume e a impor
tância l.."Spccífica das obras e serviços de restauração ro
doYiúria para as ·populações diretamente beneficiadas 
que se regozijam e aplaudem o Governo do Presidente 
José Sarney pela sua patriótica iniciativa. _(Muito ben-).! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA-
DOR LOURIVAL BAPTISTA 

PRONUNCIAMENTO DO DR. JOÃO MARTINS 
RIBEIR~O- DIRETOR 00 DEPARTAMENTO NA
CIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Ministro de Estados dos Transportes, En~ Reinaldo, 
autoridades, Secretãrio-Geral do MT, Senhores e Senho
ras 

Seria cansativo e inoportuno aqUí nesú sõlei1ldaài fa
zer uma apologia das rodovias ... Pe_rante esta platéia se
ría--=UcsnecessárlO- ra1af sObre -àS -lrl.CbntâVeis importâncias 
das rodovias ... suús enormes abrangências e suas incon
fundíveis penetrações- na vida social, política e econâmf• 
ca ·do nosso País. 

Contudo é interessante ressaltar que sempre nasce um 
cOil'ipl'bitlíss-o da manutenção no instante que uma rodo
via é-inaugurada ... Manutenção entendida no seu senti
do mais amplo, abrigando serviços de conserva, sinaH
zaçào, aumento da capacidade, melhoria das interseções, 
operação e assistência ao trânsito ... E, quem assume e 
resgata tal compromisso nas rodovias federais- dura
douro por toda a vida- é o DNER; órgão do Minis
tério dos Transportes; Ministério que lhe dá diretrizes e 
sustentações necessári:.~~ - -

E lambém interessante ressaltar que, por circunstân
cias várias a malha rodoviária federal está bastante da
nificada, s~ndo sua recuperção o atu~l problema maior 
do DNER.. problema que _estam'os lutando para 
resolvê-lo ... E como ato de justiça vamos a.Jírmai" Oeril al~ 
to: a recuperação é um desafio que a nOva iepúbltca está 
sabendo arrostar- equacionando, buscando meios para 
seu atendimento, tudo para que as rodovias brasileiras 
nunca mais venham atingir os níveis de destruições e de 
abandonos ~ue todos presenciamos ... 

Mas, a recuperação da malha jã está ocorrendo ... hoje 
há perspectiva de certeza que a malha será toda restaura
da em tempo curto ... e que doravante, serâ toda adequa
damente conservada. Vamos observar que a recuperação 
de 5.000 km de rodovias neste ano é uma marca notá
vel. .. sobretudo porque este tipo de restauração exigida 
- servlç6s e -CUStos é quase igual ao de uma construção 
nova ... Possibilitar atingir tãl il.umefo- a marca dos 5 
mil - é um atestado cabal que o atual Governo deseja 
ver suas rodovias funcionando na plenitude de atendi
mentos para assim permitir o a tingimentO ~e urila econo-:.. 
miu nacional dinâmiCa eSpeffã e ·capa-z de propiciar o 
melhor padrão de vida para todos os brasileiros ... 

Aliás, cuidar adequadamente das rodovias é uma polí
tica dó Presidente José Sarney ... é uma prioridade do 
Ministro José Reinaldo. São as maiores autoridades do 
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Executivo erguendo a bandeira da manutenção ... exala
mente fazendo o que falta ... o que faltou nos últimos 
anos ... e que levou nossas estradas a um perigoso pata
mar de estragos . .'. provocador de danosas conseqüências 
em tudo que delas é dependente- e dependente das es
tradas são quase todos os segmentos da vida nacional. 

Senhoras e Senhores. 
Seria formidável se pudêssemos descrever a estreita 

correlação ex.lstente entre a manutenção e o cUsto de vi
da ... ou a manutenção e a segurança dos usuários ... Dois 
enfoqucs com fortes repercussões sociais e abrangenteS 
promoções_ d-o bem-estar coletivo e individual ... ex ata
mente onde, por inteiro, se enquadram as programações 
rodoviárias ... O respeitO ao temPo impede falar sobre 
tais relacionamentos ... 

SeochoJ: Ministro José Reinaldo. É uma satisfaçãO parR 
ticipar dest0:1 solenidade onde são assinados 23 novos 
contratos para restaurar trechos que somam l.l08,7 
km .• , São trechos_de BRs espalhados em 8 Estados da 
União. São obras e serviços onde predominam a pavi
mentação e drenagem, mas que vão até a implantação de 
3~ ftiixa para aumento da c<lpacid<~de da via. São obras e 
serviços custosos, um total de 1.320 bilhão de cruzadas, 
assemelhados aos custos de implantação nova ... Daí, pO
dendo ser ditO: estamos contratando trechos que coloca
dos um após outro, correspondem â implantação de uma 
rodovia totalmente nova ligando Rio de Janeiro- Belo 
Horizonte- Brasftia. 

Um grande leito, ... daí o destaque desta sOlenidade. 

Estas obras .. : esta posição do DNE_R ... esta presença 
efetiva do Ministério dos Transportes ... não estã aconte
cendo por acontecer não. Por detrás de tudo, está uma 
ação-de Governo ... uma vontade ... está muito trabalho e 
dedicação ... um desejo de recuperar o Patrimônio Rodo· 
viário Brasileiro. Para nossa alegria, a Nova República 
se Instalou com direções ocupadas por autênticas lide
ranças; capazes e honradas. Haja vista que o Ministro 
José Reinaldo - bem sabedor das abrangências e das 
importâncias das rodovias, vem conceituando: 

" ... é imprescindível enxugar o preço dos produtos 
transportados com frete aumentado por conta de 
veículos circulando por rodovias danificadas ou mal 
conservadas ou que .. 

... a segurança dos usuários é meta permanente, 
agindo como crivo por onde devem passar todas as 
programações do DNER." 

vejam que uma preocupação cõnstante impCra 
condução do Governo José Sarney, preocupação que se 
instala ao lado do trabalho intenso que todos desenvol
vemos. O Governo faz o seu papel - todos - MT e 
DNER. nos esforçamos e nos dedicamos para corrigir 
distorções existentes no mundo que gira em torno das ro
dovias ... 

Mas, senhores empresários, ê imprescindível também 
obter a participação- como que voluntâria- de todos 
os Senhores neste esforÇo gígantesco que todos realiza~ 
mos ... t preciso que cada uma das 23 firmas qUe hoje 
contratamos realizem seus trabalhos da forma 11Jais ade
quada possível e no obedecimento de todo_s os cronogra
mas ... não apenas para atender a fiscalização que o 
DN ER exercerá ... mas, para colaburarem em busca do 
engrandecimento do setor rodoviário, ou, última análise: 
para oferecer uma resposta positiva ao povo que, de'for-
ma unânime, confia e aplaude o Governo do P~:~idente 
José Sarney. 

Ass1m, sucesso para o trabalho dos 23 emp-reHciros e 
muíto obrigado, Ministro José Reinaldo, por nos possi
bilitar a restauração de mais 1.108, 7 km de trechos rodo
viários, oportunidade que o DNER usará para mostrar 
seu potencial e capacidade de realização ... muito obriga
do que expresso no nosso aplauso e aperto de mão. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun· 
cia o seguinte discurso.f""""' Sr. Presidente, Srs. Senado
res, no dia 8 de abril, ontem, Cuiabã, a eterna Capital do 
meu Estadon. "cerêbro e coração de Mato Grosso" na ex-
pressão feliz de um dOs seus dlletos filhos, Sr. Júlio ___ S. 
MUller, Governador e Interventor naquela Unidade Fe
derativa, aniversariou. 

São quase 300 (trezentos) anos, Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadares, de sua fundação pelos intrépidos Bandeira-ntes 
de São Paulo._ Gerada em conseqüência da caça ao índio 
e a procura de riquezas minerais, Cuiabá, após õ período 
áureo da mineração, praticami::rlti::, pa:iou no tempo e foi 
mesmo quase um milagre a sua sobrevivência. 

A Capital de Mato Grosso recomeçou·o seu deS-enVol: 
vimento com a marcha para o Oeste preconizada pelo
Presidente Vargas e mais ainda progrediu cq_m a Fun
dação .de Brasília, obra do grande estadista Kubitschek, 
e na década de 70 com ·o -PRODOESTE, iniCiativa do 
Presidente Médici, bem como ·com a arrancada de inte
gração da Amazónia e criação de outras fronteiras agrí-
colas em Mato Grosso. -

Toda base desse progresso que transformou Cuiabá, 
de uma pequena cidade que via o tempo passar, numa 
metrópole dinâmica, triplicando a sua população em 
duas décadas, é um fato impressionante. 

Cuiabá, graças a sua posição geográfica, é a catapulta 
natural para a conquista e integração da Amazônia; no 
contexto nacionaL 

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores,.liderada pelo br. 
Dante de Oliveira, figura jovem e exponencí3.1 Politico 
não só de Mato Grosso mas, também do Brasil, Cuiabá 
marcha célere na senda do __ progresso, ago·ra Ci:>"ttcurn:a 

--._~ --1--4D._2!Ü,!:_.i, ___ l,_2,_~,. ' I 
, ! . 1110.8 }Ú ~~~~ ~ 1 •. \ ) 1 .•• = t ---~-~~~Jl!~,~;-· ~ ~~)-~~-;- -~ 
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nova mentalidade que dirige os seus dest_inos, ou seja,.,. 
um político que jâ demonstra capacidade e inconteste li
derança. 

Faço votos, Sr. Presidente, Srs. Senadoies, que Cuia
bá, cada vez mais. torne-se uma das grandes metrópoles 
do Centro Oeste brasileiro-. 

Desejo, através do Prefeito Dante de Oliveira, legítimo 
representante do povo e da população cuiabana, bem 
como pelo Sr. vice-Prefeito, Dr. Estevão Torquato da 
Silva, e nobres Srs. Vereadores, os efusivos parabéns 
pela efeméride,_ desejando a todos paz e tranqüilidade 
para que nos seus labores, gozem da satisfação de viver 
n~. "Cidade Verde" do poeta O. Aquino Correa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado. 

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun· 
cía o seguínte-discurso.)- Sr. Presidente, Sis. Deputa
dos, o Jornal do Brasil completa, hoje, 95 anos de idade. 
Este matutino carioca, um dos mais_impoitantes -diários 
do -Pais, atravessou quase um século conservando uma 

-coerenCia mvejáVél, tanto na vidajofniilística quantO ria 
vida pública de uma Nação. 

Seguiu sempre o pensamento liberal e os preceitos ca
tólicos, defendendo igualmente a Constituição e a livre 
J~illpresa. Permanentemente dentro deste ídeário, desde a 
sua fundação por Rodolfo de Souza Dantas e Joaquim 
Nabuco, o Jornal do Brasil se afirmou na vida do Rio de 
Janeiro e do País, como um legítJmo representante da 
melhor imprensa brasileira. 

Mesmo considerando eventuais oscilações menores de 
posições, neste ou naquele momento, a chave para o en

- tendimento dessa coerência maior pode ser encontrada 

na lucidez de _seus vários proprietários, a começar por 
seus ilustres fundadores. 

Dirígiram o Jornal do Brasil homens como Rui Barbo
sa, Cândido Mendes de Almeida e o conde Pereira Car
neiro. Também foi ati que a Condessa Pereira Carneiro 
demonstro_u, de modo até pioneiro, a competência em
presarial da mulher brasileira, liderando, no período de 
1953 a 1961, uma ampla reforma do Jornal, que acabou 
por transformã-lo em padrão para a Imprensa Nacional. 

Essa linha de coerência e o sucesso do Jornal também 
se .devem a profissionais como Aníbal Freire, Odílio 
Costa Filho, Barbosa Lima Sobrinho, Reinaldo Jardim, 
Carlos Castelo Branco, Carlos Lemos, Wilson Figueire
do, Ferreira Gullar, Alberto O ines e Ricardo Noblat, só 
para citar uns poucos que atuaram e ainda atuam em sua 
redação. 

Se coerência e homens foram ingredientes importantes 
na receita de uma vida tão longa e brilhante como essa, a 
coragem não fOi menos fundamental. Por isso mesmo, o 
Jornal•;lo Brasil foi empastelado e censurado pelos into
Ierant~s de plantão algumas vezes a_o longo desses 95 a
nos. Rc~giu e voltou ao combate em todas elas, sempre 
em defeSa da liberdade de expressão. 
.c=c-Ço.!p.QUma.conseqUência natural em sua_ vida, a em
presa progrediu, e, já em 1935, fOi fU:ndad3. ã Rádio Jor
nal do Brasil, emissora que também se tornou tradicio
nal no Rio de Janeiro e no País. Na mesma linha de com
batividade do jornal, a rádio exPerimentou igualmente a 
censura, quando foi suspensa, em junho de 1961. 

A luta do diário carioca em favor das instituições teve 
momentos históricos e mesmo pitorescos. Ficou famosa 
a primeira página do jornal que noticiou a decretação do 
Ato Institucional nQ 5, a 14 de dezembro de 1968, mergu
lhando o País nas trevas. 
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Impedido de maiores c:ríticil.s ao ato de violência con
tra as instituições, oJornal do Brasil publicou, a um can
to da mesma pãgína em que anunciava a edição do AI-5 
e o fechamento desta Casa; uma pequena chamada im
pensável do ponto de vista jornalístico, mas que traduzia 
a sua opinião sobre os fatos da véspera. Dizia ela; ... On
tem foi o Dia dos Cegos". 

Assim é, Sr. Presidente e Srs. Sena_doc~. que registro 
esta data com alegria. Tenho certeza de estar lembrando 
um momento caro para o povo do Rio de Janeiro e do 
Brasil, porque é um momento que marca o aniversário 
de uma instituição do jornalismo carioCa- e brasileiro. 

Completa hoje 95 anos de luta, na d~f~a da infor~_ 
mação da sociedade, uma vida inteira de amor à verdade 
dos fatos, como manda o preceito maior do jornaHsmo. 
.. 0 fato ê sagrado. O comentârio é que é livre",jâ dizia o 
grande jornalista Aníbal Fernandes. Poi~ o Jornal do 
Brasil sempre se pautou por este princípio, a tudo noti
ciando e cumpriildo seu papel de permanente trincheira 
da informação. - - ~ 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por esse fato da 
maior significação para a imprensa nacional, é que me 
congratulo, nas pessoas de seus diretores, Manuel Fran
cisco do Nascimento Brito, Bernard da Costa Campos e 
Mauro Guiriiã.rães, com tantOs quantos friei'aln e fazem, 
'ainda hoje, do_Jomal do Brasil, um dos melhores e mais 
importantes jornais deste Pais. (Muito bem.) 

O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador César Cals. 

O SR. Cí!:SAR CALS (PDS - CE. Prommcia_ o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. S"enãdores: 

Ao regressar do interior cearense, pude observar o iní
cio de urna nova enchente nos rios da Bacia do Jaguari
be. 

O espetáculo se repete e com certeza as promessas se 
repelirão. 

As estradas estão em vias de serem cortadas pela falta 
de recuperação após a ú!tima enchente. A safra jâ preju
dicada, famíliasjã desabrigadas, e o sorridente Governa
dor do Cea"f_ã, ausente do cenário irilei-iorano, Se desloca 
para Brasília ou outros Estados para assinar convênios 
de exportação de know how cearense, C'Onquistado em 
governos anteriores, s_obre chuvas artificiªj:;._ 

A população do Vale do Jaguaribe estã apreensiv~:~, 
com as cheias, pela triste e recente experiência das inun
dações. 

Em 1985, muitos Senadores emitiram pronunciamen~ 
tos sobre o assunto, cada um deles apontando detalhes 
da assistência que deveria ser dispensada ao grave 
problema. 

COmo ex-Governador do Ceará, apontei, aqui;·desta 
tribuna, sugestões de providências, fruto da experiência 
passada, tais como: 

- Barracas, agasalhos, medicamentos, alimentos, re
cuperação das estrada:.-, sementes para plantio depois das 
enchentes, limpeza Jas cidades, e, priitcipalmente, o 
prosseguimento das obras, com o objetiVõ d~ evitar no-
vas inundações. ----

Em Itaiçaba, esta semana, jã não se podia transitar na 
cidade, e as pessoas coffieçavam a providenciar a re(irã
da de utensíliOs domésticos dce suas re_sidências. 

Na face de todos, o retrato do medo e de apreensão. 
O estudo de mudança de cidade para outro local mais 

elevado, como solução, parece, teria sido feitO.._ levando 
em conta somente os aspectos físicos, sem a preparação 
psicológica -da -população e sem os levantamentos sacio~ 
lógicos; fun-damentos indispensáveis para que a nova ci
dade ofereça condição à população de conservação dos 
costumes adquiridos pela vivência no Município em que 
atualmente residem. 

A experiência indica que é necessáriO um trabalho cui
dadoso de recensear c:asa por casa, relacionando_o_s con
dicionamentos de vida de cada família, isso, pOr certo, 
reduziria a reação à mudança. O que não é possível é ser 
o homem vencido pela natureza e não pJocurar a solução 
defÍilitiva para um programa que Se repete. 

Nesta comunidade,_ dirijo apelo ao Sr. Ministro do ln
terio_r .. _no sentido de que S. Ex' acompanhe de perto o 
início das enchentes que se prenuncia e busque, preventi
vamente, a adoção de uma série de medidas, capaz de 
evitar a ocorrência de lamentáveis aContecímenlos, a 
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exemplo dos que foram registrad9s em 1985: Naquela 
ocasião, as providências somente foram tomadas quan
do a calamidade já estava -instalaQa. 

Outro assunto, Sr. Presidente, que está causando gran
des embaraços às populações do ~nterior ceareriSe-ê o 
atual horârio adotado pelos bancoS, que iniciam as ativi
dades às 11:30 horas e o grande nrmero de repartições 
funciona de 8:00 às 12:00 horas, num flagrante dese!].con
tro entre o atendimento bancá.ric:i e~ horário oficial esta~ 
belecido pelo Governo. ' 

Encareço a S. Ex'., o Ministro :oHson Funaro, que 
reexamine o novo horãrio fixado, Certamente em vigen
cia em todo o Brasít, ignorando~se as peculiaridades de 
cada reg'ião. 

Er.t o que tinha a dizer. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Martins f.Hho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Raimundp Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS - AM. Pro
nuncia o seguinte discUrso.)- Sr. Prt;Sidente, Srs. Sena-
dores:. _ _ __ ~ 

Em meados do ano passado, o Banco Auxiliar S/ A 
aumentou significativamente o seu ~apitai, mediante 
oferta pública de ações, adquiridas, em sua quase totali
dade, por milhares de pequenos investidores em todo 
País, em operação autorizada pelo Banco Central e pela 
Co"míssão-~de Valores Mobiliários. 

Dois- meses depois, t::om as afteraçpes ·ria equipe 
econômico-financeira do Governo, foi decretada a liqui
dação extrajudicial dos grupos Auxiliar, COMIND e 
MAISONAVE. . 

Hoje, o liquidante do Grupo Auxiliar~ Paulo Rober
to Simões da Cunha - está ameaçando, com execução 
da dívida, os pequenos investidores que compraram 
aquelas ações, em pagamentos parcelados, junto ao pró
prio Banco. 

Num passe de mágica, S"r. Presidente, credores são 
transfõrma dos em devedores do Auxiliar. Tudo isso, sem 
que muitos deles sequer tenham recebido o bem pelo 
qual já pagaram parte do preço convencionado. 

Venda sem entrega do bem configura estelionato, ain
da gue o senhor Paulo Roberto Simões-da Cunha insista _ 

-- em querer considerar transações distintas as operações 
de venda e de financiamento das ações do grupo Auxi~ 
Iiar. 

Agora, que a moralidade e a transparência estão sendo 
alardeadas como atributos dos condutares de nossa polí
tica económica, não é justo que os lucros continuem a ser 
privatiz<ldos e socializados os prejuízos, como parece de~ 
sejar aquele liquidante. 

A exigência que ora se faz, de que pequenos acionistas 
cubram, com seus parcos recursos, o grande rombo dei
xado pelos donos do Auxiliar, deve ser investigada _e_coi
bida pelo Ministro Funaro, sobretudo _agora quando 
tanto se fala em levantamento da liquidação extrajudi
cial do grupo. 

Estou certo de que S. Ex• não permitirã mais esse aten
tado contra a bolsa do pequeno investidor brasileiro, jã 
tão combatida por tantos golpes no mercado finariceiro. 

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

O SR. PRESID~NTE (Martins Filho) - Concedo a 
pal_avra ao nobre Senador_ Alf~~~o Campos. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDIJ- MG. Pro
nuncia o seguinte dÍs~urso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Ern outubro passado solicitei e obtive, deste Plenârio, 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Antepro
jeto_ do Estatuto dos Funcionários Púbiiçgs Civis da 
União. 

Encontrava-me, naquela ocasião, em posição con
trária a _qualquer decisão que, pela sua pressa, pudesse 
vir a resultar prejudicial, ou de pouco interesse, para a 
dasse dos funcionários públicos civis. 

PerCebi, com satisfação, ter sido este também o pensa
mento do Ministério da Administração, quando absteve
s_e de enviar o anteprojeto ao Congresso Nacional, na
quele momento, para aprovação em regime de urgência. 
Obrigado e parabéns, Ministro Aluísio Alves. 

Recebo agora o novo Anteprojeto, elaborado pela Co
missão de Coordenação do Plano de Reforma da Admi~ 
nistração Federal, datado de março de 1986. Foram, Sr. 
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Pr~idt:nte e Srs. Senadores, mais cinco meses dedicados, 
desde aquela ocasião, ao aprofundamento de estudos 
destinados à otimização das norma~ que regerão, daqui 
para a frente: os destinos dos funcionários públicos civis 
da Nação. 
- Nesse espaço de tempo, O povo brasileiro teve a opor
tunidade de manifestar seus anseios por modificações 
justas e urgentes, através de sugestões, de exaustivos de
bat~s. de ampla participação. 

O Simpósio N-acional sobre o Novo Estatuto dos Fun
cionãrios Públicos Civis da União, promovido pela Co
missão de Serviço Público Civil do S.enado Federal, reu
niu representantes de todos os segmentos da classe dos 
funcionários Públicos civis, procedentes dos mais diver
sOs -pontos do Pa"ís. · 

Como Presidente que era, da citada Cõmissão, tive 
ocasião de distribuir, para todos os iriteressados, a publi
cação .. Provocando o Debate", editada de forma com
parativa, propiciando ao leitor uma visão do Estatuto 
então em vigor e do anteprojeto ainda em preparação. 

Todo o funcionalismo foí então convidado a partici
par das discussões em torno do tema, e a debater e suge
rir providências, com vistas a corrig'ír as distorções exis
tentes no âmbito da legislação concernente ao funciona
lismo público. 

Estou hoje convicto de que o estudo acurado das rei
vindicações apresentadas proporcionou benefícios, dos 
mais significativos, pai'a a sacrificada classe dos funcio
nários que labutam no ·serviço Público. 

Venho, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais 
uma vez, solicitar seja incluído, nos Anais desta Câmara 
Alta, o novo Estatuto que hoje me chega às mãos, certo 
de que, com ele, estarão sendo inscritas páginas redento~ 
ras dos direitos de uma classe laboriosa. 

O Novo Estatuto, há tanto pleiteado, é o símbolo de 
uma justiça que luta para que o homem possa trilhar, 
com dignidade, os caminhos que con_duzem_ao r_e_speito 
por si mesmo, as estradas que o levam ao seu lugar de di
reito na sociedade. 

Sr. Presidente, Solicito que o anteprojeto do Estatuto 
dos Servidores Públicos civis da União seja parte inte
grante deste meu pronunciamento. (Muito bem!) 
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Dispõe sobre o regime jurídico dos Funcionários 
Públicos Civis da Uniílo, dos Territórios e das Autar
quias federais, e dá outras providências. 

TITULO I 

CAPITULO ÚNICO 

D~posições Preliminares 

ArL J9 Esta lei dispõe sobre o regime jurídico dos 
Funcioná.t:ios Públicos Civis da União, dos Territórios e 
das Autarquias Federais. 

Art. 29 Na aplicação desta lei, serão observadas as 
seguintes definições_: 
- 1- c:ugo público é o c_onjunto de atribuições a serem 
desempenhadas por uma pessoa dentro de uma estrutura 
org~mizacional, criado por [ei, com denominação pró~ 
pria e pago pelos cofres púbfícos; 

II- funcionário público é a pessoa legalmente inves
tida em cargo público. 

Parágrafo única. É vedado cometer ao funcionãrio 
atribuições diferentes das de seu cargo. 

Art. 32 É proibida a pt:estação de serviços gratuitos, 
salvo no caso de desempenho de função transitória de 
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natureza especial, ou no de participação em comissões 
ou grupos de trabalho para elaboração de projetas de in~ 
teresse nacional. 

TITULO II 

Df? Provimento, Vacância e Movimentação 

CAPITULO I 

Do Provimento 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 4~' São requisitos básicos para ingresso riO ser:. 
viço Público: 
I- ter nacionalidade brasileira ou equiparada; 
II -estar no gozo dos direitos políticos; 
III - estar em clia com as obrigações militares e elei~ 

torais; 
IV - ter nível de escolaridade ou habilitação legal 

para o exercício do cargo. 
Parágrafo único. -_-AS atribuições do cargo podem jus

tificar a exigência de _outros requisitos, na formã "estabe
lecida em lei ou regulamento. 

Art. s~ Ressalvados os casos previstos em lei, é exi
gida a idade mínima de dezoito e a máXima de sessenta 
anos completos, na data do encerramento da inscrição 
em concurso público. 

Parágrafo único. Não dependerá de limite dC:idade a 
inscrição cm concurso do _ocupante de ca<go público le
deral de provimento efetivo. 

Art. 61' A pessoa deficiente é assegurado o direito de 
candidatar-se ao ingresso no Serviço Público para o 
exercício de cargos cujas atribuições não sejam incom
patíveis com a deficiência de -que é portãdora. 

Parágrafo único. Ao funcinário assím admitido não 
se ,concederão quaisquer vantagens, direitos ou benefí
cios em razão da deficiência-existente à época: da admis
são. 

Art. 79 São formas de provimento de cargo público~ 
I- nomeação; 
II - recondução; 
I li -promoção; 
IV- transferência; 
V- readaptação; 
VI- reintegração; 
V II - reversão; 
VIII -aproveitamento; 
IX -readmissão. 

SEÇÃO 11 

Da Nomeação 

Art. 8Q A nomeação far-se-á: 
I- em caráter efetivo,. cj_uando se tratar de cargo de 

carreira; 
H- em comissão, quando se tratar de cargo que, em 

virtude de lei, seja de livre nomeação e exoneração, satis
feitos os requisitos legais e regulamentares. 

Art. 9~> Anomeação para cargo deproviinentõ"efe"ti~ 
v o depende de préviã habilitação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de clas-
sificação. -- - -----------

Art. 10. Dentre os candidatos aprovados, os classifi
cados até o limite de vagas, existentes -à época do edital, 
têm assegurado o direito à nomeação, no prazo de vali
dade do concurso. 

Parágrafo único. Os_ demais candidatos aprovados 
serão nomeados à medida que ocorrerem vagas, dentro 
desse mesmo prazo. 

Art. 11. O regulamento ou edital do concurso indi
cará o respectivo" pt-aio de validade, que não poderá ser 
superior a quatro anos, incluídaS as prorrogaç-ões. 

SEÇÃO lll 
Da Posse e do Exercício 

Art. 12. Posse é a aceitação formal das atribuições, 
deveres e rcsponsabifidades inerentes ao cargo público, 
com o compromisso de bem servir. 

§ Jl' A posse ocorrerá no prazo de sessenta dias con
tados da publicação do ato de provimento. 

§ 2Y Em se tratando de funcionário em ficeriçaou em 
qualquer outro afastamento legal, o prazo serã contado 
do término do impedimento. 
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§ 39 ~ão hã posse nos casos de provimento por pro
moção, reintegração, recondução e transferência. 

§ 4~' A posse é formalizada com a assinatura do ter
mo pela autoridade competente e pelo empossando. 

Art. 13. A posse em cargo público dependerá de 
prévia inspeção médica, par-a comprovar se o candidato 
satisfaz os requisitos físicos' e mentais exigidos pára o de
sempenho do cargo. 

Art. 14. O exercício terá iriício no prazo de triritil 
dias contados da posse. 

Parágrafo único. Toma-se-á sem efeito_ o ato de pro
vimento se o funci_onário não entrar em exercício no pra
zo legal. 

Art. 15. O funCionário que deva ter exercício em Ou
tra sede terâ-frinti.i dias, contados do desligamento do ór
gão de origem, para assumir o cargo, compreendido o 
tempo necessário ao deslocamento para ·a- nova sede. 

Art 16 O afastamento do funcwnâno para ter 
exercício-em outro 6rgão ou entrdade, ou para estudo ou 
m1ssão oficial no exterior, será disciplinado em regula
mento. 

SEÇÃO IV 
D~ ESfâg:io Probatório 

Art. 17. Ao ~ntrar em eXf:rcíCíO, o funcionário no
meado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório por período de até dois anos, durante 
o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de ava
liação para o _desempenho do cargo. 

Parágrafo único. Dentro do perfodo do estágio pro
batóriO, a-- aUtoridade competente fica obrigada a 
pronunciar-se sobre o cumprirriento das condições pelo 
estagiário, nos termos do regulame.nto. 

Art. 18. O funcionário não aprovado no estãgio será 
exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anterior
mente ocupado. __ 

SEÇÃO V 
Da Estabilidade 

Art: 19. Cumprido satisfatoriamente o estágio pro
batório, o funcionário adquirirá a estabilidade no ser
viço público, após o segLmdo ano de efetivo exercício. 

Art. 20. O funcionário estável somente poderá ser 
demitido por efeito de sentença judicial Ou processo·ad-
min istratiVo. -

SEÇÃO Vi 
D~ Recondução 

Art. 21. Recondução é o retorno, ao cargo anterior
mente ocupado, de funcionário estável inabilitado em es
tágio probatório relativo a outro cargo de- provimento 
efetivo. 

Parágrafo único-. "Se CX.tinto ou tr:insforinad0 o car
go;- dar-se-ã recondução no resultante da transformação 
ou em outro de mesmo vencimento e atribuições equiva

- _lentes, observada a habilitação legal. 

. SEÇÃO VIl 
Da Promoção 

Art. 22. Promoção é a elevação do funcioiláiío a 
cargo imediatamente superior na estrutura da respectiva 
carreira. 

Art. 23. A promoção obedecerá a critérios de mere
cimento pelos quais serão aferidas, dentre outros requisi
tos previstos em regulamento, a capacidade e a habilida
de do funcionário para o desempenho do novo cargo. 

Art. 24. Será declarado promo_vi~_o o ft!ncionário 
que: 
I- ao se aposentar ou falecer já tenha preenchido os 

requisitos para a promoção; 
II- tenha falecido em conseqUência de acidente em 

serviço. 

.. SEÇÃO VIII 
D~ Transferência 

Art. 25. Transferência é a pasSagem do funcionário 
estável para outro cargo de igual denominação e venci
mento, que seja integrante de quadrO diverso. 

ParágrafO único. A tranSTerencra po~erá ocorrer a 
pedido do funcionário, atendida a conveniência do ser
viço, ou ex officlo. 
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SEÇAO IX 
D~ Readaptação 

Art. 26. Readaptação é a investidura em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limi~ 
tação que tenha o funCionário sofrido em sua Capacida"de 
fisica ou mental, apurada por junta médica oficial. 

Parágrafo único. A redução ou aumento de venci
mento que acaso decorrer da readaptação será discipli
nado em regulamento. 

SEÇÃO X 
D~ Reintegração 

Art. 27. Reintegração é o reingresso no serviço 
público, com ressarcimento das Vantagens ligadas ao 
cargo, por efeito de decisão administrativa ou judiciária. 

§ ]I' A reintegração dar-se·á no cargo anteriormente 
ocupado, no que resultou de sua transformação ou, se 
extinto, em cargo equivalente, para cujo provimento se
jam normalmente exigidas as mesmas qualificações e in
titulações, e tenha vencimento idêntico. 

§ 21' Se inviáveis as soluções indicadas no parágrafo 
precedente, será restabelecido automaticamente o cargo 
anterior, no qual se dará a reintegração._ 

SEÇÃO XI 
Da Reversão 

_ Art. 2K Reversão é o retorno à atividade do funcio
nário aposentado por invalidez, quando insubsistentes 
os motivos determinantes da aposentadoria, declarados 
por junta médiCa oficial. 

Art. 29. A reversãO far-se-á nO mesmo cargo ou no 
resultante de sua transformação. 

SEÇÃO XII 
Do Aproveitamento 

Art. 30. Aproveitamento é o retorno ã atividadj!' do 
funcionário em disponibilidade. 

Art. 31. O aproveitªmento dependerá de existência 
de vaga e da capacidade tisica e mental do funcionário, 
comprovada por junta médica oficial. 

Parágrafo único. Verificada a incapacidade definiti
va, o funcionário será aposentado. 

Art. 32. Será tornado ~m efeito o aproveitamento e 
cassadU a disponibiiídade se o funciOnário não tomar 
posse e entrar em exercício no prazo legal, salvo doença 
coinprovada por junta mêdica oficial. 

SEÇÃO XIII 
Da Readmissão 

Art. 33. Readmissão é o reingresso de ex
funcionário exonerado, a pedido, de cargo de provimen
to efetivo, atendido o interesse do serviço. 

Parágrafo único. Far-se-á a readmissão no cargo an
teriormente ocupado ou em outro de atribuições análo
gas e de vencimentos equivalentes, observados os requi
sitos exigidos para o seu provimento. 

Ar. 34. A readmissão dependerá: 
1- da existência de vaga, excluída a destinada à pro

moção; 
Ir- de capacidade física e mental, comp~o~ada _por 

junta médica oficial. 

CAPITULO 11 
Da Remoção 

Art. 3_5._ Remoção é a movimentação do funcionárío 
a p~ido ou ex offlcio, no quadro a que pertence, com on 
sem mudança de sede, mediante preenchimento de claro 
de lotação. 

Art. 36. E assegurada a remoção a pedido para ou
tra localidade, por motiVo de doença do funcioiiãrio, 
cônjuge ou dependente, comprovada por junta médica 
oficial. 

CA PlTU LO III 
Da Redistribuição 

Art. 37. Redistribuição é o deslocamento do funcio
nário parã. quadro de pessoal de outro _órg_ijp da União 
ou de a~,~~arquia federal, mediante extinção de seu cargo 
no quadro de origem e criação automática do cargo no 
quadro de destino. 
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Art. 38. A redistribuição ocorrerá em uma das se-
guintes hiPóteses; · -_- ·-:.-

1- reorganização ou extinção de órgão ou autarquia 
federal; 

II- criação de novo_ órgão ou autarquia fedei-ai; 
III- execesso ou insuficiência de pessoal no quadro 

de origem ou no de destino. 

CAPITULO JV 
D~ Substituição 

Art. 39. Haverá sul:istituição nos afastamentos do ti
tular de cargo de direÇão -ou de função de chefia. 

Parágrafo único. A substituição será remunerada 
qualquer que seja a natureza do afastamento, por perío
do igual ou superior a cinco dias. 

CAPITULO V 
Da Vacância 

Art. 40. A vacância de cargo público decorrerá de: 
I- recondução; 
II -promoção; 
III- transferência; -
JV- readaptação; 
V -exoneração; 
VI- demissão; 
VII- aposentadori~; 
VIII- falecimento. 
§ 19 A ex.o_nernção dar·se·á a pedido ou ex officio. 
§ 29 A exoneração ex officlo de cargo de provimento 

efetivo somente se darâ quando não satisfeitas as con
dições do estágio probatório e não c.ouber a recon_çlução. 

TITULO lll 

Direitos e Vantagens 

CAPITULO I 

Df? Vencimento 

Art. 41. Vencimento é a retribuição- pelo exercício 
de cargo público, de acordo com padrões fixados em lei. 

Art. 42. Remuneração é o vencimento acrescido das 
vantagens de caráter permanente ou a ele incorporáveis, 
na forma prevista em fei. · 

Art. 43. _.o_ funcionái'io, ínvestido em cargo em co
missão da União, Teriítórios e autarquias federais; dei· 
xará de perceber o vencimento do cargo efetivo, salvo di
reito de opção, fazendo jus à retribuição do cargo em co
missão, ·acrescida das vantagens de caráter permanente 
inerentes ao cargo cfetivo. 

Parágrafo único. No caso de investidura em cargo 
em cornissão-deórgão o--u--entidade diveisa, as Vantagens 
de caráter permanente serão pagas pelo órgão de origem. 

Art. 44. O funcionário poderá ser posto à dispO:. 
sição do Estado, Município, Distrito Federal; auiãrquia, 
sociedade de economia mista, empresa pública, fun
dação criada pelo Poder Público ou organismos interna
cionais com os quais o Brasil coopere, com ou sem remu
neração, na forma e condições estabelecidas em regUla
mento. 

Art. 45. O funcionário- perderá: 
I- um terço da remuneração quando afastado do 

exercício do cargo por motivo de prisão preventiva, pro
núncia por crime comum ou funêiOnal, ou denúncia re
cebida por crime inafiançável, ou em proc-esso no qual 
não haja pronúncia, com direito a ressarcimento dos deS
contos havidos, se absolvido; 

II- metade da remuneração correspondente aos dias 
de suspensão disciplinar ou prisão administratíva; 

III- dois terços da remuneração durante o período 
de afastamento resultante de condenação; por sentehça 
definitiva, que não implique perda do cargo. 

Art. 46. O vencimento, a remuneração _e os proven
tos não sofrerão desconto alêm do previsto em lei, salvo 
indenização ou restitUiÇão à Fazenda Pública ou à autar
quia, nem serão objeto ae arresto, seqUestrO -Ou penhora, 
exce.to o caso de prestação de alimentos resulUmte de ho-
mologação o_u de~isãojudicial. . __ _ 

§ i" A indenizaçãO ou a restituição-Será descontada 
em p[lrcelas mensais não excedentes da décima parte do 
valor da remuneração. 

§ 21' O disposto no Parágrafo anterior -não se aplíca a 
funcionário exonerado ou demitido, ou que tiver cassada 
sua Uposentadori:l ou disponibilidade, hipóteseS em que 

-o débito será quitado -~lO prazo de at~ sessenta dias. 

CAPITULO II 

D~s Vantagens 

Art. 47. Além do vencimento, podem ser pagas ao 
funcionário as seguintes vantagens, na forma estabeleci
da em regulamento: 
I- indenizações; 
II - auxílios pecuniários; 
III -gratificações. 
§ !9 As indenizações e os auxílios não se incorporam 

ao vencimento ou provento, para qualquer efeito, nem 
ficam sujeitos a imposto ou Contribuição previdenciária. 

§ 29 As gratificações podem incorporar-se ao venci-
mento ou provento, nos casos e condições indícados em 

-lei. 

SEÇÃO f 

D~s lndenizações 

Art. 48. As indenizaÇõi:s ao fuilCiOnário compreen-
dem: 

·I - ajuda de custo; 
Ii- diária; 
III- transporte. 
Art. 49. A ajuda de custo, como compensação das 

despesas de viagem e instalação, ê devida ao funcionário 
que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em 
nova sede. - - - -

§ J9 Co_rrem por conta do Poder Público as despesas 
com o transporte do funcionário e·-ae sua família, que 
compreendem passagem, bagagem e mobiliário. 

§ 21' À família do funcionário que vier a falecer, na 
situação prevista neste artigo, sãO assegurados ajuda de 
custo e transporte para a localidade de origem, dentro do 
prazo de um ano da remoção. 

Art. 50. A ajuda de custo ê calculada sobre a remu
neração do cargo e(etivo ou do cargo em comissão. 

Parágrafo único. A ajuda de custo não excederá à 
importância correspondente a três meses da remune
ração, salvo quando a mudança de sede obrigar o deslo
camento para fora do País. 

Art. 51. Nào serão concedidos transporte e ajuda de 
custo, pelo órgão de orig_em, ao funcionário que se afas
tardo cargo ou o reassumir em virtude de mandato eleti~ 
VO. 

Art. 52. Ficam assegurados_ transportes e ajuda de 
Cl,.lSto, inclusive no retorno, àquele que, não sendo fun
cionário da União ou de autarquia federal, for nomeado 
para cargo em comissão com mudança de domicílio. 

Art. 53. Q funcionário restituirá a ajuda de custo: 
I - quando não se deslocar para a nova sede no prazo 

legal; 
II -quando retornar ou pedir exoneração antes de 

completar cento e oitenta dias de exercício na nova sede. 
Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir 

no caso de exoneração ex officio e de retorno decorrente 
de doença comprovada por laudo médico, ou de interes-
se do serviço. 

Art. 54. O funcionário que, a serviço, se deslocar da 
sede, em caráter eventual e transitório, fará jus a diárias 
compensatórias das despesas de pousada, alimentação e 
locomoção. 

Art. 55. Conceder-s~-á indenização de transporte ao 
"funcionário que realizai despesas em serviços externos, 
por força das atribuições normais de seu cargo. 

Art. 56. O valor das indenizações e_ as condições 
, para sua concessão serão estabelecidos em regu1amentõ. 

SEÇÃO II 
Dos Auxílios 

Art. 57. Serão concedidos ao funcionário ou à sUã 
família os seguintes auxílios pecuniários: 
I- auxílio-saúde; 
II - auxíli_o-funeral; 
III -auxílio-família; 
IV- auxílio-natalidade. 
Art. 58. O auxílio-saúde é devido ao funcionário li

cenciado por motivo de acidente em serviço, doença pro
fissional ou moli!stia grave, especificadas em lei .. 
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Parágrafo único, O auxílio será concedido ap6s cacl'a 
seis meses consecutivos de licença, até o máximo de vinte 
e qUatro meses, em importância equivalente a um mês da 
remuneração do cargo. 

Art. 59. O auxílio-funeral será pago à família do 
funcionário falecido, ainda que aposentado ou em dispo
nibilidade, em valor equivalente a um mês da remune
ração ou proventos. 

§ I 9 Em caso de acumulação legal, o auxílio será de
vido em razão do cargo de maior remuneração ou pro
ventos. 

§ 2~ O auxílio será pago, também, ao funcionário 
por falecimento do cônjuge e de filhos menores ou inváli
dos. 

§ 3~ O auxílio será pago no prazo de quarenta e oito 
horas, e não será inferior a duas vezes o menor valor da 
escala de vencimentos. 

Art. 60. Quando o enterro não for custeado pelo 
funcionário ou pessoa da família, o auxílio-funeral será 
pago a quem o houver providenciado, pelo valor da des
pesa efetuada, observadas as normas estabelecidas no ar
tigo anterior. 

Art. 6l. O auxílio-família é devido por dependente 
do funcionário ou do inativo. 

Art. _62. Não será devido o auxílio-família quando o 
dependente passar a perceber qualquer rendimento, em 
importância igual ou superior à do salãrio mínimo. 

Art. 63. O auxílío-natalidade é devido à funcionáriã
geshnte,-por rriottvo de parto; em quantiii-equiValente a 
duas vezes o menor valor da escala de vencímeittos do 
funcionalismo civil da União. 

9 ]I' Na hipótese de parto múltiplo, o auxílio ficará 
limiTado a duas vezes a quãntiã estipulada neste artigo. 

§ 29 Nà_o sendo a parturiente funcionária, o auxílio é 
devido ao cônjuge funcionário. 

SEÇÃO III 
Das Gratificações 

Art. 64. Poderão ser concedidas ao funcio-nário, nos 
tCimoS-âo regulam-enio, as seguintes giãtificações: 

I -de função; 
II- de representação; 
III- pela participaçho em órgão de deliberação cote-

tiva· 
rV- pela prestação de serviço extrao"rdinário; 
V - por tempo de serviço; 
VI- de incentivo funcional; 
VII- natalina. 
Art. 65. A gratificação Por serviçO extraordínário ê 

devida por hora de trabalho prorrogado ou antecipado, 
na mesma-razão-percebida pelo funcionário por hora de 
trabalho normal, não podendo exceder de duas horas 
diárias. 

Parágrafo único. Em se tratando de serviço noturno, 
o valor da hora extra é acrescido de vinte e cinco por cen
to. 

Art. 66. A gratificação por tempo de serviço é devi
da à razão de um Por cento por ano de serviço público 
efetivo, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo. 

_Art. 67._ O Poder Executivo instituirá os seguintes 
incentivos funcionais: 
I- prêmios pela produção de idéias ou de trabalhos 

que favoreçam o aumento da produtividade e a redução 
d_os custos operacionais; 

II- retribuição adicional compensatória: 
a) de dedicação exclusiva às atividades didáticas, de 

pesquisa científica ou tecnológica; 
b) de conclusão de cursos __ de especialização, aper

feiçoamento e de outros relacionados com a carreira. _ 
III- diploma de honra ao mérito; condecoração e 

elogio. · 
Art._ 68. A gi'afificação nã.talina... resp-onderá a um 

doze avos da remuneração devida em dezembro, por mês 
de serviço no respectivo ano. 

Parágrafo único. A fração igual ou superior a quinze 
dias será havida como mês integral. 

Art. 69. O funcionário exonerado perceberà a grati
ficação natalina proporcionalmente aos meses de ser
viçO, calCulada sobre a remuneração do mês anterior ao 
da exoneração. 

Parágrafo único. No caso de demissão ou da exone
ração prevista no artigo 40, § 29, o funcionário não terá 
direito à gratíficação. 
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Art. 70. A gratificação natalina é extensiVà aO' inati
vo e serã paga no mês de dezembro de cada ano, 
tomando-se por base o valor dos proventos devidos nes
se mês. 

Art. 'fi. A gratificação- natalina não serâcOrisidC:iã
da no cálculo de qualquer vantagem pecuniária. 

CAPITULO IIl 

Das Férias 

Art. 72. O funcionâri'o faz jUs, anmi.lmente, a trinta 
dias consecutivos de férias que podem ser aCumuladas 
atê o mâximos de dois períodos, no caso de necessidade 
do serviço. 

§ 19 Para o primeiro períOdo aquisitivo, serãO C:Xl&i-
dos doze meses de exercício; ..:: _ -~ 

§ 29 t vedado levar à conta de férias qualquer falta 
ao serviço. 

Art. 73. É facultada a conversão em dinheiro de um 
terço das férias, a requerimento do funcionário. 

Art. 74. As férias somente poderão ser interrompi
das por motivos de calami~ade públ_i~. comoção inter
na, convocação para o júri, serviço militar ou eleitoral. 

CAPITULO IV 

Das Licenças 

SEÇÂO I 

Di.!lposições Gerais 

Art. 75. Conceder-se-á, nos temias e condiçõeS de 
regulamento, licença: 

I- para tratamento de saúde; _ _ 
II- por motivo de doença em pessoa da família; 
III- à gestante e ao funcionário adotante; 
IV- para o serviço militar; 
V- por motivo de afastamento do cônjuge; 

VI - para atividades políticas; 
V II - especial; 

VIH- para tratar de interesses particulares; 
IX- para o exercício de mandato c!assista. 

5 19 O funcionário_ nãO poderá permanecer em li
cença da mesma espécie por período superior a vinte e 
quatro meses, salvo nos cas-os dos itens IV, V, VI e IX 
deste arfígõ. 

§ 2'>' A licença concedida dentro de sessenta dias do 
término de -ot.itiã da mesma espécie é conside"iaOa conio 
de prorrogação. 

SECÂO U 

Da Licença para Tratamento de S&úde 

Art. 76_. A licença para tratamento de saúde serâ 
concedida sem prejuízo da remuneração do cargo. 

Art. 77. O funcionário que apresentar indícios dele
sões orgãilicas <Úl funcionais, causadas em virtude de ex
posição, em serviço, a raio-X ou substâncias ràdioativas, 
será afastado de imediato do trabalho. 

Parágrafo único:-oe acordo com- o grau de lesões, a 
autoridade competente poderá atribuir ao funcionário 
tar-efas sem risco de radiação, ou licenciá-lo, conforme 
reç_omendação de junta médica oficial. _ 

Art. J8 .. O .exerdcio de atividade remunerada duran
te o período de licença constitui falta grave. 

J\rt. 79-:- O daDO ffsíCo.ou mentarspfrído pelo full
cionãrio e que_ se n3acione, mediata ou-·ímCdiatamerite, 
com o exercício do cargo, configura acidente-em serviço. 

Art. 80. Equipara-se ao acidente em serviço: 
1- o dano decorrente de agressão sofrida e não-pro

vocada pelo funcionário no' exercíCio do cargo Õu 
função; 
II- o sofrido no percurso da residência pa:ra o traba-

lho ou vice-versa. - -
Art. 81. O funcionário acidentado ein serviçO que 

necessite de tratamento especializado não atendível pela 
cobertura médico-assistencial, será traiado em irlsti
tuiçào indicada por junta médica otlci~ll. à Conta dOs co~ 
fres públicos. 

SEÇÃO lll 

Da Licença por Motivo de Doença em 
Pessoa da Família 

Art. 82. --orunCíonário poàeiá00ied!Cenç8. por-mo
tivo de doença em ascendente, descendente, colateral ou 
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· ãf!nl, ·até o segund-o graü civil; ot.ifio Cdi'ljuge--do quafnão 
esteja legalmente separado. 

-s J9 A licença somente_ será concedida se a assistên
cia--direta-dOTtincionáiío for índíspensâ.Vet e· ilão puder 

ser-prestada simultaneamente com o desempenho do car
go. 

§ 29 A licença dependerá _de inspeção por junta me
dica oficial e será concedida com a ielnuneraç-ão' do car
go efetivo ·até doze meses e, exCedendo desse prazo, com 
dois terços dessa remuneração, até vinte e quatro meses. 

SEÇÂO IV 

Da Licença à Gestante 

__ At:L 83- Será concedida licença à funcionária ges
tante, por <fi.!atro meses, sem prejuízo da remuneração 
do car_go. __ _ _ _ _ ~ _____ _ 

§ ]9 A licença será precedida de inspeção médica e 
terá início no primeiro dia do oitaVO méS de gestação, 
salvo recomendação em contrário. 

§ 29 No caso de nascimento prematuro, a licença te
rá início a partir do dia do parto.- - --

§ 3~ Terminada a licença, a funcionária poderá ter 
suajornada_de_trabalho reduzida, para amamentação de 
filho de até oitÕ rrlesCs de idade. 

§ 4"' No caso de natimorto, decorridos trinta dias do 
evento, u funcionária será submetida a exame médico e, 
se julgada apta, reassumirá o exercíciO. 

Art. 84. Em caso_ de adoção de criança de até cinco 
anos de idade, ao funcionário adotante serão concedidos 
sess.enta dias de licença remunerada. 

SEÇÂO V 

Da Licença para o Serviço Militar 

Art. 85. Ao funcionário convoCado para o serviço 
militar será concedida licença, na forma e condições pre
vistas na legislação específica~ 

Parágrafo único. COriduídõ o serviço, o funcionário 
terá trinta dia~_ para assumir o exercício do cargo. 

SECÃO VI 
Da Licença por Motivo de Afastamento 

Do Cônjuge 

Art. 86 O funcionário terá direito à licença, sem re
muneração, para acompanhar o cdnjuge removido ou 
transferido para outro ponto do território nacional ou 
para o exteiior, ou eleito para exercer mandato eletivo. 

Parágrafo único. Existindo, no novo local de residên
cia, órgão público ou autarquia federal, o fUnCionário 

·nele terá exercício, enquanto perdurar aquela situação. 

SEÇÂO vrr. 
D~ Licença para Atividade Política 

-~Art. 87. O funcionárío terá direito à licença sem re
muneração durante o período que mediar entre a sua es
colha, em convenção partidária, como candidato a cargo 
elctivo, e a véspera do registro de sua candidatura peran
te a Justiça Eleitoral. 

Parágrafo único. A partir do registro de sua candida
tura e até o décimo quinto dia seguinte ao da eleição, o 
funcionário fará jus à licença com a re-mUneração do car-
go efetivo, como se em ·exercício -estiveSse. -

SEÇÂO Vlll 
Da Llcença Especial 

Art. 88. Ap_ós _cada qüinqllênio de eretívo e illinter
rupto exercício nO- Serviçõ -P"úblico, o funciOnário fará 
jus à licença--especial de t'rês meses, com a remuner:iç-ào 
do cargo de provimento efetivo. 

Art. 89. Não se concederá licença especial se houver 
o funcionário, em cada qüinqiiênio: -

I -sofrido pena de suspensão; 
II -faltado ao serviço, injustificadamente; 
III -gozado lictinça, salvo nas hipóteses de tratamen

to da própria saúde, de gestante e do funcionário ado-:. 
tante. 

Parágrafo único. A licença para tratamento da própria 
saúde suspende a contagem do período aquisitivo. 
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SEÇÀO IX 
Da Licença para Tratar de Interesses 

Particulares 

Art. 90. A critério da administração, poderá ser 
concedida, ao funcionário estável, licença para tratar de 
interesses particulares, pelo prazo de um ano, prorrogá
vel pelo mesmo período, sem remuneração. 

Parágrafo único~ A licença poderá ser interrompida a 
qualquer tempo, a pedido do funcionário ou a critériO da 
administração. 

SEÇÃO X 
Da Licença para o Exercício de 

Mandato Classista 

Art. 91. O funcionário terá direito à licença para de
- sempenhar mandato eletivo em confederação, federação 
_de servidores públicos ou associação de classes de âmbi
to nacional, com remuneração do cargo efetivo. 

§ 1<:> A licença terá a duração do mandato, prorrogá
vel no casO de re_eleição.e por uma única vez. -- -

§- 2'>' O <.~fastamento será restríto aO n:iáxinlo de qua-
tro dos manrlatários. 

CAPITULO V 
Do Tempo de Serviço 

Art. 92. O tempo de Serviço Público Federal, em 
que se inclui o prestado às Forças Armadas, é contado 
para todos os efeitos. · 

Parágrato único. O temp·o de serViço relativo a Tiro
de-Guerra só é computável para aposentadoria e dispo
nibilidade. 

Art. 93. O tempo' de serviço-distrital, estadual, mu
nicipal, e o prestado às respectivas autarquias, é compu
tado para aposentadoria, disponibilidade e uniênio. 

Art. 94. A apuração do tempo de serviço será feita 
em dias, convertidos em anos, à razão de trezentos e ses
senta e cinco dias p~r ano, salvo quando bissexto. 

Parágrafo único. E vedada a averbação do tempo de 
serviço, a que se re~ere o artigo anterior,junto à União e 
suas autarquias, com quaisquer acréscimos ou em dobro, 
salvo se houver dispositivo correspondente na legisl:ição 
federal. 
~ ATt. 95. Serão considerados conlo de efetivo ex.ercí

ciõ os afastamentos em virtude de: 
I -férias; 
II- casamento ou luto; 
l_ll_- exercício de cargo em comissão ou equivalente 

em_ entidade pública, empresa pública, sociedade de eco
nomia mista e fundação instituída pelo Poder Público; 
IV- exercício de função ou cargo de governo ou ad-

ministração, em qualquer parte do território nacional, 
por nomeação do Presidente da República; 

V- convocação para o serviço militar; 
VI- júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
Vl I- desempenho de mandato e[etivo federal, eSta· 

dual ou muniCipal; 
V I I I - licença especial; 
IX -licença à funcionária gestante, ou ao runcio

nário-adotante, na hipótese do artigo 84; 
X -licença ao funcionário aciderifãâO-eiTl sirviÇo ou 

acometido de doença profíssional; 
XI- missão ou estudo no País ou -no estrangeiro, 

quando autorizado o afastamento; 
XII - licenç-a -para tratamento da própria saúde, ob

servado o disposto no parágrafo único do'-ilriigo 89; 
XIII - licença para ativídade politica de que trata o 

p3i'ágrãfo-único do artigo 87, exceto para promoção; 
XIV- licença para o exercício de mandato classista, 

exceto para promoção e licença especial; 
XV- participação em programa ~e treinamento re

gulãrmente ínstituído; 
XVI- doença de notificação compulsória, -ínclusive 

em pessoa da família. 
Art. 96. Contar-se-â para efeito ae aposentadoria e 

disponibilidade o tempo de: 
I- licença para tratamento da saúde de pessoa da 

família· 
11-'ticença _para ativídade_política, na forma do arti

go 87, caput; 
III- desempenho de mandato eletivo federal, esta

dual ou municipal anterior ao ingresso no serviço públi
ç_o~ 
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IV- serviço em atividade privada, vinculada à Previ
dência SociaL 

Parágrafo único. O tempO erh que ~ funcionário es
teve em disponibilidade ou aposentado será considerado, 
exclusivamente, para nova aposentadoria ou dísponibili
dade. 

CAPITULO VI 
Das Concessões 

Art. 97. Sem qualquer prejuizo poderá o_ funcio
nário ausentar-se do serviço: 

I -por um dia, para registro de filho ou doação de 
sangue; 

II- atê: oito dias consecutivos, por motivo de: 
a) casamento; 
b) falecimento do cônjuge, pais e filhos. 
Art. 98. Atendida a c_onveniência do serviço, poderá 

ser concedido horário eSpeCial ao funciOilário- estudan_te, 
quando comprovada a incompatibilidade entre o horário 
escolar e o da repartição. 

Art. 99. Ao funcionário estudante, que mudar de 
sede no interesse da administração, é assegui"ada matrí
cula em instituição de ensino congênere, situada na loca
lidade da nova residência ou na mais -próxiril.a, na Tárni"a 
e condições estabelecidas na legislação especifica. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo estender-Se
ã ao cônjuge e aos filhos que vivam na companhia do 
funcionário, bem como aos menOres sob sua guarda, 
com autorização judicial. 

CAPITULO VIl 
Do Direito de Peticão 

Art. 100. É assegurado ao funcionário a· direito de 
requerer e de representar. 

Parágrafo únic.o~- ~O requerimento é_ cabível, para de
fesa de_direito_ou de interesse legítimo, e a representação, 
contra abu_s_o de autoridade ou desvio de poder. 

Art. !Ol. O requerimento serâ dirigido à autoridade 
competente em razão da matéria, e por íiltermédio da
quela a que o_f_uncionário estiver imediatamente subordi
nado. 

Parágrafo único. A representação, encaminhada 
pela via hierárquica, será obrigatoriamente apreciada 
pela autoridade superior àquela contra a qual é interpos-
~ - .. . 

Art. 102. Cabe pedido de reconsideração dirigido à 
autoridade que houver expedido o ato _ou proferido a 
primeira deciSão. 

Parágrafo único. t de quinze dias, contados a partir 
da ciência do ato ou da decisão, o prazo para apresen
tação de pedido de reconsideração. 

Art. 103. O-reqUerimento e o_pedido de reconside
ração devem ser despachados no prazo de cinco dias e 
decididos dentro. de trinta. 

Art. 104. Cabe recurso: 
I - do indeferimento do pedido de reconsideração; 
li- das deciSões sobre os recursos sucessivamente in-

terpostos. ____ _ 
§ {9 O recurs_o é dil::igido à autoridade imediatamen

te superior à que tiVer e-xpedido o ato ou proferido a de-
cisão rc!corrida.o- ,- _ -.~ 

§ 29 o-recurso é int~rposto por intermedío da autori
dade recorrida, que pode reconsiderar a decisão, ou, 
mantendo-a, encaminhá-lo à autoridade superior. 

§ 39 :t de trinta dias o prazo para interposição de re
curso, a c_ontar da publicação ou ciência, pelo interessa-
do, da decisão _ _r~rrida. . .. ·-- ...... . 

§ 49 o recursQserá decidido no prazo de trinta dias. 
Art. 105. -Ao pedido de reconsideração e ao recurso, 

poderá, a autoridade re_corrida, dar efiíto sUSpensivo. 

Art. 106. O direito de petição prescreve: 
I -em cinco anos, quanto aos atas de demissão, cas

sação de aposentadoria ou disponibilidade e aos referen
tes à matéria patrimonial; 
II- em cento e vinte dias nos demais casos, salvo 

quando outro prazo for estabelecido em lei. 
Art. 107. O prazo de prescrição contar-se-á da 

data da publicação oficial do ato _impugnãdo ou da data 
da ciência pelo interessado, com prevalecência da que 
primeiro ocorcer. _ _ -

Art. 108. O pedido de reconsideraçã_o e o recqrso, 
quando cabíveis, interio~pem a prescrição. 
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Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o pr~zo 
recomeçará a correr pelo restante, desde que não inferior 
à metade do prazo original, no dia em que cessar a inter
rupção. 

Art. 109. O "ingresso em juízo -não implica necessa
riamente suspensão, na instância administrativa, de Plei
to formulado pelo funcionário. 

Art. 110. Para o exercício d_o direito d_e petição, 
será assegurada vista de processo ou documento, na re
partição, ao funcionário, a advogado ou a mandatário 
especialmente constituído. 

CAPITULO VIH 
Das D~sponibllidade 

Art. III. Extinto o ca."rgo ou declarada sua desne
ç-essidade, o funcionário estável fica~ã erri disponibilida
de, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

Art.. ll2.· O Poder Público providenciarã-o aprOvei
tamento do funcionário em disponibilidade no prazo 
máximo de cento e oitenta dias: 
I- cm outro cargo de natureza e vencimento com

patíveis com o que ocupava; 
II -ocorrendo uma das hipóteses pi"eviStas nos inci

-soS -rre-111 do artigo 38; 
111 _;__no antigo cargo, -se restabelecido, ainda que mo

dificada sua denominação. 
Art. 113. O funcionário em disPonibilidade, atendi

dos os pressupostos legais, poderá ser aposentado. 

CAPITUW IX 
Da Aposentadoria 

Art. ll4. O funcionário será aposentado: 
I - Por invalidez, 
II -compulsoriamente, aos setenta anos de idade; 
III -voluntariamente, ao complementar 
a) trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino: 
b) trinta anos de serviço, se do sexo feminino; 
c) trinta anos de efetivo exercício em funções de magis

térios, se professor; 
d) vinte e cinco anos de efetivo exercíció-eni funções de 

magistério, se professora. 
Art. 115. Serão integrais os proventos da aposenta

doria: 
I- voluntária, por tempo de serviço; · 
II- por inVatidez decorrente de acidente em serviços, 

moléstia profissional ou doença grave, prevista em lei, 
com base nas conclu-sões da medicina "especializada. 

Parágrafo único. Fora das hipóteses previstas neste ar
tigo, os proventos da aposentad_oria serão proporcionais 
ao tempo de serviço. 

Art. 116. A aposentadoria compulsória será auto
mática e declarada por ato com vigência a partir do dia 
em que o funcionário atingir a idade limite. 

Art. 117. A aposentadoria por invalidez será prece
didª de licença para tratamento de saúde, por período 
não excedente a vinte e quatro meses. 

§ l9 Após o período de licença, e não estando em 
condições de assumir, desde logo, o cargo, ou de ser rea
daptado em outro mais compatível com a sua capacida
de física ou _mental, o funcionário será aposentado provi
soriamente. 

§ 29 A aposentadoria, na hipótese do parágrafo an
terior, será precedida de perícia, realizada por junta mé~ 
dica oficial. 

§ _39 A perícia serã renovada anualmente, dentro do 
prazo de cinco anos da aposentadoria, a fim de ser verifi
cada a conveniência da readaptação ou reversão do fun~ 
cionãrio. 

§ 49 Transcorrido o prazo a que se refere o parágra
fo anterior, a aposentadoria será Considerada definitiva. 

§ 5' O lapso de t~mpo compreendido entre o térmi
no da licença e a publicação do ato de aposentadoria se
rá considerado como de prorrogação da licença. 

Art. 118. O funcionário que contar tempo de serviçO 
suficiente para se aposentar -voluntariamente passará à 
inatividade: 
I- com o vencünento do cargo em comissão ou a re-:

tribuição da função gratificada que houver exercido, em 
qualquer época, por, no mínimo, cinco anos ininterrup
tas· 
Ú- CQlll iguais vantagens, d~sde que o exercfcio_re(e

rido no inciso anterior tenha ~m~t:ndido um período 
de. pelo menos, dez anos, consec'ut1vos ou não. 
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§ J9 Quando mais de um cargo ou função_ haja sido 
exercido, serão atribuídas as vantagens do de maior va
lor, desde que lhe corresponda um exercício não inferior 
a dois anos; fora dessa hipótese atribuii-se-ão as vanta
gens do de valor imediatamente inferior dentre crs exerci~ 
dos. _ 

§ 29 Os valores dos vencimentos de cargos de nature
za especial, previstos em lei, e das funções de direção ou 
chefia, e de assessoramento ou assitência, serão conside
rados para os efeitos deste artigo. 

Art. 119. O cálculo dos proventos da aposentadoria 
terá por base o vencimento mensal do ·cargo efetivo, 
acrescido das vantagens incorporáveis por lei. 

Art. 120. Os proVentos da aposentadoria serão re
vistos a partir da mesma data e em igual proporção, sem
pre que modificados os vencimentos dos funcionários em 
atividade, transformado ou reclassificado o cargo em 
que Se deu a aposentadoria. 

Parágrafo único. O_aposentado com proventos pro
porcionais:; se acometido de moléstia grave especificada 
em lei, passará a ter proventos integrais. 

Art. 121. Os proventos da aposentadoria ou dispo
nibilidade, quando proporcionais ao teinpo de serviço, 
não serão inferiores ao menor valor da escala de venci
mentos do funcionalismo civil da União. 

CAPITULO X 
Da Previdência e Assistência 

Art. 122. A Uníão instituirâ planos especiais de pre
vidência e assistência ao funcioriário e à sua família. 

TITULO IV 
Do Regime Disciplinar 

CAPITULO I 
Dos Deveres 

Art. 123_: -Além do exercício das atribuições do car
go, são devereS do funcionário: 

I -guardar lealdade às instituições cOnstitucionais e 
administrativas a que servir; 

II -observar as normas legais e regulamentares. 
III- cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 
IV -atender prontamente: 
a) ao público em geral; 
b) à expedição de certidões requeridas para a defesa 

de direit_Q e esclareCimentos de situações; 
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública; 
V'-- levar ao conheciemnto da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; 
VI -zelar pela economia e conservação do patrimô-

nio público; 
VII -guardar sigilo sobre os assuntos da repartição; 
VIII -manter comportamento discreto; 
IX- ser assíduo; 
X - ser pontual; 
XI-::- proceder com urbanidade. 

CAPITULO H 
Das Proibições 

Art. 124. Ao funcionário é pro"ibido: 
I- referir-se, de modo depreciativo ou desrespeitoso, 

em requerimento, representação, pareCer ou despacho 
ou-qualquer outro expediente, à autoridade, a funcio
nário e usuários, bem como a atos do Poder Público; 
II- retirar, sem préVia anuência da autoridade com

petente, qualquer documento ou objeto da repartição; 
III- promover manifestação de apreço ou desapreço 

·no recinto da repartição; 
IV - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal 

ou de terceiro; 
V- coagir oU- aliciar subordinado com objetivo de 

natureza político-partidária; 
VI - participar de gerência ou administraçãO de em

presa privada ou, ainda. de sociedade civil prestadora de 
serviços ao Estado; 

VII -exercer comércio ou participar de sociedade co~ 
mercial, exceto como acionista, cotista ou coma:nditário; 

VIII -pleitear, como procurador ou intermediário, 
junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de 
interesse-relacionado com benefícios assistenciais de pa
rente consangUíneo ou afiril até o segundo _grau civil; 
IX.:_ receber propinas, comissões, presentes ou van

tagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições; 
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X- cometer à pessoa estranha à repartição,-rora dos 
casos previstos em lei, o desempenho de encargo que !he 
competir ou a seus subordinados; 

XI- aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado 
estrangeiro, sel_ll autorização express;:t_do Preside!lte da 
RepúbHca; 

XII- praticar a usura sob qualquer de suas formas; 
XIII- reter, injustificadamente, o andamento de pro~ 

cesso. 
Art. 125. Somente do ponto de vista doutririá!lo ou

da organização do serviço, em trabalho assinado, serã 
lícito ao funcionârio criticar a tos ·dO Poóer PúblfCO. 

CAPITULO JIJ 
D~ Acumulação 

Art. 126. É vedada a acumulação de cargos ou 
fWlçÕes públicas, exceto; 
I- a de um cargo de juiz com outro de magistério su~ 

perior; ~ 

II- a de dois cargos de professor; 
III -a de um cargo de professor com outro t~nico 

ou científico; ou 
IV- a de dois cargos privativos de mé~co. 
Parãgrafo único. Em qualquer dos casos, deVerão 

ser observados os requisitos de cor-relação de matérias e 
compartibilidade de horários. 

Art. 127. A proibição do artigo anterior estende-.se à 
acumulação_de cargos da União com os dos Estados, 
Distrito Federal, Municípios, entidades autárquicas, em
presas públicas e sociedades de economia mista. 

Art. 128. A proibição de acumular não se aplica aos 
aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, 
quanto ao de um cargo em comissão ou quanto a contra
to para prestação de serviços técnicos ou especializados. 

Art. 129. _Não se compreende na proibição de acu-
mular a percepção conjunta de; -
I- pensão com vencimento, remuneração ou salário; 
II- pensão com proventos de disponibilidade, apo-

sentadoria ou reforma; -· 
III- proventos quando resultantes de cargos legal

mente acumuláveis. 
Art. 130. O funcionáriO" ilão poderá exerCér maiS de 

um cargo em comissão ou função de chefia, nem ser-re
munerado pela participaÇão em mais de um órgão de de
libiração coletiva. 

CAPITULO IV 
Das Responsabilidades 

Art. 131. O funcionário reSponde civil, penal e ad
ministratívameilt6 j)do exerCíCIO -irfegiilar de suas atri
buições. 

Art. 132. A responsabilidade civil decorre: de __ ato 
omissivo _ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte 
em prejuízo à Fazenda Pública ou a terieiros. _ 

§ I"' A indenização de prejuízo causado· à Fai:C~ndà 
Pública, salvo no caso de dolo ou falta grave, poderá ser 
liquidada na forma prevista no § I"' do artigo 46. 

§ 2~ Tratando-se de dano causado a terceiro, respon
derá o funcionário perante a Fazenda Pública, em ação 
regressiva. 

Art. 133. A responsabilidade penal abrange os cri
mes e contravenções imputados ao funciOnário, nessa 
qualidade. 

Art. 134. A responsabilidade administrativa resulta 
de ato comissivo o ti emissivo, praticado no desemPerlho 
do cargo ou função. 

Art. 135. ~As sanções civis, penais e disciplinares Po
derão cumular-se,· sendo umas e outras independentes 
entre si. 

Art. 136. A absolvição _criminal só afasta a respon
sabilidade civil ou administrativa se concluir pela inexis
tência do fato ou negar-lhe a autoria. 

CAPITULO V 

Das Penalida,des 

Art. 137. São penas disciplinares: 
I - repreensão;-
11 - suspensão; 
II I - demissão;_ 
IV- cassaçãn "de aposentadoria ou disponibilidade. 
Art. 13&. Na aplicação das penas disciplinares, se-

rão consideradas a natureza e agravidade da infração co-
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metida e os danos que dela provierem para o serviço 
público. _ . 

Art. 139. A pena de repreensão será aplicada pores
crito, nos casos de inobservância de dever funcional pre
visto em lei, regulamenta, ou nol1flas internas de serviço, 
e Õos de desObediência à ordem superior, exceto quando_ 
manifestitinente ilegal. - -

Art. 140. A pena de suspensão, que não excederá de 
sessenta dias, serã aplicada em caso de falta grave ou 
reincidência específica. 

Art. 141. As penas de repreensão e de suspensão se
-rio .cãnceladas após o decurso de três ou cinco anos de 
efetivo exercício, respectiVãriH~nte, se o funcín3rio não 
houver, nesse período, praticado qualquer nova infração 
disciplinar. 
~Parágrafo únic_o. _ O _cancelamento da penalidade não 

surtirá efeitos retroativos. -
Art. 142. _A pena de demissão será aplicada nos ca-

sos _de: _ . 
[...,.....crime c.ontra a AdminiStráção Pública; 
II- abandono de cargo; 

-III- inassiduidade habitual; 
IV -incontinência pública e conduta escandalosa; 
V- insubordinação grave em serviço; 
V J - ofensa física em serviçO a funcionário ou parti: 

cu lar, salvo em legítima -defesa; 
VIl- aplicação irregular de dinheiro públic:o; 
VIII- revelação de segredo que o funcionário CO· 

nheça em razão do cargo; 
IX- lesão aos cofres públicos e dilapídação do patri· 

mônio naCional; 
X -corrupção; 
XI- transgressão de quaisquer dos itens VI a XI do 

art. l23; 
XII- acumulação de cargo ou função pública, quan

do comprovada a má fé. 
§ l"' Considera-se abandono de cargo a ausência ao 

serviço, sem causa justificada, por mais -de trinta dias 
consecutivos. 

§ 2<> Entende-se como inassiduidade habitual a falta 
ao serviço, sem causa justificada, poi QUarenta e cinco
dias interpoladamente, durante o período de doze meses. 

Art. 143. O ato de imposição de penalidade mencio
nará sempre o fundamento legal e a causa da sanção. 

§ i"' As penas de demissão, cassação de aposentado
ria ou de disponibilidade serão aplicadas pela autoridade 
originariamente competente, em cada caso, para no
mear, aposentar ou colocar em disponibilidade o funcio
nário. 

§ 2<> As penas de repreensão e de suspensão até trinta 
dias serão aplícadas pelo dirigente do_ó.l-gãO de pessoal. 

Arl 144. A aplicação da pena de demissão acarreta 
incompatibilidade com nova investidura em cargo públi
co. 

Parágrafo úniCo. Transcorridos cinCo anos dO ato de 
demissão, o ex-funcionáiià -pOderá pleitear sUa reabili
tação a ser procedida pela Administração caso compro
vada a inexistência, naquéle lapso de tempo, de qualquer 
conduta que desaconselhe o reingresso no Serviço Públi
co. 

Art. 145. Será cassada -a ·aposentadoria ou a dispo
nibilidade do inativo que praticou, quando em atividade, 
falta" punível com demissão. 

Art. 146. _ Será cassada a disponibilidade quando o 
___['lncionário, nessa situação,inve.Stiu-se il_e&afinente- em 

cargo ou função pública, ou aceitou comissão, emprego 
oU pensão de Estado estrangeiro, sem prévia e expressa 
a1.1torização do Presidente da República. 

Parágrafo único. Será igualmente_cassada a-disponi
bilidade do funcionário que não assumir no prazo legal o 
exercíciO do cargo em que for aproveitado. 

Art. 147. Será punido com suspensãso de até quinze 
dias o funcionáriO qúe; injustificadamellte, se- recusar ã. 
ser submetido à inspeção médica determinada pela auto
ridade competente. 

Art. 148. A ação disciplinar prescreverá: 
I- em cinco anos, quanto às infrações puníveiS cOm 

çf_~missão e cassação de aposentadoria; 
II - em dois anos, quanto à suspens~o; 
UI- em um mês, quanto à repreensão. 

_ §_ l_Q O prazO de prescrição começa a correr da data 
em que o iUcito foi praticado ou da de seu conhecimento 
pelo Poder Público. 
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§ 29 Os prazos de prescrição previstos na lei penal 
aplicam-se às infrações disciplinares definidas, também, 
como crime. 

§ 31' Interrompe-se a prescrição com a abertura de 
sindicância ou instauração de processo administrativo 
disciplinar. 

§ 4<> Interrompido o curso da prescrição, recomeçará 
ele a correr, pelo prazo restante, a partir do dia em que 
cessar a interrupção. 

CAPITULO VI 

D~ Prisão Administrativa 

Art. 149. A prisão administrativa será apliCada ao 
responsável Poi- dinheiro ou valores pertencentes à Fa· 
zenda Pública, ou que ~e _?~harem sob a guarda desta, no 
caso de alcance, ou de omissão em efetuar as entradas 
llos devidos prazos. 

§ i"' Compete- ao Ministro de Estado, aos Governa· 
dores dos Territórios, ao dirigente de órgão integrante 
da Presidência da República, -~e autarquias e de repar· 
tições da Administração Federal direta, ou autárquica, 
nos Estados, ordenar, fundamentadamente e por escrito, 
a prisão adminish-.itiva. · 

§ 29 A autoridade que ordenar a prisão administrati
va comuniCará, de imediato, o fato ao juiz competerite, e 
determinará a tomada de contas do responsável. 

§ 39 A prisão administrativa não excederá de noven· 
ta dias e será reV_ogada tão logo o acusado haja ressarci· 
do o dano ou oferecido garantia idônea. 

§ 49 Reconhecida sua inocência, O fimcíonário terá 
direito à diferença de remuneração e à contagem, para 
todos os efeitos, do período corr~spondente à prísão ad
m-inístrativa. 

TlTULO V 

D~ Processo Disciplinar e sua Revisão 

CAPITULO I 

Do Processo 

Art. !50. A autoridade que tiver ciêrtcía de irregufa. 
ridade no Serviço Público é obrigada apromover-lhe a 
apuração imediata, assegurando-se ao acusado ampla 
defesa. 

Art. !51. Como medida preparatória, ã autoridade 
deverá apurar, sumariamente, através de sindicância, a 
irregularidade de que tiver conhecimento. 

Art. 152. "O processo disciplinar procederá a apli
cªção_qas_penalidades de suspensão, por mais de trinta 
dias, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibi
lidade. 

Art. !53. O processo será conduzido por c-omissão 
composta de três funcionários estáveis, designados pela 
autoridade responsável pela sua instauração, a qual indi
ca rã, dentre eles, o respectivo presidente. 

Parágrafo único. _O presidente da comissão designa· 
rá funcionário" para servir de secretãrio. 

Art. 154. Não poderâ participar de comissão de sin· 
dicância ou de inquérito, mesmo como secretário, paren· 
te do denunci~nte ou do denunciado, consangüíneo ou 
afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

Art. 155. Serão objeto de apuração as denúncias 
forilluladas por escrito e que contenham identificação do 
denunciaríte. 

Art. 156. O proC"esso disciplinar installrar-se-á atra-
vés de inquérito administrativo, Que comPreenderá:-

1-sindicância, nos termos do artigo 151; 
I I - instrução; 
III -citação do indiciado e tipificação do ilícito; 
IV- defesa escrita do indiciado; 
V- relatório :eonclusivo da comi.ssão com apresen. 

tação do processo à autoridade julgadora; 
1 

VI-decisão. 
Art. I 57. A comissão, sempre que necessária, dedi

cará todo o tempo aos trabalhos do inqu_êrito, ficando 
seus me'!llbros~ em tais casos, dispensados do serviço até 
a entrega do relatório. 

Art. 158. O prazo de duração d.Q. inquérito será de 
sessenta dias, prorrogável por igual período, pela autori
dade que h ou ver determinado a instauração do processo. 

Art. 159. A comissão procederã a todas as diligên
cias cabíveis, recorrendo, quando necessário, a técnicos 
ou peritos. com vistas à completa instrução do processo. 
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§ !I' As partes serão intimadas para todos os atas, 
assegurado a elas o direito de particip:ição na produção 
de provas, mediante requerimento de perguntas às teste
munhas e formulação de quesitos, quando se tratar de 
prova periCial. 

§ 2'í' O presidente da comissão de inquêrito pOderá 
denegar pedidos manifestamente protelatórios ou de ne
nhum interesse para o esclarecimento dos fatos, justifi
cando a sua decisão. 

Art. 160. Ultimada a instrução, proceder-se-á a ci
tação do indiciado para, no prazo de dez dias, apresentar 
sua defesa escrita:, assegurada vista prévia do processo na 
repartição. _ __ 

§ !I' Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será 
comum e_ de vinte dias. 

§ 21' Achando-se o indiciado em lugar incerto e não 
sabido, serâ citado por edital, com prazo de quinze dias. 

§ 3.,.. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo 
dobro, para diligências reputadas imprescindíveis. 

Art. I 61. Para defender o indiciado revel, será desig
nado ex officio funcioriáiiõ- de formação superior, de 
preferência. -- -

Art. 162. Decorrido o prazo de defesa, a comis-são 
elaboraÍ"á retatório conclusivo e remeterá o processo à 
autoridade que o houyer instau_rado, indicíado, se for o 
caso, a disposição legal transgredida e a pena aplicâvel. 

Art. 163. A autoridade__instau.tadota proferirá deci
são em trinta dias, ou remeterá o processo à autoridade 
competente para decidir, dentro de igual prazo. 

§ J'i' Não havendo decisão no prazo deste artigo, o 
indiciado, se afastado nos termos do artigo 168, reassu
mirá automaticamente o exerCício do cargo ou função. 

§ 2.,.. Havendo mais de um indiciado e diver.sidade_de 
sanções, o julgamento caberá à autoridade competente 
para imposição da pena mais grave. -

Art. lt.4. Quando os fatos apurados configurarem 
ilícito penal, remeter-se-á o processo ao órgão do Minis
tério Público, ficando translado na repartição. 

Parágrafo único. Se, antes de instaurado ou concluí
do o processo, houver indício da prática de crime, a au
toridade competente comunicará o fato à autoridade po-
licial. _ _ ___ __ 

Art. 165. No_ curso do processo administratiVo, o 
acusado poderá acompatthar o feito pessoalmente, ou 
por intermédio de defensor. 

Art. 166. Assegurar-se-á transporte e diárias ao fun
cionário convocado a depor foi'a da sede de sua repar-
tição. -

Art. 167. Só se concederá exon~raçào ao indiciado 
após a conclusão do processo administrativo a Que res
ponder. 

CAPITULO II 
Do Afastamento Preventivo 

Art. 168. O afastamentO preventivo será ãplicado 
pela autoridade instauradora do processo, quando en
tender que a permanência do funcionário possa prejudi
car a apuração -dos fatos. 

ParágrafO únlco.---0 afastamento não excederá de 
cento e vinte dias-e será rCvófado tão logo cessem os mo-
tivos que o determinaram. - - ------------

CAPITULO III 
Da Revisão do Processo 

Art. 169. A qualquer tempo, poderá ser requeiida 
-evisão- do processo administrativo, quando se aduzirem 
'atos ou circunstâncias suscetíveis de justificar-a inocên
:ia do requerente ou a inadequação da pena aplicada. 

ParágrafO ún-ico.-- Em caso de falecimento, incai)aci
lade mental ou desaparecimento, qualt1_uer PessOã da 
amília poderá requerer a revisão do processo. 

Art. 170. _ O pedido de revisão será dirigido à autori
ade que proferiu a decisão. 
§ 19 A revisã-õ correrá em aPensO ao proCessO~rígi

ário, e será realizada, no prazo de noventa dias, porco
lissão composta de três funcionários estáveis, 
plicando-se-lhe, no que couber, as disposições concer
entes ao process_o administrativo. 
§ 2.,.. São impedidos de -integrar a corriis.São revisora 

s funCionárioS que coristituíram as desindicância ou de 
tq uérito. - -
~rt. 171. Da revisão não poderá resultar agravação 

a pena. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

TITULO VI 
CAPITULO ÚNICO 
D~sposições Gerais 

Art. 172. O Dia do Funcionário Público será come
morado a 28 de outubro. 

Art. 173. Serão contados por dias corridos os pra
zos previstos nesta lei. 

Parágrafo único. Na -Contagem dos prazéiS, exclui-se 
, o dia do começo e inclui-se o do vencimento, ficando 
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo 

--vencido em dia em que não haja expediente. 
Art. 174. Por motivo de convicção filosófica, reli

giosa ou política, nenhum serviclor poderá ser privado de 
qualquer de seus direitos, nem sofrer alteração em sua a~ 
tividade funcional. 

Art. 175. As disposições deste Estatuto-ãplicam-se, 
subsidiariamente, às carreiras regidas por leis especiais. 

Art. 176. Consideram-se da família do funcionário, 
além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às 
suas expensas e constem de seu assentamento individual. 

Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a compa
nheira ou companheiro, com mais de cinco anos de vida 
em comum com o funcionário, ou, pOr menor prazo, se 
da união houver prole. 

TITULO VII 
CAPITULO ÚNICO 

Disposições Transitórias e Finais 

Art. 177. A inclusão no regime deste Estatuto, dos 
atuais servidores regidos pela legislação trabalhista, per
tencentes aos órgãos da União, Territórios e autarq-uias, 
será objeto de lei especial. 

Art. 178. O presente EstatUto será regUlamentado 
pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único. Até a regulainentação prevista nes
te artigo, continuam em vigor os atuais regulamentos no 
que não for incompatívd com os preceitos deste Estatu
to. 

Art. 179. O Poder Executivo, dentro do prazo ·de 
_ cento e oitenta dias, submeterá ao Congresso Nacional 

_ projetas de lei fixando as diretrizes sobre: 
I - sistemas especiais de previdêncí:i e de assistência 

ao funcionário; 
II - plano de classificação de cã.rgos e funções, estru

turado em carreiras, que possibilite ao funcionãrio aces
so· atê o nível da mais alta hierarquia profiSsional e lhe 
assegure o exercido -de cargo em comissão ou função de 
chefia; ---

III - plano de retribuição de cargos, e funções, res
peitadas as condições do mercado de trabalho; 

IV- plano de formação e aperfeiçoamento do fun
cionário, inclusive para desempenho de cargos de provi
mento em comissão e funções de chefia. 

Art. 180. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada a Lei n~? 1.711, de 28 de outubro de 
1952, com suas alterações e demais disposições em con
trário. ·-- - -
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Disposições Transitórias e Finais 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)-- Concedo a 
palavra ao nobre Senador _João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (~MDB- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.} - Sr. Presidente, Srs. SC:nadores, o 
Espírito Sa:TilO- e~ maiS particularmente,- O município de 
São Gabriel da Palha, choram a morte de uma liderança 
autêntica, de seu prefeito Anastácio Cassara. Covarde
mente assa5Sínad0 no dia 3 pasSado, em Vitória, privou
se~nosso EStado de um de seus mais promissores admi
·nistradores municipaís-e de um competente dirigCiite sin
dical e politico. 

Anastádo CasS"ãfó, impOrtante agroPecuarista e far
macêutico de São Gabriel da Palha, ingressou na política 
somente em 1982 jâ em seus 43 anos- nasceu a 17 de 
dezembro de 1926- depois de eleger-se presidente do 
Sindicato Rural de seu Municpipio natal. Revelou-se en
tão, uma ponderável liderança política, tanto assim que 
seus ·companheiros o reelegeram sucessivamente para a 
direção do Sindicato até 1982. - -

Nesse posto, sempre defendeu os pequenos. Dotou seu 
Sindicato de condições para atender os agricultores, em 
eSpecial os mais carentes, de assistência rriedica, hospita
lar e jurídica. Com tudo isso, tornou-se um nome extre
mamente popular não só em São Gabriel da Palha como 
em todo o Vale do Rio Doce. 

O Povo exigiu, ao se aproximar~-ffi as eleições de 1982, 
sua candidatura à Prefeitura Municipal. Ele vinha de 
uma- recondução à Presidência do Sindicato, obtendo 
uma co_nsagradora vitória com 85 por cento dos v.otos. A 
oposição insatisfeita chegou a requerer uma auditoria a 
respeito de suas gestões anteriores. O resultado foi con~ 
sa-grador: não apenas a auditoria elogiou sua conduta 
como o aconselhou a cobrar ao menos a gasolina que 
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gastara a serviço da instituição e que custeara Com recur-
sos próprios, sem pedir ajusta reposição. -- :-

Consagração ainda In.aior obteria Anastâcio Cassara 
nas eleições municipais. Venceu cinco caiidid"átos oposi
tores, obtendo 8 mil votos e iniciando uma geitãO efi
ciente e progressista. 

Suas duas principais prioridades eram-a siüde e a edu
cação. Cito aqui, com o entusiasmo de antigo batalhador 
da causa da educação, uma frase desse prefeito Conscien
te de suas responsabilidades;. uo Povo educado :>e desen
volve mais rapidamente". Construiu, assim, grande nú
mero de escolas, reformando ainda outras tantas, de 
modo a satisfazer tanto a demanda da população quanto 
dos professores. 

Outra de suas prioridades era o sistema viário. Mu· 
nícípio agrícola, São Gabriel da Palha muito sofrera com 
as últimas cheias, que prejudic-aram as eStradas-indispen
sáveis a sUa p-rOdução de café. Cassare empenhou-se em 
reconstruir o que fora destruído e, isto feito, passara há 
pouco'-tempo a empreender novas obras nesse setor. 

Por ironia do destino, a morte o alcançou- quando 
mais empolgado estava com seu mandato. Vinha organi
zando a Festa do Café e para essa finalidade viajara a Vi
tória. Realizou uma sêrie de reuniões com esse objetivo e 
preparava-se para voltar a seu município quando foi 
brutalmente atacado. 

Antes de embarcar para São Gabriel da Palha, fora à 
casa de seu filho despedir-se. O até logo transformou-se 
em adeus. A saída, em um trabalho típico de um pistolei
ro profissional, recebeu dois tiros na cabeça. Além de ba
lear Anastácio Cassara, o pistoleiro feriu nas duas per
nas seu sobrinho, que o acompanhava. 

São Gabriel da Palha e o Espírito Santo, assim como a 
família de Anastácio Cassara, aguardam agorajustiçã. O 
Governador Gerson Camata solicitou imediatamente a 
colaboração da Polícia Federal a seu superintendente 
Romeu Tuma. Esse nefando crime precisa ser esclareci
do, no mais breve espaço de tempo possível, para a tran
qUilidade de todo um município, de tod~ um Estado. 

Realiza-se hoje a missa de Sétimo Dia do falecimento 
do prefeito Anastácio Cassara. Seu sepultamento, extre
mamente concorrido, representou já um testemunho do 
carinho de todo o_ povo da região. O Espírito Santo, uni
do, expressou sua solidariedade à famflia enlutada, à sua 
esposa D. Julieta, aos filhos Evani, Arildo, Waldete, Ja~ 
nir, Janete, Edna e Sandra. Associo-me a essa manifes~ 
taçã._o de solidariedade popular, impossibilitado que es~ 
tou de comparecer à missa, e expresso, desta tribuna, o 
clamor dos capixabas: justiça para o povo de São 
Gabriel da Palha e para seu Prefeito- mãrtir, fonte de 
inspiração para todos os homens públicos de nossa terra. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignãcio Ferreíra:- ----

0 SR. JOSJ!: IGNÁCIO FERREIRA (PMD!l - ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, Srs_. 
Senadores: 

O País ingressa em seU segundo mês de convivência 
com a implantação do Plano de Estabilização Econômi
ca decretado pelo Governo da Nova República. 

Creio que OãO-rCbegO~ta-rde-Pãra louvar a- deciSão do 
Presidente Sarney e sua equipe econômica pelo fato de se 
tratar de um programa que acarreta mudanças funda
mentais na vida de todos os brasileiros, o que lhe assegu
ra perdurabilidade. 

Mais do que reafirmar o ato cOrajOso ·do 'pfesidente 
Sarney de liqaidar, ccim urri só golpe certeiro, aquilo que 
pareceu, dur:ante muitos anos, um sonho remoto- ven
cer a inflação desenfreada, pretendo d~tacar sua impor
tância em esferas naciomil e internacional, com ênfase na 
questão da dívida externa, e apontar questões que certa
mente poderão ser superadas com a determinação das 
autoridades competentes e a participação efetiva ae to
dos os segmentos que compõem nosso tecido social. 

Traumática por sllã. natureza, admirãval por sua cora
gem, mas complexa em seus efeitos e em sua viabilidade, 
a decisão do Governo tem o caráter de um recurso extre
mo. Após um ano adotando políticas contemporizadO
ras, o Presidente Sarney aceita o desafio de impfementar 
uma tãtica de chóijue contra a inflação. Nada mais acer
tado dentro do contexto em que vivíamos. 

O Brasil agora retoma suas atividades liberto do medo 
paralisante da inflação, a ser combatida ainda nos pon-
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tos em que subsiste. A guerra contra~ inflação passou a 
ser Uma causa nacional. 

De fato-, o programa de estabilização ora adotado se 
propõe, em essência, exteim"inar a in_flação, não alteran
do, na-- rn:edi"da do possível, a distribuição de renda entre 
os diversos setores da sociedade. 

Não há como recuar. A Nação vive agora com uma 
nova confiança: a possibili9ade de ficar livre da inflação, 
que tanto atormenatava a vida social e política do País, 
de envolta, antes, com atas contrários à justiça, ao dever 
e à moral. 

Se não há como recuar, a confiança geral no recei
tUário prOposto é condição necessária de seu êxito. Sem 
a_ COnViCção de que é preciso apostar nessas determi
nações, colaborando com elas, e sem a disposição ínflexí
vd do Governo em levá-las a efeito, não se experimenta
rá sirri.plesmente um insucesso causal, mas sim um colap~ 
so político de imprevisíveis conseqüências. 

Se o Governo da Nova República afirma o propósito 
de não fazer ·recair sobre os trabalhadores o peso de sua 
política, avãnçando na concessão de benefícios como o 
seguro~desemprego e a escala móvel de salários; se reafir
ma seu compromisso de manter o crescimento económi
co e níveis de emprego satisfatórios, ci GoVerno, então, 
merece crédito de confiança de toda a sociedade. 

Não foi outra coisa que se verificou desde a assinatura 
do Decreto-lei n'i' 2.283. Os resultados da pesquisa -de o
pinião pública, feita pelo Jornal Folha de S. Paulo, indi
cam que 84% dos entrevistados, em seis capitais brasilei
ras, apóiam integralmente o programa antiinflacionãrio. 

O Governo Sarney conseguiu, após meses de esforços 
penosos:, inconseqUentes, diluídos na própria hesitação e 
timidez, um feito que há muito não se registrava no País: 
um governo passa a ter a seu lado, numa atitude partici
pante, mas nem por isso menos exigente e crítica, a imen
sa maioria da população. 

O sentimento de uma quase unanimidade nacional, 
que já se experimentata no repúdio à recessão e ao auto
ritarismo, durante a campanha das diretas já, ag"ora se 
reveste de um conteúdo novo, refletindo-se no empenho 
positiVo em fazer valer, pelo esforço de cada um e de to
dos, o que se compreendeu ser o interesse do País: derro
tar a inflação. Momentos como este são raros na história 
nacional e demonstram uma completa mudança de men
talidade e uma renovação do própriõ Conceito de cidada~ 
nia, agora entendido como indissociã~el de uma postura 
participativa na defesa dos interesses gerais. 

Para mim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é o se
gundo grande mérito do pacote econômicO do-Governo 
-ter sacudido e arrancado dos ombros curvados do ci
dadão brasileiro o complexo de impotência que o sufoca· 
va há anos. 

De rePente, nasce o cidadão brasileiro. DepOis de Vinte 
anos de direitos suprimidos, o povo deste País começa fi~ 
nalmente a sentir o sabor de ver apuradas suas denúncias 
contra a especulação e a fraude. O Presidente Sarney 
conseguiu sensibilizar a poPulação na campanha de 130 
milhões de fiscais, a não ser para alguns incrédulos, 
como o Governador Leonel Brizola, o Deputado Ama
ral Neto e os empresãrios Firmino Freitas e Guilherme 
Afifi Domingos, entre outros, que formam o bloco dos 
contra-um tanto esdrúxulo. 

Já o consumidor, de modo geral, prefere cair na farra 
do congelamento e gozer, com todo o direito, o prazer de 
denunciar um supermercado especulador, que antes re~ 
marcava preços à vista dos clientes, sem a menor cerimô· 
nia, ou uma financeira, que cobrava juros de até 600% ao 
ano. Foram longos os anos de ira acumulada contra as e
tiquetas sobre etiquetas e o sentimento de impotência 
diante da corrupção impune. 

Mas o Brasil é um País surpreendente: hoje, quem está 
subvertendo a ordem não é o povo, o trabalhador, nem 
.os agitadores políticos, mas sim o próprio dono de su
permercado que, à surdina, patrocina remarcações. H o· 
je, Srs. Senadores, é mais perigoso sair à rua com aquela-S 
máquinas cheias de etiquetas para remarcar preços do 
que com um revólver carregado na m~o. Outr~ exemplo: 
os jornais de quarta~feira estamparam a" prisão, em fla-
grante delito, do empresário Roberto Maksoud, dono do 
hotel Maksoud Plaza, que estava vendendo a garrafa de 
Coca Cola por Cz$ 16,00. 

Na caça dos seus milhões, os detentores do_ capital no 
Brasil estão se esquecendo de que, antes do seu próprio 
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projeto, é preciso fazer dar certo uma empresa chamada 
Brasil, que está ten_tando ajustar suas contas numa admi
nistração bem enCaminhada pelo Ministro Dilson Funa
ro. 

Portanto, além de estar contra o interess.e popular, o 
empresário que desrespeita o congelamento de preços es~ 
tâ pondo em risco o projeto brasileiro, já que, at~ hoje, o 
nosso Pais só conseguiu ser enquadrado no rol dos eter
nos devedores do Terceiro Mundo. 

EntretantO, Sr. Presidente, a verdade é que o brasileiro 
habituou-se de tal forma a conviver com o feio aleijão da 
inflação e, principalmente, com a muleta da correção 
monetária que, ao ser esta retirada, continua a coxear 
como se o aleijão mantivesse o mesmo tam-anho. Em ou~ 
tras palavras, Sr. Senadores, de nada adíanta querer ana
lisar as conseqüências da vacina antiinflacionária, se 
continuamos tendo como instrumentos de análise os pa
-râmetrOs-da velha economia, intoxicada que estava. 

O Plano de Estabilização Económica tem o trufo de 
provocar a imediata reversão dos males psico16gíc0s que 
a inflação alta causava. O apelo que ele faz à estabilidade 
é forte e generoso. Mas seu sentido mais profundo e cria
tivo é outro: ê o ·de quebrar os argumentos que davam 
precedência ao uso especulativo do, capital. 

Olhem que não é de hoje a denúncia cOntra- eSpecu
lação financeit:a. Tancredo Neves, em seu programa de 
governo, como Primeiro~Ministro em 1962, já alertava 
contra a especulaÇão, o enriquecimento fácil dos iicos 
com o jogo da inflação e o sacrifício dos trabalhadores. 
Sua voz_ foi em vão e, pouco tempo depois, quando o 
Marechal Castello Branco assumiu o poder, o governo 
deu condições nov~s ~especiais aos que vivem do intrin ... 
cado jogo das finanças. 

Naqueles arios, começaram a surgir as financeiras, os 
manipuladores de papéis, e os bancos expandiram-se 
como nunca vira antes o povo brasileiro. Durante os go
vernos militares, esses setores só fizeram crescer, tendo 
ao lado, sempre, o monstro da inflação, numa união p~r
feita entre o capital e a especulação, em detrimento dos 
salários e da população. Nos tempos malfadados do Sr. 
Delfim Netto, chegamos ao paroxismo do sistema, como 
salientou brilhantemente o Ministro Dilson Funaro, se
mana passada, pois os jovens chegavam à-idade de traba
lhar, mas se dirigiam à especulação fmanceira, formando 
uma geração que não aprendeu o que era trabalhar para 
receber o seu salário. 

Hoje, a bola ê colocada no centro do campo e o jogo 
recomeça, ordenado e racional. O capital realinha-se 
com os outros fatores. Melhor ainda: agora, investir ~ 
melhor do que especular, pmque a lógica elementar nos 
diz que o investimento piodutivo pode competir vitorio
samente .com a aplicação especulativa do capital. 

Questionar, vigiar, denunciar, exigir, colaborar, parti
cipar são as palavras de ordem do momento. Cada cida
dão tem uma missão diária a cumprir na implantação da 
reforma econômica. O homem c-omum, o profissional li
beral, o servidor público, o industriAria, a dona-de-casa, 
o militar, enfim, a so-ciedade inteira deve en8ajar-se nesta 
mobilização para assegurar o êxito final na guerra contra 
a inflação. 

Nesta quinta semana de vida da reforma económica, a 
vigilância tem que ser redobrada. Os primeiros sintomas 
de rebeldia podem ser detectados na falta de mercadorias 
em alguns supermercados. O objetiv--o de tais manobras, 
quando intencionais, ê de fácil desmascaramento. O ata
cado, ou reage com mais lentidão, ou falseia informações 
com a finalidade de gerar pânico e, conseqUentemente, 
um aumento anormal nos níveis de consumo para testar 
a disposição governamental em relação aos estoques re· 
guiadores. O internamento das safras, por força da agili
zação dos controles, nos dias que correm, não permite 
manter sem localização sabida os grandes volumes de gê
neros. 

Certamerit6, Sr.- Presidente, Srs. Senadores, a concor
-rência Q.o.(grandes grupos econômcios faz extremamente 
competitivos o comércio e a indústria de alimentos, pela 
diversificação de suas redes e pela localização espacial 
nos grandes ce:gtros de CQnsuiÚ_o, resultando, desta ma
neira, em beneficio das populações compradoras. 

Esta circunstância, pOrtanto, deve ser utilizada pelos 
consumidores, alterando hãbitos nos suprimentos do
méstiCos C Variando de fornecedores para que a conoor· 
rênciase faça sentir na escolha de alternativas para com
prar. 
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Ness~ contexto, reter estoques, sonegar mercadorias, 
impedir sob quaisquer artificias o livre fluxo do processo 
de trocas constituem ilícitos, onde o dolo levará os agen
tes das fraudes a situações irreversíVeiS perante a Justiça. 

Dessa forma, Srs. Senadores, o que se exige, de fato, é 
uma revolução cultural, uma revolução de corações e 
mentes. E isso importa muito mais do que discutir se o 
pacote é bom ou ruim. Sou da opinião de que ganhará, 
na verdade, quem compreender o fenômeno ocorrido 
nos últimos dias ou, se ninguém o fizer, perderemos to
dos; e o Brasil perderá mais uma oportunidade de dar 
certo. 

Apesar de controvérsias técnicas e de confusões nu
méricas insondáveis, parece haver certa concordância de 
que nada no conjunto de medidas econômicas darâ cer
to, se todos acreditarem que alguma coisa nele está erra
da. Teoricamente, o objetivo ~ tornar mais racional o 
processo económico, abolindo uma corrida inú(il entre 
os preç-os. Para tanto, e por isso mesmo, há uma parado
xal insistência no.s aspectos subjetivos do problema. 

De modo análogo, a pajelança a que foi submetido o 
cientista Augusto Ruschi, envenenado por um sapo, não 
teve outro motivo para coroar-se de êxito a não ser o da 
esperança do paciente; também o programa requer a fé 
dos que acreditam e dos que não acreditam. 

Assim tambéin é' para-O SUcesso da reforma econômí
ca, como frisei anteriOrmente, desde que a populaÇão se 
empenhe, cada vez mais, em deter os preços. Pode--se 
atribuí-lo à circunstância de que é mais fácil ver e com
bater a descrença ~heia que solidificar e praticar a pró
pria convicção. Pelo menos, esta particularidade da psi
cologia humana conta a favor da medida. 

ADMINISTRAR O CHOQUE 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Não venho a esta tribuna como economista, mas, sini, 

na qualidade d_e um político representante de parcela sig
nificativa do meu Estado e, portanto, sensível às mani
festações e questionamentos levantados com a reforma 
económica. Neste sentido, eu gostaria de referir algumas 
dúvidas, bem como discutir outros pontos embutidos no 
programa do Governo. 

A semelhança entre o Plano Austral, a Reforma Mo
netária de Israel e o Programa de Estabilização do Go
verno Sarney não é tão grande como pode parecer à prí
meira vista. Antes do choque, a inflação daqueles países 
era, além de elevada, volátil, pois não havia indexação 
institucionalizada. Além disso, havia desequilíbrios cró
nicos no orçamento fiscal e no mercado ·cambiar cOm a 
moeda so_brevalorizada, que levavam a um excesso de 
demanda interna e déficit no balanço de pagamentos. É 
claro que, neste caso, a reforma tiilha de implicar, na
queles países, cortes no dispêndio, arrochos salariais, 
maxidesvalorização e taxas de juros escorchantes. 

Afortunadamente, o Brasil dispensa a transferência de 
renda entre setores, por enquanto, na medida em que o 
déficit público e seu nível de endividamento estão estabi
lizados. O emprego e os salários recuperaram-se recente
mente, e hã folga suficiente no mercado de divisas por 
força da queda dos preços do petróleo. O Brasil dispen
sa, felizmente, o tratamento recessivo adotadO por aQue~ 
les países e, o que me parece mais importante, não se 
submeteu aos ditames recessivos do FMI, como a Argen-
tina e o México fizeram. - .-

Um dos pontos mais polêmicos, levantadÓS pelo 
Decreto-lei n"' 2.283, diz respeito aos salârios. As diver
gências ehtre os responsáveis pela reforma monetãria e 
os críticos da mesma quanto ao tratamento dado aoS sa
lários parecem se aprofundar cada vez que um e outro 
lado reapresentam seus argumentos. Acredito que esta 
situação se explica pelo modo de encarar a questão sala· 
ria!, a qual pode ser muito diferente, conforme se assume 
o ângulo do trabalhador ou do patrão. 

Sob o ponto de vista do empregador, o salário que lhes 
é adequado para alcançar a taxa de lucro que almejam é 
eventualmente o salário real mêdio, resultado da inte
ração entre reajustamentos periódicos e desvalorizações 
contínuas aq,, ''salãrio de pico". Dentro desta lógica de 
raciocínio, poderíamos concluir que o assalariado saiu 
ganhando com o programa económico. 

Se nao, vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aO ser 
decretado _o piso de 600 mil cruzeiros, em novembro pas
sado, esse valor corresponderia a USS 69. Entretanto, o 
trabalhador não recebeu os 69 dólares, pois, quando che-
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gou a hora de receber o pagamento do mês anterior, os 
600 mil cruzeiros valiam apenas 63 dólares. 

Em dezembro, desta forma, o salário mínimo era equi
valente a 63 dólares e continuou _desvalorizando-se ainda 
mais. Ontem, ele só comprava 43 dólares. No mesmo rit
mo de inflação, teríamos 38 dólares em abril e, finalmen
te, cerca de 34 dólares em maio, quando haveria o novo 
reajuste. 

Se somarmos os valores e tirarmos a média, chegare
mos. ao valor real mínimo, que estava O.a casa doS 48 
dólares. Ou seja, um mês pelo outro, o trabalhador que 
recebesse o piso dispunha de 48 dólares, apenas. 

A partir da reforma, o salário mínimo passou para 800 
cruzados. Como a relação de câmbio é de 13,80 cruzados 
por dólar, a remuneração subiu para 58 dólares, ou seja, 
uma média de 10 dólares a mais do que a média do siste-
ma anterior ao pacote. 

Agora, Srs. Senadores, sob o ponto de vista do traba
lhador, para o qual o salário justo é aquele que remunera 
adquadamente seus esforços, o programa de estabili
zação não trouxe maiores ganhos como alguns econo
mistas tentam demonstrar. Pelo contrário, de acordo 
oom o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatís
tica e Estudos Sócio~Econômicos), os salários sofreram 
uma perda real média de 12%, dependendo da data-base 
de cada categoria. O reajuste do salário mínimo não re
compôs a corrosão inflacionâria dos últimos 5 meses e 
algumas categorias, com data-base em fevereiro, terão 
uma redução nominal de salários com a aplicação da 
nova tabela. No caso dos bancários, que negociaram em 
março o reajuste sem~tral, tiver~~ um reajuste de 62%, 
contra 105% caso o_s salários fossem corrigidos pelo 
IPCA. 

Se o valor de novembro, de 600 mil cruzeiros, fosse 
corrigido apenas pelo IPCA, o salãrio mínimo subiria 
para 1 milhão e 20 mil cruzeiros em 19 de março. Porém, 
com o reajuste, o mínimo foi para 800 cnizãdos, deixan
do muito a desejar. Convenhamos, Sr. Presidente, para 
atender às necessidades mínimas do trabalhador, como 
reza a Constituição, o salário mínimo deveria ser, emja~ 
neiro último, de 3 milhões e 300 mil cruzeiros. Com o 
novo mínimo de 800 cruzados, o assalariado gasta 65% 

.do seu salário em alimentação e aluguel, fora o transpor
te, educação, vestuário e lazer. Será que dá para agUen
tar? 

Ainda com relação aos salários, para uma economia 
onde se pretende manter a inflação quase a zero, consi
dero o índice de 20% para o reajuste automático dos sa
lários muito altos. Dever-se-ia adotar índices mais bai~ 
xos de inflação para detonar os reajustes dos salários. 
Caso contrário, este percentual da escala móvel acarreta~ 
rá perdas adicionais aos trabalhadores, enquanto a in~ 
fiação estiver na faixa entre 1,5 e 20%, o que pode ocor
rer durante os próximos 2, 3 ou 4 anos seguirites. 

Por isso, sou da opinião de que o Governo deveria dar 
um novo abono salarial de 9,5%, de acordo com os cál
culos do DIEESE, além dos 8%_concedidos inicialmente. 
Se a escala móvel de salãrios fosse de 10% ou 5%, logica
mente o abono seria menor e assim por diante. Digo isto 
porque, para se manter a mêdia proposta pelo Governo, 
tem de se começar ganhando, pois a queda posterior é 
certa, como, a propósito, começamos a constatar neste 
primeiro mês de programa. 

Podemos admitir, Srs. Senadores, contudo, que as per
das serão menores do que sem o pacote. Não obstante, 
devemos ta_mbêm alertar o Governo de que o salário mé
dio é, na verdade, o novo salário de pico, e que mesmo 
com o abono de 8%, perdas salariais reais poderão ocor
rer se a inflação não for zero. Neste sentido, se a in
tenção do Presidente Sarney for ã.utêntiCa, o Governq 
não pode deixar de alterar sua política salarial contida 
no DL fi'? 2.284, sob pena de ser acusado, num futuro 
próximo, de ter realmente confiscado uma parte do sa
lário do trabalhador. 

Com_a alteração do Decreto-lei n'? 2.283, que modifica 
as regras de reajust~ de salários, pode haver conseqüên
cias diversas das pretendidas. Determinou-se que a estes 
serão incorporados, automaticamente, 60% da inflação 
anterior à data-base do dissídio de; cada categoria; conti
nua-ndo os 40% restantes sujeitOs à livre negociação entre 
patrões e empregados. 

Ora, isto pode, por um lado, influir no planejamento 
do consumo, podendo tornar-se um fator inflacionário, 
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se_ conseguir antecipar gastos por conta de futuros rea
justes. 

Por outro lado, é forçoso reconhecer que não se dese
ja, com o plano, conduzir a economia a um processo re
cessivo. Dessa forma, entendo que as mudanças introdu
zidas no Decreto~ lei, por si sós, não terão conseqüências 
práticas que possam comprometer irremediavelmente o 
sucesso da estratê-gia. A propósito, o Diretor do Depar
tamento Eçonômico da FIESP, Paulo Francini, e o em
presário Roberto Della Manna qualificaram a alteração 
do Governo Sarney comQ. ética e d~ pouca influência no 
índice inflacionário. 

Ainda a título de contribuição, creio que o Governo 
deveria estender o seguro·desemprego a uma faixa maior 
de desempregados, uma vez que os requisitos para o re
cebimento do seguro-desemprego limitam em quase 1/3 
os beneficiários de tal medida. Isto sem considerarmos 
que entram no mercado de trabalho do Pais 1,5 milhão 
de novos profissionais por ano. A Reforma Económica 
deveria também ter acoplado ao Decreto-lei n"' 2.283 
uma fórmula capaz de evitar o rodízio da mão-de--obra e 
o conseqüente rebaixamento salarial, já que, de acordo 
com os economistas, é previsível uma pequena queda no 
nível de emprego. 

Não será surpresa alguma, se observarmQs um desa~ 
quecimento da produção e, portanto, do nível de empre
go em relação aos últimos meses, enquanto durar o con
gelamento de preços. Esse fenômeno não deverá ser in
terpretado como um fracasso prematuro do programa, 
mas como uma acomodação natural à nova realidade e
conômica. 

Inclusive, esta possibilidade deve alertar o Governo· 
sobre o momento Certo para iniciar o descongelamento. 
É ess__e o elementQ. "heterodoxo" da reforma e, sem dúvi
da, o mais difícil de administrar, como mostra a expe
riência argentína. De um lado, se o descongelamento for 
feito cedo demais, corre-se_ o risco de reacender as expec
tativas inflacionárias. De outro lado, se for postergado 
por tempo demais, pode levar a economia a uma nova 
recessão. 

-É preciso também, Srs. -senadores, estar atento às ta
xas de juros, uma v_ez que estas não foram congeladas. ~ 
possível que os juros se mantenham no patamar anuncia
do de 15% a 16% ao ano, o que não é muito provável. A 
captação, neste caso, terá que ser feita em níveis ligeira
mente superiores à re1puneração das Cadernetas de Pou
pança, no minimo. Se acrescentamos a- isto os custos O· 

peracionais de nosso sistema financeiro, que geralmente 
são altos, vamos chegar a taxas bem mais elevadas. 

Sou da opinião de que o programa de estabilização e
conômica é apenas um começo, e um bom começo. Mas 
teremos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, superado por 
um passe de mágica todos os nossos problemas? Nin
guém em sã consciência estaria disposto a sustentai' isto. 
Basta ver as constantes revoltas ocorridas recentemente 
na FEBEM, hoje verdadeiros focos de violência, para se 
ter uma viSão-de conjunto çl.a situação de 40 milhões de 
brasileiros marginalizados. 

Evidentemente, não se trata aqui de negar os méritos 
que o Presidente Sarney revelvu ter, decidindo na hora 
certa, tomando iniciativas- arrojadas. Trata-se de alertar 
o Governo para o que falta fazer. E falta muito, 
considerando-se o longo e perigoso acúmulo de dis
torções na nossa vida económica e a falta de medidas 
mais audaciosas e contundentes por parte da Nova Re
pública. 

DESESTATIZAÇÃO E A LIVRE INICIATIVA 

A primeira delas decorre mais da omissão do que da 
aÇã-o: entre-oS a tOS do Governo ainda falta atacar a fun
do a macrocefalia estatal, que atormenta a vida dos bra
sileiros pela baixa eficiência e pelos custos elevados. 

Se_ olharmos para o passado, veremos que, apesar das 
promessas repetidas em governos anteriores, assistimos a 
uin crescimento contínuo da febre estatizante. A ação do 
Estado, que na década de 50, timidamente, se reduzia à 
existência de 33 _empresas estatais, avançou de forma de
senfreada e crescente, sufocando_ a atividade econômica 
privada. Na década de 60, outras 160 empresas foram 
constituídas. Na seguinte, nada menos do que 259 o_utras 
eram criadas pelo Estado. O último relatório da Secreta
ria de Controle das Empresas Estatais- SEST- indi· 
cava a eXistência de 422 empresas pertencentes ou con-
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troladas pelo Governo Federal, que despenderam, em 
1984, CrS 67 trilhões de cruzeiros. 

Outro dado bastante expressivo, ~r. Presidente, Srs. 
Senadores, refere-se aos compromissos cambiais de ape
nas quatro empresas do Estado, durante os próximos 
quatro anos deste Governo, que giram em torno de 16,1 
bilhões de dólares, lO bilhões dos quais em amortizações 
e -o restante de jl!ro~. Esta~. "eequenas" empresas são a 
NUCLEBRÃS, á SIDERBRAS, a ELETROBRÃS e a 
ITAIPU. 

Mesmo com o decidido_ empenho do Presidente Sar
ney em retomar o processo de desestatização, ·de nada, 
o_u de muito pouco, adiantaram as iniciativas tomadas 
para denunciar o desperdício de recursos, centenas de 
milhões de dólares em prejuízos, como revelaram audito
rias conduzidas pelo ex-Ministro da Indústria e_ Çomér
cio, Sr. Roberto Gusmão. A verdade é que o Estado con
tinua o mesmo. Em lugar de diminuir, tudo indica que 
estâ aumentando a participação do setor público sobre o 
produto interno bruto. Em contraposição, o que se te!n_ 
verificado, na prâtica, é um processo de desestatização 
com o objetivo de tapar os buracos de caixa do Governo, 
sem a mínima preocupação de ~ativar o mercado inter
no. 

De fato, a redução da intervenção estatal na atiVid-ade 
económica é um imperativo dos novos tempos, mas não 
deve ficar restrita à transferência do domínio das empre
sas governamentais para as mãos privadas. Por conse
guinte, tirar as amarras do gigantismo estatal, facilitan
do a ação da livre iniciatíva para impulsionar a mola do 
desenvolvimento nacional, requer, também, a redução 
do peso dos regulamentos com que o Estado sufoca~ e
conomia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto não nos cons
cientizarmos da necessidade de abrir o mercado para a li
vre ação das novas empresas, sobretudo as pequenas e 
médias, estas jamais desenvolverão toda a capacidade 
criativa e empreenâedora. 

Por isso, acredito que desestatização sigilifica, em pri
meiro lugar, cortar os gastos públicos desnecessârios; es
tancar a criação de novas empresas estatais; estabelecer 
regras e parâmetros rfgidos para a a~!'llinisfr~ÇãO -_das 
empresas estatais existentes. ~ preciso ainda-lligar às di
reterias das empresas estatais a capacidade decisória ein 
questões relacionadas com expansão ou diversificaçãó, o 
que passaria à alçada ministerial. Desestatizar sigilifica 
ainda ampliar a lista de empresas privatizáveis, com a: in
clusão das subsidiãriaS-das grandes estatais, dr:-'~:~ que 
isso não acarrete_ desnacionalização ou monopó.,o priva
do. 

As reformas, as ·grandes reformas, não podem se estio
lar em aspectos adjetivos, elas precisam ir a fundo cor
tando custos e não aumentando a receita para cobrir gas
tos. 

A condenação ger-al ~os supermercados e de gçr~ntes 
de lojas, hoje, bem pode Jazer que caiam nO esquecimen
to os burocratas que nunca aparecem nos empregos~ o 
desperdício das empresas públicas, a· corrupção oculta 
em muitos escaninhos e corredores estatais. Como pode
mos passar uma esponja sobre a ineficiência do Estado 
neste momento deciSiVo Para a estabilização ec-õ"nô'míca 
do País? 

Se o grande momento de cooperação geral que se cris
talizou não for aj:iroveitado ein beneficio de medidils 
substanciais, envolvendo o controle dos gastos públicos, 
então estaremos nos arriscando uma vez mais a jOgar as 
conquistas pela janela. 

Eu sei que não ê fácifpara as autoridadesjuO.taitodos 
os ingredientes de um plano de estabilir:ação num pacote 
coerente de medidas. A sociedade brasileira está pagan
do caro pelas mudanças, ainda mais que estas custaram a 
vir. Por isso, é preciso que elas rião fiquem no meio do 
caminho. 

DIVIDA EXTERNA: ZERAR lO A META 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é a outra questão 

que o Governo da Nova República ainda não encarou de 
maneira realista e co-ntundente. Somos obrigados a reco
nhecer que pouCõ se fez, em um ano de Governo, que al
terasse o quadro de dependência e sacrificio a que os go
vernos militares conduziram a nação nesses últimos 20 a
nos. 

Não queremos ver as medidas do programa econômi
co inviabilizadas devido a compromissos com os nossos 
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credores. Chegou a hora de o Presidente Sarney assumir 
um compromisso- com o povo brasileiro - e de modo 

-cãr.ajoso, como fez ao decretar o pacote de estabilização 
económica, tendo em vista detonar agora um processo 
que nos levará à verdadeira independência. 

Senão vejamos, Sr. Presidente, o endivic;lamento exter
no brasileiro começa com o chamado empréstimo da in
_dependência, o de 1824. Pare~e absurdo, mas, para nos 
tornarmos -livres de Portugal, nos amarramos, a partir de 
uma suposta insolvência do govern9 imperial,_ aos ban
queiros ingleses com um empréstimo eM Londres no va
lor de 3,6 milhões de libr~s esterlinas. Em garantia foram 
hipotecadas as rendas das alfândegas do Rio de Janeiro, 
Bahia, Pernambuco e Maranhão. 

Em 1829, fqi negociadO ~ovo_ empfésf:imo no valor de 
400 mil libTas, em condições ultrajantes para o BrasiL 
Logo depois, outro empréstiplo seria negociado em 
1839, para cobrir o serviço da dívida acumulada, assim 
como os outros em 1843, 1852, 1_869 e 1860·. Assím, sem
pre vivemos: tomamos emprés_tinlos sem condições de 
pagar e depois pedimos mais diriheirO para pagar os ser
viços e empréstimos antigos. 

Cumpre, todavia, indagar de que vale essa obsessão 
·em querer pagar ·o últiffio Ceit11 e seus-empréstimos exter
nos. O triste capítulo que compõe parte da história fi
nanceira _do pafs, __ com o nome_ solen~ d~ ... "Funding 
Loans", iniciadas em 1898 e que continuaram em 1914, 
1931 e_l932; comprOv~ que a situaç~o do. ci;evedor conti
nuou inalterada, quando não agravada peta necessidade 
de novos financiamentos; não m~s pal-a· amortizar a 
dívida, mas tão-somente para o p'agamellto dos juros 
vencidos. ! 

Esta é a realidade, s6. Senadores, e não há como 
esCãh'iQteâ--la. Através de fórmulas diversas e questioná
veis, para garantir a eternidade das dívidas, que iam cres
cendo sempre como uma bola de neve, no inverno per
manente dos devedores, é _que chegamos à situação in
sustentável de determos a maior divida externa do mun-
dO. _ _ _ 

)á 6in 1964, quando o Presidente João Goulart foi der
rubado pelos militares, a divic!a externa do Brasil 
situava-se em 2,9 bilhões de dólares. Três anos depois, 
nossa dí~ida jã atingira 3,3 bilhões de- dólares, ou seja, 
um aumento de 32% comparada ao último período de
mocrático. 

Em dezembro de 1984, dois meses- e meio antes do en
cerramento do ciclo de 21 anos de regime autoritãrio; a 
diVida atingiu a cifra dos 95,90 bilhões de dólares. Is~o 
signífica que a dívida brasileira aumentou em pouco 
mais de 3.:540%, de 64 até 1984. fior ainda, 3.1ém de au
mentar a dívida em quase 37 vezes, os governos militares 
colocaram uma espécie de camisa-de-força para a Nova 
Repú~lic!i, uma ?erança maldita, que sangra o país, a 
cada ano, Somente na forma de juros, sem considerar as 
amortizações do prinCipal, em nada menos do que 12 bi
lhões de dólares, que é praticamente todo o superávit co
mercial que o Brasil consegue realizar num esforço notá
vel de _produção e de conquista de mercados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, será que é assim fão 
difícH verificª"r e comprovar que estamos diante de uma 
realidade que nos coloca, a todos os países. devedores, os 
da América Latina como os do Terceiro Mundo, em face 
de uma impossibilidade? _ _ __ 

E não me venham dizer que a culpa é tão-somente dos 
d~vedOr~. Os_ banqueiros internacionais, que pr-ocura
vam aliVíaf as caixas dos petro-dólares que estavam 
SObra-ndo, não igiionlvam as çendições finariCei!aS- dOs 
países que pleiteavam emprêstimos. Cheguei m·esmo a 

-hesitar em admitir que tivesse havido esse pleito. Não es
taríamos em face de dívidas tão grandes que, na verdade, 
foram empurradas pelos-banqueiros à-cata de quem vies
se pagar, ou prometer pagar, os juros dos depósitos dos 
petrodólares? Por isso, sOu levado a crer que os banquei
ros pecaram mais por conveniência própria do Que por 
excesso de .confiança. 

Recentemente, o Ministro Dilson Funaro esteve na 
Argentina, participando dq, "Grupo dos 24", que reúne 
países da América Latina, Âfrica e Ásia, interessados em 
defender uma posição conjunta frente ao FMI. 

De acordo com os dados discutidos nesta reunião 
sobre a dívida externa, jã era hora de os banqueiros a
prenderem, com i experiência, que os compromissos dos 
devedores encontram, no possível, o seu limite intrans
poníveL Nestas circunstâncias, os algarismos dizem mais 
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do que palavras, por mais veementes que sejam as pala
vras. 

Senão_ vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, imagi
nem a hipótese de pagamento do principal da dívida em 
20 anos, com a cobertura de juros vencidos, calculados 
na base de 10% ao ano. Mesmo assim, a dívida de toda a 
América Latina levaria ao pagamento de 400 bilhões de 
dólares nos próximos dez anos, e mais SOO bi!hõ'es de 
dólares nos_ dez anos .s1:1bseqüentes. Em 20 arros, a A
mériCa Latina teria trail,sferido para os credores 900 bi~ 
lhões de dólares, sem levar em conta as enormes dificul
dades para o desenvolvirrlento desses países. Pergunto: 
isso é possível? 

"Numa segunda hipótese, ad!Uitin'do que cada país con
tribuísse com 20% de suas c:JtpOrtações e que os juros não 
fossem além de 10% ao ano, ás exportações da Amêrica 
Latina não representam, em 1cónjUnto, mais de l(lO._bi
lhões de dólares. E mesmo ~upondo que essas expor
taçõ.ps cresçam, tomando po·r base a remessa de 200 bi
lhões de dólares por ano, encontraríamos, no termo do 
período, ainda uma dívída superior a 1.161 bilhões de 
dólares. Não se teria, pois, resolvido nad"a. 

A t~rceira hipótese, aventada na Conferência, tomou 
por bãse um prazo de 10 anos para a suspensão da amor
tização, se os juros mantivessem o índice d-e 10% ao ano. 
Isso significaria um alívio de 10 anos, mas teriam de ser 
pagos, em 20 anos, 1.447 bilhões de dólares. Ou, mesmo 
com a redução dos juros para 6% e 10 anos de prazo para 
a amortização do capital, haveríamos de pagar 857 bi
lhões de dólares. Não estavam esses compromissos exter
nos impondo um sacrifício muito aciina dãs fcirç3s e-das 
possibilidades da América Latina e particularmente do 
Brasil? 

A realidade dos números grita mais alto do que a meta 
boa intenção de credores e devedores. Nenhum banquei
ro fala em transigir, e _os devedores ainda não chegaram 
-a-cOordenar os seus pleitos. O que estã acimà .. de- QUal
quer dúvida, no entanto, é que, exceto o Brasil, nenhum 
dos países devedores estã em condições de satisfazer o 
próprio serviço de juios dos empréstimos contraídos. 
Mesmo nós brasileiros, por quanto tempo continuare
mos pagando juros e mais juroS: em detrimento do pro
gres_SQ tecnológico de nossa indústria, até constatarmos 
que esta dívida é impagãvel? -

Que resultarã, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de tudo 
isso s~não_ a realidade daquela bola de neve que, como 
frisei, à. m6dida que vai rolando, aumenta de peso e pro
porções? E -isso vem desde a fase do que se chamou, de 
cer_to que impropriamente, independêncía nacional, num 
país que continua, cada vez mais, dependente e subordi
nado às novas formas de dominação, que dispensam o 
fuzil em favor de taxas de juros sobre juros, protecionis
mos e depreciação do valor de nossas mercadorias no 
mercado externo. 

Chega de propostas contemporizadoras de pagamento 
da dívida em lO, 15, 16, 20 Ou 30 anos. Será que não so
mos capazes de compreender que é isso justamente que 
interessa aos banqueiros internacionaiS? Manter o Brasil 

-como uma eterna galinha dos ovos de ouro, alimentada 
por nós e eles só recebendo o ouro, às custas do sangue e 
suor do nosso povo trabalhador! 

O objetivo mínimo do Governo Sarney deverã ser não 
aumentar, em um só centavo, o total da dívida externa. 
Sob esse asp~cto_, o Plano Bak~r, de que se ~tá f~la~do 
com simpatia, ii.ão tería otitrO resultado senão o agrava
mento do endividamento brasileiro. 

fr!1 suma, pretendia o Plano Baker dar um novo crêdi
to de quase 29 bilhões de dólares, para ser distribuído a 
países que não somente aceitem as imp-ôsições do FUndo 
Monetãrio Ime_rnacional, como também se prontifiquem 
a restabelecer as suas importações de produtos fabrica
dos nos EUA. Ou seja, mais uma simples fórmula para 
afastar dificuldades de momento e postergar o problema 
mais séfio do pagamento do principal para o ano 2.000 e, 
desta forma, manter viva a galinha dos ovos de ouro 
para além do século XXI. 

Graças ao bom senso, até nos meios finãnceiros este 
plano é visto com desconfiança. Pelei menos é o que po
demos ver num artigo publicado na revist'J,, "Fortune" 
recentemente, de autoria_de Carol Loomins. Em resumo, 
diz o autor;_ .. 0 -Plano Baker é inviável porque ignora a 
dura realidade: a dívidajã é demasiadamente grande, es· 
tando acima da capacidade de pagar dos próprios deve· 
dores. E a intranqUilidade que paira sobre os banquei· 



ros, diante do possível não-pagamento é sufide)lte para 
não aceitar este plano". 

Será que interessa aumentar os empréstimos atuais, 
que, por sinal, não estão sendo pagos, com outros em
préstimos, que venham a agravar ainda mais as nossas 
condições de pagamento~ Claro que não. 

E o que importa, acirri.a de tudo, Srs. Senadores é man
ter nossa soberania e__i_ndependência perãnte as nações 
industrializadas, não nos submetendo mais aos ditames 
recessivos do FMI. 

Neste ponto, Sr. Presidente, a equipe económica que 
comandou as recentes renegociações da, _dívid.a e.xterna 
estã de parabéns. Conseguiu acertar um- novo acordo di
retamente com os 700 bancos credores sem submeter o 
País à auditoria do FMI. Isto_já significa uma vitória 
frente às pressões dos banqueiros euroPeUs, priõ.cipal
mente. 

Entretanto, o_ alarde que se fez -sobre as negociações 
concluídas semana passada entre o Governo·bras_il.e.b::Q e 
seus credores estrangeiros não se coaduna com o real po
der de barganha do Brasil, sobretudo depois da apli-
cação do programa de estabilização. _________ _ 

O Governo_a_inda nã.o cbeg_ou, de fato, a fazer uma au
daciosa renegociação do principal da dívida. Evitou ape
nas uma crise cambial, que certamente desembocaria 
numa falência com efeitos desastrosos para todo o siste
ma finariceir'o mundial. 

O que conseguimos, além da redução dg, "spread" de 
2,25% para 1,125%, com um-a economia de 320 milhões 
de dólares por ano, e do fim da cobrança do flat-fr~e, 
uma taxa de comissão de renegociação, com uma econo
mia de 170 milhões de dólares por ano, foi um acordo 
que reescalonou um terço da divida. 

Este, entretanto, não abrange os 66 bilhões de dólares 
da dívida pública e privada brasileira, mas apenas 6,1 bi
lhões de dólares vencidos em 1985, 9 bilhões que vence
rão este ano e mais 15,5 bilhões de dólares de linhas de 
crédito comercial e interbancário por rila1s um --an·o. o 
principal da dívid_a foh:~çalonado nu_m prazo de sete a
nos, com cinco de carência. Ou seja, o Brasil terá de pa
gar tudo, cerca de 8 bilhões de dólares, em apenas 2 a
nos. 

Por outro lado, a parte do principal que vence em 
1986, cerca de 12,8 bilhões de dólares, deverá ser deposi
tada no Banco Central, em cruzeiros, pelos tomadores fi
nais dos empréstimos. Isto é, na prática, os credores dei
xam de cobrar os vencimentos nas datas previstas, sem, 
no entanto, se comprometerem com nenhum resescalo
namento de longo prazo. 

Quanto à-passagem da prime rate para a libor, hã que 
registrar que a maioria dos contratos brasileirosjâ se _ba
seava na libor. De acordo com o Banco Central, cerca de 
59% do valor contratado. Os contratos passíveis de re
dução totalizam apenas 16% dos débitos, os quais serão 
transferidos para a nova taxa, apenas à medida que fo-
rem sendo vencidos e renegociados. _ _ 

Portanto, este último acordo atingiu duas metas: a pri
meira e mais importante, manter nossa independência 
perante o FMI, conseguindo uma redução considerável 
na taxa de dsGo- spread; e a segunda, ganhar mais um 
ano de folga. O que, na prática, significa, como frísei, 
protelar o problema por mais um ano. 

Apesar _de _ter obtido ganhos parciais nesta -última ne
gociação, o GoVern_o do Presidente Sarney mal terá tem
po para respirar, uma vez que, no próxímo anO, o eSqUe
ma de amortização da dívida externa será mais dificil 
ainda. 

Se não vejàinos, Sr. Presidente, Srs. -S~~dores, em 
1987, o País terã que enfrentar compromissos-i"efererites 
ao principal da dívida, calculados em 13 bilhões 788 mi
lhões de dólares, isto ê, IS% do débito total._ Até a_gora, o 
País tem conseguido adiar as amortizações do principal e 
se manter em dia com o pagamento de juros, em parCelas 
anuais na faixa de I O a 12 bílhões de dólares. 

Porém, se não tomarmos uma decisãO firme, até o fi
nal da década, o Brasil estará severamente aprisionado 
na camisa-de-força da dívida externa, pois os vencimeri
tos até 1990 sOmain 54 bilhões de dólares, ou seja, mais 
da metade do total da cJívida cJe 100 bilhões de dólares. 

Este, Srs. senadores, é sem dúvida o maior obstáculo à 
evolução da economia brasileira, que fica obrigada a 
transferir eilOi"mis excedentes em dólares, anualmenteJ , 
para os banqueiros. A Verdade é que desde 1982;quimdo 
o País."quebroU:", pas-samos-~ ser-exportadores de capi-
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tal para os países desenvolvidos, tendo, ainda por cima, 
de enfrentar as leis protecionistas daqueles países e a 
quedã dos pii:ços de nossos produtos no m-ercãdo inter
nacional. 

O Consenso de Cartagena, reunido em dezembm pas
sado, avaliou que a determinação dos preços dos produ
tos básicos-custou, à América Latina, uma perda de 6 bi
lhões de dólares, em sua receita de exportação. Mesmo 
'1lSSim, os latino-americanos realiza.i-am, no ano passado, 
uma transferência líquida ao exterior de 30 bilhões de 

·.dólares e de 100 bilhões de dólares ao longo dos quatro 
anos, a partir da crise de 1982. Por causa desta expor
tação de capital, o nível de investimento mi. região caiu 
para 2/3 do registrado em 1980, o que quer dizer que 
nossa capacidade de crescimento ficou profundamente 

--comprometida. . 
Imagine, Srs. Senadores, se começássemos a investir 

os- 4ólares que transferimos para o exterior todo ano, o 
crescimento de nossa economia saltaria de 8,5% registra
dos no ano passado para, no mínimo, 15%, marcando 
um recorde de crescimento mundial. 

Hoje, no Brasil, cada criança nasce devendo 900 dóla
res--ou 25 salários mínimos. Existem no País 12 milhões 
de crianças, com até sete anos de idade, desnutridas. A
lém disso, temos 13 milhões de adultos que comem ape
nas 1.650 calorias por dia, ou seja, o mínimo que um in
divíduo precisa ter para sobreviver, desde que não faça 
esforço físicO. _ 

A palavra do Presidente Sarney na ONU, no ano pas
sado, foi cristalina;. "O Brasil não pagará a dívida exter
na nem com a recessão, nem com o desemprego,_ nem 
com a fome ... Optamos por crescer sem nos submeter

mos a ajustamentos que signifiquem renónica ·ao desen
volvimento". E mais; ... Débito pago com miséria é conta 
paga com democracia". 

Não queremos ver o Brasil transformado numa praça 
de guerra, devido à miséria e fome de seu povo. Uma 
pesquisa realizada pela FEBEM e publicada na Folha de 

- -S. Paulo informa~. "De _janeiro de_1983 a outubro d~ 
1985, cresceu em _113% o registro de crimes praticadOs 
pelos menores de 14 anos no Estado de São Paulo. Por 
isso, Srs, Senadores, não exagero quando digo que o 
Brasil e a América Latina podem se transformar num 
outro Vietnã, se persistirem as mesmã.s conôições sócio
econômicas. 

Diante _deste quadro, desta herança recebida de 20 
anos de desgoverno militar, não resta, ao Presidente Sar
ney, outra atitude a tomar senão a firme disposiÇãõ de 
conduzir a negociação da dívida politicamente. O povo 
brasileiro não pediu esta dívida, não foi sequei" ouvido 
sobre_ela. Mesmo porque os recursos que formaram esta 
dívida de 3.0% _do PIB nã9 foram aplicados nos s~tores 
mais carentes, que favoreceriam à maioria da popúlação, 
como também não se adotou qualquer critério sodal na 
aplicação da grande massa desses recurst;>s. _ 

Chegou o momento de o Govenro dar um basta a esta 
situação de exploração e miséria. Somos a 8• economia 
do mundo e temos uma posição estratégica no panorama 
internacionaL Chega de dormir em berço esplêndido, 
Não poderia hayer um momento mais oportuno para 
impormos aos bancos internacionais nossas condições de 
pagamento do que este_, após a aplicação do programa de 
estabilização econômica. :b o povo brasileiro que deve 
decidir o seu futuro. --

A exemplo do que ocorreu na ESPanha:; Õnde o Gover
no cOnvocou um Plebiscito para--deciâir sê aquele país 
dey_eria ou não permanecer na OTAN, por que não con
vo_krmos um PlebiscitocNacional da Dívida Externa, 
paTa que a sociedade brasileira m.a,nifeste_su~_vontade so-
beranamente? __ 

É dentro de critérios puramente políticos, que não se 
traduzem em números qu-antitatíVOs, rriã.s se baseiam no 
poder criativo da população brasileira, que apresento 
medidas para viabilizar a opção do Presidente Sarney de 
não pagar a dívida nem com a recessão_nem com a fomç:: 

1) Suspensão do pagamefitO diOívída e dos juros por 
,um período que permita, ao GoVernO brasileiro, investi
gar detalhadame~te todos os empréstimoS realizados, 
caso_ por caso; 

2) Apuração, a partir de sinais de riqueza no exterior 
de_ servidores da administra_ção passada, para verificar 
em que medida os empréstimos externos contribuiram 
para tal enriqu~cimento; 

:· 3) Realizar auditorias em torno de compras de equi
pamentos no exterior, as quais, grande parte, foram fei-
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tas em operações chamadas casadas, em que o Governo 
brasileiro era obrigado a adqUirír-nO eXterior equipa
mentos, muitos dos quais se tornaram ·obsoletos e im
prestãveis. 

4) Pagamento só dos empréstimos contraidos com a 
finalidade de comprar equipamentos e realizar obras de 
infra~estrutura s-ocial e produtiva, que tenham atendido 
aos _interesses da maioria da população; 

5) Fíxação de um percentual de lO% em relação às 
nossas exportações para o pagamento desses emprésti
mos, como foi proposto pelo Presidente Alan Garcia, do 
Peru; 
- 6) Controle rigoroso das importações, proibindo a 

importação de supérfluos; 
7) Estabelecimento de um estatuto do capital estran

geiro, de modo a garantir o seu controle e definir as áreas 
e a dimensão de sua atuação no país, sempre de acordo 
cOrri OS Interesses naCionais; 

8) Renegociação d"ã. dívida externa de forma indivi~ 
dual, uma vez que cada país tem uma realidade interna 
diferente, o que não impede traçar estratégias comuns 
para pressionar o cartel dos credores; 

9) Redefinição das regras do jogo, num foro gabarita
do_ para o estabelecimento de uma nova ordem interna
clOnai que jmpeç_a ocorrer no futuro distorções e injus
tiças como ocorreram nesses últimos 12 anos. 

A meu ver, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é a úni
-ca forma de o Brasil honrar seus verdadeiros compro

missos, sem negociar com o suor do povo brasileiro, sem 
prejudicar o futuro de nossas crianças, sem se curvar à a
giotagem internacional e sem se subjugar e humilhar pe
rante o FMI e outros organismos internacionais, rom
pendo definitivamente os grilhões de dependência e con
quistando o seu lugar na História como uma nação rica, 
generosa e democrática. 

Muito obrigado, era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PDT- SC. Pronuncia o 
seguinte diScurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A incompetência dos governos militares acarretou se
riissiniOs prejuíZos à eCimomia nacional. Os escândalos 
fin_anceiros, tão comuns na Velha República, sangraram 
os cofres públicos, provocaram inúmeras CPis, ocupa
ram espaços em toda a imprensa, mas, curiosamente, 
nada de concreto aconteceu e os responsáveis por eles 
continuam impunes, sem serem incoinodados pela nossa 
JUstiça. 

Um desses escândalos, o da SUNAMAM- Superin
tendência de Marinha Mercante, ligada ao Ministêrio 
dos Tran~portes, continua a desafiar o atual Governo e a 
exigir uina reparação para os ~feitos ôãnosos por ele pro
vocado, pois não podemos admitir, Senhor Presidente. 

. que 3.000 trabalhadores da EMAQ continuem entregues 
~ própria sorte, pãssando fome, tendo os seus direitos 
~onfiscados, os seus empregõS suprimidos, as sua 
famílias ameaçadas como se fossem os resporisãveis pela 
crise na nossa indústria naval, quando o único crime des
ses trabalhadores foi o de ter trabalho com dediGação a 
lc::aldade,_para o f9rtalecimento da nossa economia. 

A EMAQ é uma das vítimas da política econôr:nica do 
Governo anterior e _da inexistência de uma política efi
ciente para o transporte marítimo e para a construção 
nava:t. O -Governo, face ã crise mundial, abandonou o 
nosso parque 1ridustrial, preferirido contratar fretes no 
exterior, consumindo os nossos dólares, dizimando as 
nossas divisas e esmagando a indústria naval brasileira 
que já o_cupou o 2~> lugar em todo o mundo: 

A _polítícã econ-ômic"a adotadà pelos últimos goVernos 
sempre estimulou os e premiou especuladoreS e punfu 
iinpiedosamehte os ganhos de produção, inibindo dessa 
forma 6 investimento, dando-nos a impressão de querer 
aniquilar a nossa indústria para atender a interesses nada 
condizentes com a nossa soberania. Nesse jogo, quase 
todos os setores governamentais participaram, com o 
mesmo objetivo, numa orquestração diabolicamente afi
nada; a própria CACEX, órgão que tem por finalidade 
estimular a exportação, mU.dava as regras do jogo, sem
J:ire jogando contra os nossos interesses. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no nosso País a impuni
dãde é-_um- fato irrefutável. A EMAcl vive um processo 
pré-falimentar. Os seus dirigentes usaram dolotosamente 
os recursos cedidos pelo Governo, dilapidaram o patri
mônio da empresa, contraíram dívidas, sendo que 70% 
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delas c_om o próprio Governo, pois há 30 meses devidos 
ao FGTS, di! tO-dos os seus funcionários, com juros e cor
reção monetária e isso ri uma empreSa ~m que o Governo 
Federal, através do BNDES, tem 27% de Participação, 
no ativo e no pasSivo. - - --

A incompetêncía- dos governos anteriores não justifica 
a omissão do Go-verno atual, pOis está_ em jogo a repu
tação do próprio Governo,- parte solidária das dívidas e 
dos desmandos dos dirigentes da EMAQ. 

Acredito que o Governo atual já tenha tido- temPO 
para tomar conhecimento do problema e possa agora en
contrar uma solução que afencta aos interesses dos fun
cionários da referida empre-sa, que faça retornar lio Te
souro Nacional os recursos ali inveStidos e que puna com 
rigor os responsáveis por toda essa situação. 

O Governo não_ pode ficar indiferente e insensível em 
relação ao problema. Tal atitude, sendo ele parte da em
presa, caracterizaria uma compactuação com todos os 
crimes cometidos pela direÇâo da EMAQ -e -nãO é isso 
que nós esperamos da Nova República. 

Apelo ao Presidente da República e ao Ministro dos 
TranSportes, em nome das 3.000 fã!níliaS que estão sen
do punidas por um crime que não cometeram e em nome 
do interesse maior d~ nosso País, no sentido de dialoga
rem com a Comissão de Fábrica para pôr um fim ao dra
ma que aflige esses brasileiros que querem apenas ver os 
seus direitos respeitados, os seus empregos garantidos, as 
.suas famílias protegic!Ns e trabalhar c~~a vez_J!lais e com 
mais eficiência para o engrandecimento de nossa Pâtria. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos Lyra. 

O SR. CARLOS LYRA (PDS ~AL. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste 
momento da vida nacional eu _gostaria de evitar uma o
missão, lembrando a todOS -nesta Casa uma data muito 
significativa relaciona(hiCOm uma empresa estatal que, 
nos últimos dez anos, muito contribuiu para o desenvol
vimento de nossa agriCultura e do País. 

Refiro-me, Sr: PreSídellte~ SrS~ Senadores, à Petrobrâs 
Fertilizantes S.A., PETROFÉRTIL, que, no día 23 -de 

·março, completou um decênio de atividades. A PETRO
FÉRTIL permitiu ao Brasil se tornar praticamente auto
suficiente em matécias-primas nitrogenadas e fosfatadas, 
substituindo importações onerosas para o nosso sacrifi
cado balanço de pagamentos. Dentro em breve, com o 
cloreto de potássio extral'âO-desergii:ie;-a- PETROFbR~ 
TIL oferecerá nova contribuição ao equilíbrio do nosso 
balanço de pagamentos. 

Tudo isso é decorréncta do Programa Nacional de_ 
Fertilizantes e Calcários A&rlêola:ii, o qu~I. elaboradO effi 
1974, estabelecia a necessidade de implantação de três 
grandes fábricas de amôniã e uréia, cuja produção asse
guraria a completa auto-suficiência nacional em nitroge
nados, que são os tipos de fertilizantes mais usados em 
nosso País. 

A realização desses projetas industriais foi entregue ao 
Sisteinà PETROBRÃS-:-teiido em vista não só o porte 
dos. empreendimentos, cada um deles orçado em aproxi
madamente 280 milhões de dólares, mas também ao fato 
de o Sistema PETROBRÂS ser o fornecedor-excluSiVO 
da matéria-primã a ser utílízaOã (gas natuial oU resíduo 
asfáltico) e já ter experiência própria no setor, com os 
complexos industriais operadoS pela Pet_roquisa, e,ro. Cu
batão e Cariláçarí, na Bahla. A Petrobrâs aceitou esS-a 
missão que lhe foi confiada, sem maior interesse de lucro 
que o estritamente necessário para não deteriorar os ca
pitais inVestidos -nesses empreendimentos, estranhos ao 
seu objetivo principal. 

Assim foi com a Fábrica _de Fertilizantes- F AFER, 
implantada em í958, anexa à Refinaria de Cubaião, cuja 
produção, além de justificada economicamente pela 
substituição de importações, contribuía para. amenizar 
os efeitos poluidores Sobre a regí~o em que se encontra 
instalada com o aproveitamento dos gases ali produzi
dos. 

O caso da UL TRA FÉRTIL, opera<j.a inicialmente por 
grupos privados e estrangeiros, objetiv-ou, c-om a pre;; 
sença do Estado na empresa:,- viabilizar uma função de 
produção-de interessc_esiratêgico para a economia nacio~ 
nal. 

DIÁRIO DO C()NGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Os anos 70 assinalam ~progressiva expansão das ativi
dades da empresa quando foi inaugurada seu complexo 
_industri~d de Piaçaguera. Em 74, com o desinteresse reve
lado pelo Grupo Philips Petroleum, a PetrobrásfPetro
quis~ _aqquiría o controle da Ultraf'ertil. Foi então trans
ferida para a empresa a Fábrica de Fertilizantes- (F A
FER) a qual foi acrescentada uma unidade de produção 
de nitrato de amônio e câlcio (nitrocâlcio). 

A Ultrafértil surgiu da associação do Grupo Ultra 
com a PhiliPs Petroleum e, desde 1967, comercializava 
fertilizantes fornecidos pela Usaid, a preços favOrecidos. 
A empresa dispunha de uma rede de ç_entros de serviços 
agrícolas, mais tarde transformados em unidades mistu
radoras, após passar para o controle da Petrofertil e ins
pirada ainda no espírito de cooperação com a iniciativa 
privada, a Ultrafertil alienou a diversos interesses priva
dos suas unidades misturadoras. 

Em 23 de março de 1976, era constitUída a.-Pevobrás 
Fei-tilizantes com unidades imiustriais implantadas em 
Araucâria, riõ Paranâ, e Laranjeiras, em Sergipe. No ano 
segumte ao da &ua fundação, a Petrobrãs Fertilizantes 
assum1a também o controle da Ultrafértil e da então Pe
trofértil _Qwje Jitrofêrtil}. 

Em f978, a PETROFÉRTIL adquiriu da União a In
dústria Carboquímica Catarinense. Na aquisição dessa 
empresa, os recursos recebidos da PETROF~RTIL pela 
venda de ações foram imediatamente aplicados pela U
niâ_o na ~ompra de parte beneficiária, o que __ permitiu 
manter a companhia capitalizada. Ainda em 78, o Go
verno determinava à P_etrofêrtil adquiriSSe da- Cia. Vale 
do Rio Grande S.A., em Uberaba; em 79, foi a vez de ad
quirir o controle de outra subsidiária da Vale, a Mine
ração Vale do Parnaíba S.A. - VALEP. Em seguida, 
VALEFtRTIL e Valep foram incorporadas à Fertilizan
tes Fosfatados S.A.- FOSFÉRTIL, qUe se tornou uma 
aa.S maiores controladas âa PET-ROFÉRTIL. 

Em 1982, foram completados os projetas das fãbri~as 
d6 amônia e uréia de Laranjeiras e Araucãria. 

A Petrofertil passou então a assumir a função exclusi
va de holding. 

Posteriormente, sempre cumprindo determinações go
vernamentais, a PETROFhRTIL passou a participar de 
vários empreendimentos erri asSodações com diversos 
grupos nacionais, privados e estat~Js, 

Em 1984, foi criado o grupo PETROFÉRTIL, inte
grado pelas cinco controladas com o objetivo de centrali~ 
zar e racionalizar, na sociedade de comando, a adminis
tração e o controle de suas atividades. 

Para assinalar a singular importância da PETRO
FI::RTIL p,ara a economia do ~ais, basta lembrar que em 
seus dez anos de existência, tendo investido cerca de _1,5 
bil~ão de dóhres, prgmoveu ainda_a substituição de im
portações da ordem de 2,2 bilhões de dólares. 

Neste momento, o setor agrícola vem sendo espe_cial
mente favorecido pelos Preços -praticados pela PETRO
FÉRTIL. inferiores aos do mercado internacional. 

Este País, Sr. Presidente, Srs: Senadores, não realizará 
suas metas de desenvolvimento econômico e social, se 

--não atribuir à implantação de modernas tecnologias 
agrícolas toda a ênfase de que for capaz. Sou favorável a 
uma reforma agrâria, racional e bem planejada nos seus 
mé.todo~ e concepções. 

Mais impoftante, porém, do que a reforma- agrária é a 
r~\·olução agrícola dos nossos dias, com novos_métodps 
e Processos em pl~mo anda.\nento. O uso de modernas 
técnicas, eSpecialmente dos fertiliZantes, está modifican
do, como uma verdadeira revoluçã9, a concepção que 
todos tínhamos no passado do que era agricultura. 

Para se ter idéia das transformações operadas pelas 
m_~dernas técnicas agrícolas, examinemos os seguintes 
dados da economia dos Estados Unidos da América do 
Norte. Em.I900, a força total do trabalho naquele país se 
encontrava â.ssim distribuída: 18% de empregados no co
mércio, 36% nas fábricas, 9% em servíços diversos e 38% 
n~ agriCultura. Vejamos o que sucedeu na América do 
Nofte, nestes 86 anos, revelando dados estatístiCos da 
distribuição da força de trabalho naquele país, no mo
mento atual:_ 54% enContram-se empregados no comér
-cio; 28% são operários da indústria ou em serviços corre~ 
latos; 16% em serviços diversos e na agricultura apenas 
2,7%. 

-A solução dos grandes problemas ligados à píodução 
abundante de alimentos implica necessariamente na o-
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ferta de fertilizantes baratos e adequados, como vem fa
zendo a PETROFERTIL,juntamente com o setor priva
do, mercê do esforço e da competência de seus adminis
tradores e técnicos. 

A variar;ia massa de produtos gerada no conjunto deu
nidades industriais operadas por empresas ·controladas 
pela PETROFÊRTIL _pode ser expressa por uma pro
dução de quase oito milhões de toneladas de produtos os 
mais div_er_sos, que vão desde o concentrado fosfático ~o 
hidrogénio; passando p~la uréia e ácjdo fosfóriCO. --

De outro -ponto de vista, o dimensionamento da PE
TROF1:.RTIL po-de ser visualizado pelos seguintes valo~ 
res do seu balanço: 
- Patrimônio ..... 7,2 bilhões de cruzados 

-Ati vos totais . . :, ... 8,0 bilhões de_cruzados 
-Capital social . , . . . . 1,89 bilhão de cruzados 
-Investimentos ..... _ ...... 6,9 bilhões de cruzados 

Nos seus anos de existência, a PETROFÉRTIL prati
camente incorporou ao seu controle uma grande empre
sa a cada ano. Coordenar tecnologias tão diversas, pro
grarnas....de produção e comercialização tão variados, é 
obra que honra qualquer administração. E isso a PE
TROFbRTIL vem executando com toda discrição e efi
ciêndã~ aterita exclusivamente aos interesses nacionais. 

Para finalizar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicito 
que fiquem registrados nos Anais desta Casa os ~umpri
mentõs, que sei são unãriimes, dos representantes de to
dós os partiaos aos empregados da PETROFÉRTIL, 
sem distinção de cargo ou função, pelo belo trabalho que 
tênl desenitofvido. 

Não poderia, porém, concluir este meu pronuncia
mento, sem fazer uma menção especial no trabalho de 
criação da PETROFf:RTIL ao ex-presidente Ernesto 
Geisel, um grande inovador, ao Dr. Paulo Vieira Belotti, 
como grande executor, e ao seu atuat vice-presídente, o 
engenheiro Aurílio Fernandes. 

Muito agradecido. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE(Martins Filho)- Não hã mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou.encerrar a sessão, de
-signando para a extraordinária das 18 horas e 30 minu~ 
tos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno ónico, da Redação Final (ofereci~ 
da pehl--Cómissão de Redação em seu Parecer ns- 159,-de 
1986), do Projeto de Resolução n9 173, de 1985, que au
toriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em·Ci$"152.682.159, 14 (cento ecinqiienta e_ dois milhões, 
seiscentos e oitenta e dois mil, cento e cinqUenta e nove 
cruzados e quatorze centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

-2-

Discussão, em turno únicO, da Redação Fínã.l (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 161, de 
t 986), do Projeto de Resolução ns- 178, de 1985, que au
toriza ã. Prefeitura Municipal de ItaPira, Estado de São 
Paulo, a contratar operação de crédito no valor de CzS 
8.541.692,50 (oito milhões, quinhentos e quarenta e um 
mil, seiscentos e noventa e dois cruzados e cinquenta 
centavos). 

-.3-

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 163, de 
1986), do Projeto de ~~s9lução n'~' J81, de 1985, que au~ 
toriza a Prefeitura Munkipal de Sombrio, Estado de 
Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 275.952,70 (duzentos e setenta e cinco mil nove~ 
centos e cinquenta e- dois cruZados e--Setenta centavos). 

-4-

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci· 
da pela Comissão de Redação_em seu Parecer n'~' 166, de 
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1986), do Projeto de Resolução n9 186, de 1985, que aU
toriza a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, Estado 
do_ Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no 
valor de Czl. 15.897.513,47 (quinze milhões, oitocentos e 
noventa e sete mil, quinhentos e treze cruzados e quaren
ta e sete centavos). 

-5-

Discussão, em turno úniCo, .da Redação Fínal (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 167, de 
1986), do Projeto de Res_oluç~o n9 187, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a contrãta.r·Óperação de crédito nova
lor de Cz$ 42.459.266,75 ,(quatenta e dois milhões, qua
trocentos e cinqUenta e nove inil, duzentos e sessenta e 
seis cruzados e setenta e pincq centavos). -

I 

~6~ 
I 

Discuss.1io, em turno úniCo; ~o Parecer da-CorillssãO 
de Relações Exteriores sobre f1 Mensagem n9 262, de 
1985 (n9 544/85, rià o-rigem").-d~ 29 de outubro de 1985, 
pela qual o Senhor Presid~nte fia República submete à 
deliberação do Senado a esfolhiJ do Sen,hor Ayr~pn .Gon-

DIÁRIO DO CONGRESSONAClONAL (Seção II) 

zalezGil Dieguez, Ministro de SegUnda Classe, da car
reira- de Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República Libanesa. 

-7-

Discussão, em turno únicO, do Pa'recer da ComissãO 
de __ Rdações Exteriores ~_Q)?re a, MeiJ..sa,g~~_ll938,_9-~ 1986 
(n9-Jf86, na origem), de 7 de janeiro de 1986, pela qual o 
Senhor Presidente da Repúblíca subinete à deliberação 
do S_enado a escolha do Senhor Gu)' Menc;les P~f!heir_o de 
Vasconcellos, Ministro de Segunda Classe, da carreira de-
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Guiné-Bissau. 

-8-

Discussão, em turno ún'ico, do Pafecer da Comissão 
de Relações ~terióres so~re a Mens~~em n940, de 19~6· 
(n9· 5/g6, na orige~)". de 8 de janeiro ~o correri.te ano, 
pela qual o Senho( ~residente da RePública submete à 
deliberação do Senido a eScolha do Stnhor Ramiro Ely
sío Siraiva Guerreil-0~ Embaixador do Brasil junto à Re
pública Italiana, p3.ra, Cumulativamente, exercer a 
função de Embaixadbr do1Brasiljunto à República Po
pular Socialista da· Albânía, 

I' 
' i.' 
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-9-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n<14l, de 1986 
(n9 19/86, na origem), de 21 dejaneintdo corrente-ano, 
pela qual o Sen~or Presidente da República submete à 
deliheração do Senado a escolha do Senhor Carlos Al
berto Pereira Pinto, Ministro de Primeira Classe da car
reira de Diplomata, para exercer a função de e~baixa
dor do Brasil jun_to à Federaçã_o da Malásia. 

-10-

Disc-usS"à(i; em turnO ?mico, do Parecer da Comissão 
de Relações Ext~riores sobre a Mensagem I!<:> 66, de 1986 
(n9 65/86, na ongem), de 13 de março do corrente ano 
pela qual o __ Senhor Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos dos 
Santos V eras, Min"iStro-de Primeira Classe, da carreira 
de Diplomata, para exercer a função de embaixador do 
Brasil na Jamaica. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a sessão. 

_ [Levanta-se a sessão às 1_8 horCJ!_e 10 minutos.) 

Ata da 35~ Sessão, em 9 de abril de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' .Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA-

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: . 

Jorge Kalume- Altevir Leal-- Mário Maia -Fábio 
Lucena - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Gaivão Modesto- Odacir Soares- Gabriel flerines
Hélio Gueiros- Alexandre Costa- Américo de Souza 
-Alberto Silva- Helvidío Nunes- Cêsar Cals- Jo
sé Lins - Virg"ílio Távora- Carlos Alber.to_:_ Moacyr 
Duarte - Martins Filho - Marcondes Gadelha ~ Cid 
Sampaio - Nilvaldo Machado --Guilherme Palmeira 
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco
Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon -
José Ignácio Ferreira- Mo"acyr Dalla- Amaral Peixo
to- Nelson Carríeiro- Jamil Haddad -Itamar Fran
co - MurHo Badaró - Alfredo Campos - Fernando 
Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferrei
ra - Mauro Borges - Benedito Canelas - Gastão 
MUller - José Fragelli - Marcelo Miranda- Salda
nha Derzi- Affonso Camargo ;:_ Àlvaro Dias- Enéas 
Faria- Jaison Barreto -Ivan Bõnato- Lenoir Var
gas- Carlos Chia relU - Pedro Simon- Octávio Car
doso. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senador~. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessã_o. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário vai proceder à leitura do Expedien

te. 

b lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER 
N• 212, de 1986 

Da Comissão de Redação 
Redação final do Projeto de Resolução n9 3, de 

1986. 

Relator: Senador José Jgnácio Ferreira 

A Comissão apresenta a redaç~o final do Projeto de 
Resolução n<1 3, de 1986, que autOriza o Governo do Es-

Presidência do Sr. José Fragelli 

tado da Bahia ;;1 éontratar operação de crédito no valor 
ae CzS 69.7H).0:?7L26 (sessenJa.t:.nov,~ milhões_, setecen
tos e dez mil, trinta e sete cruzados e vinte e seis centa-
vos). 

1 
! 

Sala d_e ReUniões qa Comissão, 9 de abril de 1986. -
Lenoir Vargas~ Presid~nte-José Ignácio Ferreira, Rela
tor - Saldanha Derzi. 

ANEXO. AO PARECER N' 212, DE 1986 

Redação final: do Projeto de Resolução n<:> 3, de 
1986. . 

Faço saber qhe o Senado Federal aprovou, nos termos 
do-- útigo 42i .inciso VI, da Constitui~ão, e eu, 
____ _:·,,"Presidente. promulgo a segumte 

RESOLUÇÃO W --• de 1986 

Autoriza. o Governo do Estado da Sabia, a contra
tar operação de crédito no valor de CzS 69.710.037,26 
(sessenta e nove milhões, setecentos e dez mil, trinta e 
sete cruzados e vinte e seis centavos). 

O Senado Federar resolve: 
Art. J9 t o Governo dO Estado da Bahia, nos ter

mos do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 69.710.037,26 (sessenta 
e nove milhões, setecentos e dez mil, trinta e sete cruza
dos e vinte e seis cetÍtavos), correspotÍdente a 1.518.674 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN,.considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
45:9nt,9-l, vigente em julho de 1985-,junto à Caixa Eco
nômica Federal, esta nl!_ qualidade de gestora do Fundo 
de A p-aio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada 
à im-plantação de penitenciária (operaçãO 1); aquisiÇão 
de viaturas e aparelhos de radiocomunicaÇão (operação 
II); implantação de Hospital Geral (operação III); cons
trução de centro de treinamento (operação lV); implan
tação de creches (operação V); implantação de Unidades 
Escolares (operação VI) e implantação de Casa Lar para 
crianças portadoras de doenças mentais (operação VII), 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2<i Esta Resolução entra em vigor na data ele 
sua publicação. 

PARECER 
N• 213, de 1986 

Da 'comissio de Redaçio 

Redaçio fmal d() PrOjeto de Resolução n' 4, de 
1986. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
ReSolução n9 4; de 1986, que autoriza o GovernO-doEs
tado da Bahia a elevar em Cz$ 73.889.277,15 (setenta e 
três milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e 
setenta e sete cruzados e quinze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de abril de 1986.
Lenoir Vargas, Presidente- Saldanha Derzi, Relator
José Ignácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N• 213, DE 1986 

Redação final do Projeto de Resolução n9 4 de 
1986. ' 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• --• DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Bahla a contra
tar operacio de crédito no valor de CzS 73.889.277,15 
(se_tenta e ttês milhões, oitocentos e oitenta e nove 
mil, duzentos e setenta e sete cruzados e quinze centa
vos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 <:> É o Governo do Estado da Bahia, nos ter~ 

mos do artigo 2<1 da Resolução n<l93, de 11 de outubro de 
1976, autorizado a contratar operação de erMita no va
lor de CzS 73.889.277,15 (setenta e três milhões, 'oitocen
tos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta ~ sete cruza
dos e quinze centavos_), correspondente a 1.933.845,99 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
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ORTN, considerado o valor nomínal da ORTN de Cr$ 
38.208,46, vigente em-maio de 1985, junto a··câiX:ã-Eco~ 
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento So~iã.l- F AS, destinada 
à implantação oe-centros educaciollais, para enSino pro
fissionalizante -a-nível de 2t> grau, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 21' Esta resolução_ entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER 
N• 214, de 1986 

Da Comissão de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resolução nQ 9, de 
!9S6. 

Relator: Senador Lenoir Va~gas -. . 
A CõlniSsão apreSerita a redação final do Proj~to de 

Resolução n'i' 9, de 1986, que autoriza o Departamento 
de Estradas de Rodagem de Santa Catarina a elivãr em 
Cz$ 142.451.149,49 (cento e quarenta e_ dois milhões, 
quatrocentos e cinqUenta: e um mil, cento e quarenta e 
nove cruzados e quarenta e nove centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. __ _ 

Sala de Reuniões da Comissão, 9âe al)fil de- f986. -
Saldanha Derzi, Presidente- Lenoir Vargas, Relator
José lgnácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER No 214, DE 1986 

Redaçio final do Projeto de Resolução n'í' 9, de 
1986 

Faço saber que o Sena<~:o Fed~ral apro'You, _nos termos 
do' ârtigo 42, incico VI, da ConStituiÇão, e eu, 
----- Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No -. DE 1986 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rod;1gem 
do Estado de Santa Catarina e elevar em Cz$ 
142.451.149,49 (cento e quarenta e dois milhões, qua# 
trocentos e cinqüenta e um mil, cen~o-~ quaren_t~ t" 

nove cruzados e quarenta e nove centavos) o montante 
de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É o Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, tempo
rariamente, os parâmetros estabelecidos nos incisos I e 
III do artigo 2~ da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 
1975, modificada pela de n<~ 93, de ll de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, a (mi. de que possa reali~ 
zar operação de crédito no valor de CzS 142.451.l49,49 
(cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e cin~ 
qüenta e um mil, cento e quarenta e nove cruzados e qua~ 
renta e nove centavos), correspondente a 3.728.262 Obri~ 
gàÇões Reajustáveis do-. tesouro Nacional - ORTN, 
considerado o valor nominal da ORTN _de C:r:$ 
38.208,46, vigen1e e~ maio de-1985, cõm_recllisos da 
Agência Especial de Financiamento Industrial- FINA# 
ME, e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econô~ 
mico ~ Socjal - BNDES,_ d~.t!I).Tada ~ conc!1::1sãç d'!, se~ 
gutida eiapa da travessia Continente-Ilha de Santa Ca
tarina, obedecidas as condições admitidas p~lo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Ari.. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER 
N' 215, de 1986 

Óa Comissão de Redação 
Redação final do Projeto de •Resolução n9 10, de. 

!986. 
Relator: Senadof JoS{Ignácio Fe~eira __ 

A Comissão apresenta-i Tedação-finai do ~ojeto de 
Resolução n9 10, de 1986, que autorizª_o Governo doEs~ 
tado do Espírito Santo a contratar O.Peração de crêdito 
no valor de CzS 12.327.175,16 (doze milhões, trezentos e 
vinte e sete mil, cento e setenta e cinco cruzados edezes
seis centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de abril de 1986. -
Lenoir Vargas, Presidente-José lgoácio Ferreira, Rela
tor - Saldanha Derzi. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIUNA~1~ão lD 

ANEXO AO PARECER N• :1.1s; IÍÍ'. 1986 
'Redação final do Projeto de :Resolução n~' 10, de 

1986. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do artigo 42, inciso V1, da Constituição, e eu, 
-----~-, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No • DÍd986 , 
AutoriZa o·GoverDo do Estado do Espírito Santo a 

contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
12.327.175~16 (doze milhões, trezentos e "Yinte e sete 
mil, cento e setenta e cinco cruzados e dezesseis cen
tavos). 

O SenâdO Federal resolv~ 
ArL 1? É o Governo do Estado do Espírito Santo, 

nos termos do artigo 29 da Resolução n? 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contra
tar operação de crédito no valor de CzS 12~327.175,16 
(doze rnilhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta 

. e cinco cruzados e dezesseis centavos), correspondente a 
249.553,72 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio
nal - ORTN, considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 49.396,88, vigente em agost'! de 1985,junto ~Cai~ 
xa Econõmica Féâerã.t, eSta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à ampliação da rede estadual de ensino, obede
cidas _as condições admitidas pelo Banco Central doBra-
sil, no respectivo processo. -- · 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER 
N• 216, de 1986 

Da Comissão de Redaçiio 
Redaçào final do Projeto de Decreto Legislati"YO n~' 

24, de 1985 (ns> 82/85~ na Câmara dos Deputados). 
Relator: Senador Jorge I{ a lume 
A Comissão apresenta--a redação final do Projeto de 

Decreto tegislativo n9 24, de 1985 (n9 82(85, na Câmara 
dos Deputados.), que aprova o texto do. Acordo relativo_ 
à Cooperação em Ciência e Te_cnologia entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Esta
dos Unidos da América, celebrado em Brasília, a 6 de fe
vereiro de 1984. _ 

Sala de Reuniões da ComisSão, 9 de abril -de 198 . -
Le_noir Vargas, PreSidente _,Jorge Kalume, Relator
Américo de Souza. 

ANEXO AO PARECER No 216, DE 1986 

Redaçiio final do Projeto de Decreto _Legislativo n~' 
24, de 1985 (n9 82/85, na Câmara dos Deputados_). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 44, item I, da ConstitUição, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° • DE 1986 

Aprova o _texto do A_cordo relativo à Cooperaciio 
em Ciências e Tecnologia entre o Go-yerno da Re
pública Federativa do Brasil e o Gõfemo dÕs Estados 
Unidos da América, celebrado em Brasflia, a 6 de fe
vereiro de 1984. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' ~-aprovado o texto ·do Acordo relativo à Coo

peraÇão em Ciêiicia e Tecnologia entre à Governo da 
República Federativa do Brasil e o (}overno: d_os Esta~os 
·unidos da América, celebrado em Brasília, a 6 de Íeve
reiro de_ 1984. 

Parágrafo único. São sujeitos ã aprOvaÇão do Con
gresso _Nacional quaisquer atas de que possam resultar 
revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a 
estabelecer ajustes complementareS. _ _ 
- Art: -19 Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

O SR PRESlDENTE (J o sê Fragelli), O Expediente 
lido vai à publicação. (Pausa.) 

Através do Aviso n9 92, de 1986, de 2 de abril do cor
re-nte ano, o presidente do Tribunal de Contas da União 
encaminhou ao Senado cópias das Atas das Sessões em. 
que forã.m tomadas decisões aplicando sanções aos res
ponsáveis que relaciona, bemtomo a discriminação dos 
recursos providos no período de 28 de novembro de !"985 
a 4 de março de 1986. 
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O expediente foi encaminhado, com Ofício, à Comis
são de Finanças, para conhecimento. , 

O SR. PRESIDENTE - (José Fragelli) - Sobre a 
mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~>
Secretário. 

É lida· a seguinte 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador JOsé Fragelli 

Brasília, 9 de abril de 1986. 

Dignfssíino Presidente do Senado Federal 
Senhor Presidente: 
Comunico a Vossa Excelência, meu desligamento do 

Partido da Frente Liberal, no dia 12/11/85 e a minha 
vinculação no Partido do Movimento Democrático Bra
sHeiro a partif da mesma data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os protestos de estima e consideração. -Claudio~ 
nor Roriz. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i), O Expediente 
lido vai à publicação. _ -

SObre a mesa, redações finais quevao ser lidas pelo Sr. 
1'~-Secretário. 

São lidas as seguintes 

PARECER 
N• 217, de 1986 

Da Comissão- de Redaçlio 
Redação final-do Projeto de Resolução n~' 5, de 

1986. 
Relator: Senador Saldanha Derzi 

A cOmissãO apresenta a redação final do Pro}eto de 
Resolução n9 5, de 1986, que autoriza o Governo do&-. 
tado do Pará a realizar operação de emprêstimo externo, 
no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
~ericanos), desti?ada ao Programa de investimentos 
prioritários daq~le Estado. 

Sala de Reu_niões da Comissão, 9 de abril de 1986. -
Lenoir Vargas, Presidente - Saldanha Derzi, Relator -
José Jgnádo Ferreira. 

ANEXO AO APRECER No 217, DE 19Só 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 S, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovo~, nos termos 
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃÓ -No , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará á realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
2f),90Q,OOO.OO (vi~te milhões de dólares america
nos), de.stinada ao PrOgrama de investimentos prio
ritãrios daquele Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Parâ autorizado 

a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 20,000,000.00 -(vin
te milhões de dólares americanos), ou o equivalente em 
outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a 
ser indicado, destinada a financiar o :Programa de inves~ 
timentos prioritários daquele Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-â nos moldes aprova
dos pel_o Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condi_ções creditícias _da operação, a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do Decre
to n974.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
ex.igêp.cias dos _órgãos encarregados da execução da polí
tica económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, 
as dispoSições da Lei Estadual n9 42, de S de novembro 
de 1985, autorizadora da operação. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

. PARECE~ 
N• 218, de 19"86 

Da. Comissão de Redaçíio 

198
:.edação final do Projeto de Resolução n~' 7, de 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
A ComissãO apresenta a redaçào final do Projeto de 

Resolu_ção no;> 7, de 1986, que autoriza o Governo doEs
tado de Santa Catarina a real~zar operação de ernpr~ti-
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mo externo no valor de USS 24,500,000.00 (Y1nte -e-quã--
tro milhões e quinhentos mil dólares americanos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 9-de abril de 1986.
Saldanha Derzl, Presidente - Lenoir Vargas, Relator -
José Ignácio Ferreira. 

ANEXO AO PARECER N' 218, DE 1986 

Redaçiio final do Projeto de Resolução n"' 7, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso IV, da Constituição, e eu, - ,Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza o Gol'erno do Estado de Santa Catli.rina a 
r~alizar Qperação de empréstimo externo no valor de 
USS 24,500,000.00 (vinte e quatro milhões e quinhen
tos mil dólares americanos). 

O Senado Federal resolvç:_: ____ _ 
Art. 1 tt É o Governo do Estado de S_anta __ Ca1arina_ 

autorizado a realizar, com a garantia da _Uni-ªo, uma 
operação de empréstimo exterriõ no -valor de USS 
24,500,000.00 (vinte !; quatro milhões e quinhentos mil 
dólares americanos) ou o equivalente em oUtras moedas, 
de principal, junto ao Banco Internacional de _Recons
trução e Desenvolvimento, destinada à aplicação no Pro~ 
grama de Apoio ao Desenvolvimento Urbano das Cida~ 
des de Pequeno e Médio Porte do Estado. 

Art 29 A operação realizar~se-â nos moldes aprova
dos pelo Poder Executivo Fede.ral, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação, a ser efetuada pelo 
Ministéfío da Fazenda cm articulação com o Banco Cen~ 
trai do Brasil, nos termos do artigo 19, item II do Decre
to n974.157, de6 de junho de 1974, obede_cidas a.s demais_ 
exig~cias dos órgãos encarregados da execUção da poli
tica econômico-financeira do GOverno Federal, e, a"índa, 
as disposições da Lei Estadual n9 6.591, de 12 de julho de 
1985, autorizadora da operação. __ 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) As redações fi. 
nais lidas vão à publicação. (Pausa.) -

Sobre a mesa, requerimentos que-vão ser lidos pelo Sr. 
l9-8ecretário. 

São lid_os e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 52 de 1986 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imCdiata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n" 5, de 
1986. -

Sala das Sessões, 9 de abril de 1986.- Hélio Gueiros. 

REQUERIMENTO 
N• 53, de 1986 

Nos lermos do art. 356 do Reginlento Interno, requei
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo
tação, da redação final do Projeto de Resolução n" 7, de 
1986, que autoriza o Governo dQ Estad_o_ Q~ Sa_ota Cata
rina a realizar operação -de emprêstimo externo-Do valor 
deUS$ 24,500,000,00 (vinte e quatro milhões e qUinhen-
tos mil dólares americanos). . 

Sala das SeSs_õeS,' 9 de abril de_J986. ~·AlfW)p_ Cam
pos. 

O SR. PRESIDENTE José Fragelli)- Aprovados os 
requerimentos, passa-se à apreciação da redação flnal do 
Projeto de Resolução n9 5, de 1986. 

Em discussão a recfação final. 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-encerra-

da a discussão. -
Em votação. ---" ~ . 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

se11tados. (Palisa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Passa-se à dis
cussão da redação final do Projeto de Resolução n' 7, de 
1986. (Pausa.) 

DIÁRIO DO CONGR.ESSONACIONAL (Seção II) 

Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerra
da. 

Em votação. 
Os Srs._Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - P3.ssa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofe
recida pela comissão de redação em sel.LParecer n<? 
159, de 1986), do Projeto de Resolução n9 173, de 
1985, que autoriza o Governo do EstadQ.do Rio de 
Janeiro a elevar em Cz$ 152.682159,14 (cento e cin
qUenta e dois milhões, seisc_entos e oitenta e dois 
mil, cento e cinqUenta e nove cruzados e quatorz.e 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Em discussão _a redação finaL (Pausa.) 
Não havendo quem queit-a discuti-la, declaro-a encer

rada. 
E~cerrada a discu~são, a redaçào final é considerada 

definitivamente aprovada, nos tefmos do art: 3:S9 do Re
gimento_ Interno. 

O projeto vai à promu~gação. 

É a seguinte a redação_ final aprovada. 

Redação final do Projeto de Resolução n<? 173, de 
1985. 

_ J:'aço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
d-o- út. 42, incisO VI, da Constituição, e eu, 
----- Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em CzS 152.682.159,14 (cento e cinqüenta e 
dois milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e 
cinqüenta e nove cruzados e quatorze centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 19 É o Governo dO Estado do Rio de Janeiro 

autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro esta
belecido no itein III do art. 2'i' da Resolução n9 62, de 28 
de outubro de 1975, modificãda pela de n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, ambas do Senado_ Federal, de modo a 
permitir o registro de uma emissão de 5.036.261 Obri
gações do Tesouro do Estado do Rio de J anei.ro -Tipo 
Reajustável - ORTRJ, equivalente a Cz$ 
152.682.159,14 (cento e cinqUenta e dois milhões, seis-

--centos e oitenta e dois mil, cento e cinqUenta e nove cru
zados e quatorze centavos), considerado o valor nominal 
do __ título de Cr$ 30.316,57, vigente em niarço de 1985, 

- destinado à complementação do giro da divida consoli
dada interna mobiliâria, venCível no exerdcio de 1985, o
bedecidas 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 (José Fragelli) --Item 2: 

Discuss.ão", em turno único, da redação final (ofe
recida pela Cõmissão de Redação em seq Parecer n9 

-"161, de 1986), do Projeto de Resolução n'i' 178, de 
1985, que autoriza a prefeitura municipal de Jtapira, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédi
to no valor de CzS 8.541.692,50 (oito milhões, qui
nhentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e 
do"is cruzados e cinqUenta centavos). 

Em discussão a red.ação _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
giinento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redaçã_o final aprovada. 
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Redação final do Projeto de Resolu,;;ão n~> 178, de 
1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso- VI, da ConstituiÇão, e eu, 
----- Presidente, promulgo a seguinte 

~-RESOLUÇÃO N9 , DE 1986 

Autoriza a Prereitura Municipal de Itapira, Esta
do de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de Cz$ 8.541.692,50 (oito milhões, quinhentos e 
quarenta e um mil, seiscentos e noventa e dois cruza
dos e cinqüenta centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado 

de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação_ de crédito no valor de 
Cz$8.541.692,50 (oito milhões, quinhentos e quarenta e 
um mil, seiscentos e noventa e dois cruzados e cinqUenta 
centavos), correspondente a 250.000 UPC, considerado 
o valor nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, vigente em 
abiil de 1985, junto ao Banco do Estado de São _Paulo 
S,A., ~ste na qualidade de agente financeiro do Banco 
NaciCiii-arda Habitação - BNH, destinada à execução 
de_obras do Projeto CURA, no Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

ArL 2~> _ . Esta Resolução entra em vigor na data de 
.sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3: 
Discussão, em turno único; da redação final ( ofe

recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
163, de 1986), do Projeto de Resolução n9 181, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municípal de 
Sombrio, Estado de Santa catãrinã, a contratar õ
peração de crêdito no valor de CzS 275.952,70 (du
zentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinqUenta 
e d~i~_ cruzados e setenta Centavos). 

Em díscussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente apiovada, nos termos do art. 359 do Re-
gimento Interno. -

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação fillal aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n9 181, de 
1985. 

Faço saber qu~ o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio, Es
tado de Santa Catarina, a contratar operação de cré
dito no valor de Cz$ 275.952,70 (duzentos e setenta e 
cinco mil, novecentos e cinqüenta e dois cruzados e se
tenta centavos). 

·o-senado Federal resolve: 
Art. J'i' É a Prefeitura Municipal de Sombrio, Esta

do de Sil.nta Catarina, nOs termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autoriZada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 275.952,70 (duzentos e setenta e cinco mil, nove
centos e cinqüenta e dois cruzados e setenta centavos), 
correspondente a 5.586,44 Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nomi
nal da ORTN de CrS 49.396,88, vigente em agosto de 
1985, junto à Caixa-EConômica Federal, esta na qualida
de de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, destinada a obras de infra~estrutura bási
ca nas vias urbanas, naquela cidade, obedecidas as ®n
diçõêS- a-dmitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data_de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Item 4: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
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166, de 1986), -do Projeto-·d,; ReSolução n~' 186, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra 
Mansa, Estado do Rio de Janeiro, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 15.897.513,47 
(quinze milhões, oítOcentOs e noverita e sete mil, 
quinhentos e treze cruzados e quarenta e sete centa
vos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queirã discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é. considerad_?

definitivamente aprovada, nos terltlos do art. 359 do_Re-
gimento Interno. __ 

O projeto vai à promulgação. --
~ a seguinte a redação final aprovada. 
Reda.Çio final do Projeto de Resolução nl' 186, de 

1985. 

Faço saber que o Senado Federãl aprovou, nos termo 
do art. 42, inciso VI, da Constituíçãci;- e eu, 

, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar opera~ão de 
crédito no yalor de Cz$ 15.897.513,47 (quinze mi
lhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e 
treze cruzados e quarenta e sete centa-vos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~' Ê a Prefeitura Municipal de Barr3. Mans-ã, 
Estado do Rio de JaneirO, nos termos do art. 29 da Res.o
lução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado_ Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 15.897.513,47 (quinze- milhões, oitocentos e no
venta e sete mil, quinhentos e treze cruzados e quarenta e 
sete centavos), correspontendes a 321.832,24 Obrigações 
Reajustáveís dO- Tesouro Nacional- ORTN, conside
rando o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396.88, yi
gente em agosto de 1985 junto à CâiXa "Econômica Fede
ral, esta na qualidade de ~t~sto!:_a_ do FUndo_ de Apoiq ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à execução 
de infra-estrutura básica-e ·aquisição ae equipamentos 
para coleta de lixo,- obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. zv Esta -Resolução entia em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 5: 

Discussão,-em turn"õ -óiüco, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu_ Parecer 
n~' ,167, de l-986)_,_do Projeto de Resolução ~<i 187,_de 
1985, que autoriza a· Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contYatiü· o~ 
peração de crédito no valor de CzS 42.459.266,75 
(quarenta e dois milhões, quatroceO.tos e cinqUenta 
e nove mil, duzentos e sessenta cruzados e setenta e 
cinco centavos). 

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 pro!nuiga:ç-ão, 

e a seguinte a redação final aprovada 

19~~dação final do Projeto de Re~l~~~~-~-~--~' de 

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 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo HorlzoP
te, Estado de Minas Gerais, a contratar operacão de 
crédito no Yalor de Cz$ 42.459.266,75 (quarenta e 
dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, du
zentos e sessenta e seis cruzados e setenta e cinco cen
tavos). 

O Senado Fediial resolve: 
Art. l~' É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2.9 da Reso-
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lução n~' 93; de li de outUbro de 1976, do Senadô---p'""ede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de CzS 42.459.266,75 (quarenta e dois milhões, quatro
centos e cinqUenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis 
cruzados e setenta e cinco centavos), correspondente a 
925.000 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de 
Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao DesenVolvimento Social- FAS, 
destinada à implantação de unidades escolares e de gale
rias pluviais no Município, obedecidas as condições ad~ 
mi tidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro-

- cesso. 

Art. _ 2'? · Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

·o SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 6: 

DiSCussão, em turno únicO; do pafecei d:i"COmis
são de Relações Exteriores, sobre- a Mensagem_ n" 

-262, de 1985 (n~' 544/85, na origem), de 29 de o'u
tubrÕ de-1985, pela qual o Senhor Presidente~ Re
pública submete à deliberação do Senado a_ escolha 
do Senhor Ayrton Gonzalez Gil Dieguez, Miilístro 
de Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil j~nto à 
RiPúbHca ~ibanesa. · -

Iteln 7: 

______ --Discussão, em turno ú~ico, do ~a~ecer da C~mis-. 
sãO de Relaç_ões Exteriores, sobre a MensageiÚ n• 
38, de 1986 (n~' 3/86, na origem), de 7 de janeiro de 
~986, pela qual o Senhor President_e da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Guy Mendes Pinheiro de Vasconcellos, Minis
tro de Segunda Class.e, da carreira de Diplomata, 

_ para exercer a Função de Embaixador do Brasiljuil-
to à República da Guinê-Bissau. · 

Item 8: 

Discussão, em turno único:· do parecer da Coiiris
_sã,o .de Relações Exteriores, sobre a Mensagem n'i' 
4q, de 1986 (n'i' 5/86, na origem), áe·8 de]aneiro Oo 
corrente ano, pela qual o Senhor· Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Ramiro Elysio Saraiva ÇJuerreiro, Em
baixador do Brasil junto à República Italiana, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular Socialista da 
Albânia. 

Item 9: 
Discussão, em turno único, do parecer âa Comis

são de Relações Exteriores sobre a Mensa~em n'i' 41, 
de 1986 (n~' 19/86, na origem), de 21 de jttneiro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente daRe
pública submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Carlos Alberto Pereira PintO, Ministro 
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 'para 
exercer a função de Embàixador do Brasil junto à 
federação da Malâsia, 

Item tO: 

DiscUssão, em turno único, do parecer da Comis
são de Relações Exteriores sobri:~--a MenSagem n'i' 66, 
de 1986 (nv 65{86, na origem), de 13 de março·do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Carlos dos Santos Veras, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para e
xercer a função de Embaixador do Brasil na Jamai-
ca. 

As matérias constantes dos itens 6 a lO da Ordem do 
Dia da presente sessão, nos termos da alinea h do art. 
402 dO Regimento Interno, deverão ser apreciados em 
sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionâri'?S as proVidênéiaS ~néces~ 
sária:s,- a fim de que seja respeitado o dispositivo regi~ 
mental._ 

(A sissào· toma-se secr,eta às 18 horas e_ 35 minutos. 
_e volta a ser pública às 18 horas e 45 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a 
rriatêria constante da Ordem do Dia. 

Hà orador inscrito. 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Jos~ Ignácio 

·"Ferreira. 

O SR. JOSI! IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Com ã decisão de colocar em prãtica o Plano de Esta
bilização Económica, -iiiiciativa que d6 logo obteve a a~ 
desão de toda a sociedade brasileira e elevou a credibili~ 
dade do Gcwerno a níveis jainais alcançados no País, o 
Presidente José "Sarney decretou o mais severo combate 
ao déftCít público, disciplinando rigorosamente não ape~ 
nas o- custeio _de todos os órgãos da própria adminiS:. 
tração pública, mas também estabelecendo limites in
transponíveis ao desempenho financeiro dos órgãos da 
administração-indireta e das empresas estatais. 

'A- sociedade sempre exigiU ·austeridade nos gastos 
públicos, cujos déficits, até mesmo aqueles produzidos a 
pretexto de induzir aos investimentos da economia pri· 
vada, se tornavarn incentivo à constante elevação dos 
índfceST:rifla:cionârios. ·Era necessário dar o exemplo, e o 
Governo do Presidente Josê Sarney não titubeou: desde 
cjueoSe instalou no Palâcio do Planalto vem perseguindo 
essa meta, finalmente corporificada na refOrma econô
nliCa-a que estamos assistindo e à Qual é manifesta a ade~ 
são de todos os brasileiros. A inflação há de ser contida, 
c~ste o que çustar, para que o Brasil se ~scongestione- e 
finalmente se livre dos males que já lhe cdnprometiam a 
própria- sOberania. 

Hâ, contudo, exigências múltiplas a atender para que 
alcancemos por inteiro a rc:gular.ização da atividade eco
nômica. Ha dias observei, daqui mesmo desta tribuna, 
que o Plano de Estã.bitização Económica não é obra per~ 
feita e acabada, porém apenas o início de um grande es· 
forço coletivo que teremos de empreender para a cOnse
cução de seu amplo espectro político, econômico e sO
cial. 

Na nossa _p_91íti_ca_ energética, por" exellijJlo, temos à 
vista um perigoso instrumento de ataque apontado con
tra a austerídaâe e a Credibilidade governamental, um 
foco de inflação que a nova política econômica rlão po~ 
derâ deixar de eliminar, o quanto antes. 

Refiro-me à correlação existentes entre a PE
TROBRÁS e o PRO ÁLCOOL na venda de Seus produ
tos ao consumidor, sendo a conta final - coberta por 
custos governamentais - paga por todo o povo brasilei~ 
ro, punindo indevidamente a população de mais baixa 
renda do Pais. 

Sr.- Presidente, a paftir da década de 70, quandO se 
Ci-iõU: o PROÁLCOOL, a PETROBRÁS pfOduzia ape

·nas 165 mil barris/dia de petróleo, o equivalente a apro
ximadamente 20 por -cento do consumo interno, época 

•.em que os preços internacionais chegavam a US$ 30,0(fo 
barril. Em face disto, as importações de pettóleo chega~ 
ram a representar valores equivalentes a 50,7 por cento 
do total das exportações brasileiras. 

Então, o Proálcool tornou-se a melhor alternativa eco
nômica para o Brasil, graças à adição de álcool desidra~ 
tado_ e à produção de álcoool anidro para a nascente fro
ta de v_ejculos com motores apropriados à queima de ll· 
cool hidratado. Em face da solução encontrada, tendo 
.em vista que o País estava entrando num implacável pro~ 
cesso de recessão econômica, deliberou o Governo que a 
PETROBRÃS, então a estatal melhor· adequada finan
ceíi'amente a suportai' o õnuS da distribUição do álcool
motor, assumisse a responsabilidade de garantir a distri· 
buição do produto_ e, portanto, de comprct-lo dos 
usineiros-produtores. 

Simultaneamente, os pr*s do mercado externo do 
açúcar despencaram, tendo os usineiros recebido do Go~ 
verno, através do Instituto do Açúcar é dó Álcool (IAA) 
permissão para transformar os grandes estoques de açú
éã.r encalhãdos em âlcool, cujos preços eram subsidia
dos, a fim d_e que a indústria açucareira passasse a depen
der menos do mercado interno e dos subsidias governa
mentais. 

Acontece que a estabilidade dos preços internacionais 
do petróleo _naquele patamar, mantido artificialmente 
pela OPEP, proauziu nos importadores reações seme--
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lhantes à do J3rasil: os que possuíam petróleo passaram a 
prospecção-e produção, enquanto os demais procuram 
alternativas tecnológicas de contenção das importações. 

No Brasil, onde 6 ãlccol assumiu crescente parcela da 
demanda de combustíveis automotores, a PETROBRÁS 
intensificou seu prOgrama de pesquisa, prospecção e refi R 

no. A produção de petróleo foi aumentando, aumentanR 
do, até obter atualmente uma produção diâria de 600 mil 
bartis, com uma estrutura de refino que lhe permite ex
trair 40 por cento de gasolina do petróleo bruto, contra' 
os 30 por cento-dos competidores internacionais. 

Hoje, bem próxima dos níveis de a'uto-s~ficiênci;l, a 
P.E1ROBRÁS não mais está sujeita a tão,grandes volu
mes de importação de petróleo e, com o preço do produ
to reduzido._;;l USS 14,00 o barril,jâ não dep~de tão vo
lumosas cifras com sua aquisição no exteriOr. 

Assim, a estatal petrolífera do País, se quer continuar 
funcionando eficientemente como empresá~lem de redu
zir irO máximo sua conta âlcool, em detrimento da indús
tria álcool açucareira nacional, até porque tem recorrido 
a subsídios governamentais para a manutenção de seus 
compromissos, quando, na verdade, sua ativídade meta é 
a extração, o refino do petróleo(.loe a venda de seus sub-
produtos. , __ __ · -

Hoje, Senhor Presidente, a PETROBRÁS está_ cprn 
uma dívida acumulada junto aos usineiros da ordem de 
1,4 bilhões .de cruzado só para c~rir as cotas extras de 
álcool· produzidas no Nor.9,e§te na última safra daquela 
região, Esse pagamento, a ser feito com reçurSós pró

. prios da empresa, deverâ ser resgatado no decurso de 
abril vindouro, quando ainda não se inicíou a -safra da 
região Centro-Sut,JÇUja produção é mais barata, 

A correlação económica petr61eofálcoo1 dos anos 70 
estã agora totalmente invertida em desfavor_ do setor 
âlcool-açucãreirQ.. E quem continua pagando a conta do 
descontrole ê o consumidor - pela pressão inflaciOnária 
dos subsíqlos. _ . _ 

De outro lado, a produção álco_ol~açucareira está em 
crise, uma crise tão ou mais aguda que a da estatal pe
trolífera. Recorro a dados oficiais parã 1riJormar a esta 
Casa que há cerca de um ano o Governo vem alimentan
do a intenção de cobrar as dívidas dos l,l,SineirQs __ que fo
ram avalizadas pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, ór
gão subordinado ao Ministério da I_nçiústria e do Cgmér~ 
cio. Por ter sido avalista em empr~timos obtidos pelas 
usinas,_ junto a bancos estrangeiros, o IAA já desembol~ 
sou 380 milhões de dólares ejâ está com outros 120 mi
lhões de dólares, em dívidas, por vencer. O total dos em· 
préstimos avalizados pelo Governo equivale a uma pro
dução de I ,5 milhão de toneladas, algo em torno de 20 
por cento da safra prevista para maio dest~ a_n_o. 

Já sob a administração da Nova República, o IAA a
nunciava, em março do ano passado, a disposição de não 
honrar os débitos usineiros. Ao final do ano, as autqri
dades decidiram,_ no entanto, cumprir o compromiss-o, 
com a autorização do Conselho Monetário Nacional ao 
próprio IAA, para que pagasse os 120 milhões de dólares 
que totalizava_m_a dívida_.vencida em 85, en_quanto o pra
zo para que os usineiros pagassem suas dívidas foi dilata
do para que pudessem fazê-lo com 'os resultados da safra 
de maio deste anQ. ·- _ _ __ 

O perfil econômic.o-financeiro do setor álcool
açucareiro no Brasil_ é preocupante, principalmente nes
tes dias em que o Governo do Presidente Sarney s,e lança 
por inteiro à_ reforma económica recém-detonada. No 
momento, o IAA está pagando às usinas e destilarias-do 
Nordeste um preço 38 por cento maior do que o fixado 
para os produtores do Espírító Santo, de São Paulo e de 
Minas Gerais, enquanto as usinas do Norte fluminense 
$ão beneficiãdas com um subsí<j.io de 1.:1- p<>_r cento. E o 
i:tue-de mais grave af se -observa é que a fonte desse subsí
dio é o próPrio coilsuinidOi"; que paga um imposto de 25 
por cento sobre o quilo do açúcar, a fim de que o próprio 
IAA tenha condições de CQ-brir o__s _custos das usinas e 
destilarias que apresentem menores níveis de produtivi
dade. 

Ora, istõ e-prOfundamente injus"to, do ponto de vista 
social, pois Signífica que o consumidor de açúcar - fe~ 
nha ou não tenha carro -_contribui para que o álcool 
brasileiro seja mais barato nos postos de abaSt_ecimento. 
Então, agrava-se mais ainda o fator inflacionárío_e o cus..
to social da dos componentes produçãojdistrib-uíção do 
âlcool, uma vez que, como não poderia dei:Kar de ser, os 
serviços de transporte do produto a longas distâncias e 
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sua distribuição nos postos, correspondem a custos adi-
cionais-. - -

Mais agravante ainda, além de tudo, é a afirmativa do 
atual Presidente do IAA, José Ribeiro de Toledo, feíta 
em entrevista coletiva à imprensa do Rio de Janeiro, no 
dia 17 deste mês, segundo a qual o recente congelamento 
de preço!'i, "pegou o setor em uma situação que, se for 
mantida, porá em risco todo o sistema produtiv,Q". Os 
preços do açúcar e do álcool, de acordo com ele, haviam 
sido reajustados em 15 por cento a 19 de janeiro, índice 
inferió"r aó necessáriO para cobrir o aum-ento- do custo de 
produção, e o IAAjá esperava que um novO reajuste fos
se concedido 90 días depgia. 
~Presidente, 

A Crueza -d3s informações qUe acabei de intro-dUzír 
neste pleRário retrata a gravidade da questão que as aU
toridades do se to r econômico têm de enfrentar, com ur
gência, Para que- se rião comprometa logõ' de'iil[cio a i::fi
ciência_do Plano de Estabilização Económica, que tantas 
e tamanhas esperanças reacendeu na perspectiva de vida 
dos brasil&.ros. 

E porqUe creio que o tema está a merecer prof~ndas 
reflexões, endereço as minhas palavras de advertência ao 
Presidente Josê $arney e aos Ministros da FaZenda, do 
Comércio e da Indústria, das Minas e Energia e do Pla
nejaitiento, na expectativa de qUe intensifiquem, -mi exãta 
medida da importância desta questão, seus esforços para 
solucioná-la. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a _sessão ordinári~ rl_e amanhã l_l s_eguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único,odo requerimento n9 15, de 
1986, do Senador José Ignácio Ferreira, solicitando tra
mitação c·onjunta para o Projeto de Lei da Câmara n9 78, 
de 1983 (n9 1.263/79, na casa de origem), e os Projetes de 
Lei dO Senado nl's 329, de 1981, 35, 37 e l31, de 1983, de 
autoria, respectivamente, dos Senadores Pedro Simon, 
Henrique Santillo, Nelson Carneiro e Roberto Satumí-

--- na, que dão nova redação ao art. 487 da Consolidação 
- das Leís do Trabalho. 

2 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela _çomissão de redação em seu parecer fi\> 162, de 
1986), do projeto de r-esolução nl' 179, de 1985, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 2.680.050,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta 
mil e ciO.qtienta _cruzados). 

Discussão; em turno único, da redação final (oferecida 
pela comissão de redação em seu parecer n9 164, de 
1986), do Projeto de Resolução nl' 182, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito nova
lor de Cz$ 3.140.422,05_ (três milhões, c_ento e quarenta 
mil_, _quatrocentos e vinte dois cruzados e cinco centa
vos). 

DíScussão, em turno único, da redação finií (oferecida 
pel<i comissão de ··redação em seu parecer nl' 165, de 
1986), do Projeto de Resolução n9 184, de 1985, que au
toriza á PrefeitUra Muníciipal de lbiporã, Estado do Pa
raná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
1.007.805,30 (um milhão, sete mil, oitocentOs e cinco 
cruzados e trinta centavaos)_, __ 

Discussão, em turno único, do Projeto de Leí da Câ
mara nl' 187, de 1985 (n1'4.967 /85, ria casa de origem), de 
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iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa 
valOres--de retribuição da c:itegoria funciOnal de biõmédi
co e dâ outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 200 e 201, de 
1986, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 
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Discussão, em turno único, do_ Projeto_ d~ Lei_ da Câ
iiuga n9 188; de 1985 (n~' 3.857 f84_,_na casa de origem), de 
fniciaiiva do Senhor Presidente da República, que auto
riza a doação, ao Clube dos Previdenciários de Pernam
buco~ d~ terreno do_Instituto de Administração Finan
ceira da Previdência e Assistência Social-lAPAS, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 198 e 199,.de 
1986, das ComiSsões:- -

- de Legislatão Social, e 
- de Finanças. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ
mara 111' 2, de 1986 (n~' 6.201/85, na casa de origem), de i
niciativa do Senhor Presidente da República, que reajus
ta a pensão especial c-oncedida pela Lei n'~4.774, de 15 de 
setembro de 1965, a Paulo Soares e dá outras providên
cias, tendo ' 

PARECER FAVORÁVEL, !ob n• 197, de !986, da 
Comissão: 

-de Finanças. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~' 46, de 1985, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, q-ue introduz modificações no Código Penal, 
com Vistas a ampliar a imunidade penal do advogado no 
exercício de sua atividade postulatória judicial, tendo 

PARE-CER, sob nl' 206, de 19_86, da ComissãÇ): 
_-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e. 

juridicidade e, no mérito, favorâvel. 

9 
MATffiiA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei dª' Câmara_ n~' 2Ql, de 1983 (nl' 287/83, 
na Casa de origem), qUe-exclui, dentre os considerados 
de intef"esse da Segurança Nacional, o Município de Três 
Lagoas, no Estado _de Mato Grosso do Sul. 

10 
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 255, de 1983 (n~' 301/83, 
na casa de origem), que revoga e altera dispositivos da 
Lei n\> 6.620, de 17 de dezembro de 1978, que define os 
crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a siste-
mâti.ca para o seu processo e julgamento e dâ outras pro
vidências. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerra-
da. a. sessão. -- --

(Levanta-se a sessão às 19 horas e I O minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
VlRGlLIO TÁVORA NA SESSÃO DE 8-4-86 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, 

- SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Pronuncia 
o seguinte dis_curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Gr~ças ao iilfadigávellabor, à competência e à diligên~ 

da de nosso colega, o eminente Senador por Pernambu~ 
- co, Cid Sampaio, tivemos na semana passada, nos dias 3, 
4 e 5 de abril, portanto, o Encontro dos Representantes 
das Comissões de Relações Exteriores- dos- países 
membros da ALADI. 

Do que foi realizado, das conclusões tiradas deste se~ 
iniriârio, naturalmente S. Ex• a esta Casa dará c-onheci~ 
mente. Ninguém maiS autorizado do que o Sr. Presíden~ 
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te_da Comissão_de Relações Exteriores do SenadÕ Fede
ral do Brasil, que foi também o Presidente deste encon
tro. 

De nossa parte, achamos ser do nosso dever assinalar, 
em_ nome da Oposição que lá c-ompareceu, representada 
por nossa pessoa e pelo ilustre Senador Jorge ~al~me, 
aqui presente, a proposta que fizemos e que, juntamente, 
traduz também o pensamento que a OpOsição tem rio 
momento, sobre_a prestação histórica do d6senv0Ivimen
to deste Pais e, ao mesmo tempo, sobre a solução que 
acha possível para o último grande problema que aflige, 
no momento, em termos cruciais,_ a nossa economia, 
qual seja, a da dívida exi~rna. E por ser um instrumento 
de fixação e posição, e ao mesmo tempo por ser algo que 
diretamente diz respeito ao futuro de nosso País, não 
como ..solução milagrosa mas como uma alternativa a
presentada e que, com grande satisfação nos~a, _co_m al
gumas mudanç_as, teve o apoio de todo o enconlrC? atrás 
citado, dos representante dos mais diferentes países que 
a ele compareceram, por todas as razões, Sr. Presidente, 
jUlgamo~ nos nós na obrigação de trazer esta proposta ao 
conhecimento deste Plenário. -

PROPOSTA 

Como políticO militante que viu sua posi~ão alguJTlaS 
vezes cuntestada dentro do próprio partido e, a seguir, 
colocado na Oposição, ainda fiel às afirmativas de antão, 
desfrutamos hoje de uma situação cómoda para exercer 
nossas obrigações parlamentares. 

Vistas de hoje, aquelas criticadas atitudes que pare~ 
ciam uma irresponsabilidade do govert:nrdo qual fazía
mos parte, pelo menos no que diz respeito à política_ de 
endividamento externo é agora fartamente reconhecido 
como a melhor dentre as alternativas disponíveis. 

Não endividamos nossa Pátria para o futuro por qual
quer ato de perversidade ou tirania - a alternativa era 
enveredar rapidamente num torvelinho de miséria; de
semprego e fome- monstros semelhantes rondavam até 
mesmo a sociedade daqueles que são a pâtria dos nossos 
credores. 

Em 1976, as anãlises das revistas técnicas especializa
das, sobre o perfil da dívida externa brasileira, ainda po
diam dizer que vivfamos Uma situaçãO de segurança e re
comendavam prudência para o futuro. Destacava-se que 
a crise econômica (mais uma e das piores do mundo) não 
nos negava a aproximação da possibilidade de um novo 
ciclo de substituição de importações e, portanto o apro
veitamento de uma rodada de prosperidade para o Bra
sil. O amadurecimento dessa rodada, bem adminiStrado 
no futuro (que é hoje) nos proporcionaria a desacele
ração do endividamento. 

Até então, o Brasil conseguira evitar que o choque do 
petróleo nos alcançasse de forma mais grave, tirando 
partido da oferta de capitãis da poupanÇa da OPEP. Ao 
que parece, fomos afoitas, mas o futuro POd~e bem des
mentir. Endividamo-nos além da prudência de curto pra
zo de observação, confiantes na vel_ha estabilidade dos 
países desenvo!vidos. _ _ __ _ _-

É dificit delímitar a fronteirida iUdâCiã-admiilistrati
va com a imprudência governarrieritat. Não aChamos que 
tenhamos sido imprudentes, mas -audazes, porque af estã 
latente e por desa~rochar U:rtl. __ po~_encial de infra
estrutura energética e iriduStriaf-inv~ejãVeL Aí estã um 
empresariado antes úbio e ineficieiitte, liOje capaz e trei
nado para aprovei~ar as op-ortunidades do comércio _ex
terior, ocioso apenas na medida em que a crise, afina~ 
nos alcançou menos intensa, mas, ainda assim, impedín
do o emprego mais amplo e conduzindo a estrutura a 
uma má alternativa de jogo especulativo; antes que à luta 
por clientes mais raros. Os empi'êstimos eram fâceis e es
timulados pelo próprio FMI. A uma certa altura, deve
mos reconhecer que o i_nvestimento já não era seu: iiS_o; 
mas o próprio capital de giro das estatais envolvidas na 
espiral inflacionária- dos Jufos altos e especulação ram
pante. 

Essa distorção comportamental importada, facilitada 
e de díffcil detecção era até hâ pouco o grande desafio do 
novo Governo. Louvamos a recente tentativa de 
dominá-la, que esperamos funcione, ao meno_s õ tempo 
suficiente para retornar a mãqllina produtiva aos seus 
verdadeiros fins. 

As críticas ao passado governo no que ~iz respeito ao 
endividamento externo vão-se ?mainando aos poucos. 
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TécÔicos respeitáveis reconhecem que a opção de um en
dividamento bem administrado, com que o Brasil se no
tabilizou no exterior, era melhor que os posicionamentos 
de outros devedores menos. hábeis. -

Mais recentemente jã não se dá ao assunto o mesmo 
destaque com que era visto às véspáas óa aprovação do 
2:045, e do 2.064, representativO de um pacto social de a
quiescência com as condições de administração econó
mica do FMI. Esse o pique da crise de nossa dívida ex
terna. E coincidente com os piques de elevação de jur-os 
externos,"quando o mercado financeiro sentia os efeitos 
'"benéficos", para eles, da corrida ao mercado financeiro 
tambéin dos países desenvolvi_dos. b que então_optaram 
por políticas deficitárias idênticas àas que siStematica
mente condenam no comportamento dos que ainda ten
tam sua arrancada para o desenvolvimento. Sua concor
rência fi"nanceira nos colocou - os devedores - em si
tuação de profunda dificuldade para cumprir compro~ 
missoS assumidos externamente. 

Os d-é_fi~its (i-nternos) dos países desenvoJvldos parale-
los ao prolongado período de recessão por que passava a 
economia mundial agravaram a concorrência financeira 
elevando _os juros bancários. Conduziram as economias 
mais ricas a atitudes protecionistas e novas especulações 
na área externa. 

A recessão mundial seguida à I• crise do petróleo não 
atingiu severamente a eConomia brasileira, que logrou 
manter o emprego e o crescimento através dos investi
mentos públicos via endividamento. Esta via nos condu
zia também, por prudência, a cestimular ~s exportações 
que de\leriam pagar as d\\lidas e a importação. Desta for
ma acabamos por um caminho inflacionário de difícil so
lução. 

O papel das estatais foi então de rdevo na sustentação 
de níveis de crescimento para a garantia dO emprego. 

QUADRO I 
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Quando a repulsa ao empobrecimento da crise que se a
vizinhava passou, da via .do inv.esti~ento à via operacio
nal, ·a Crise jã nos atingjã é p_~~ia ser apenas minorada ou 
..maqUilada" como querem alguns analistas. Era impor
tante _não deixar espalhar-se o pessimismo mesmo que 
seja impossível negar a deterioração dos padrões de vida 
desde 1980 em diante. 

Enquanto não nos atingiu a crise, mais eSjiéCifíêãriten~ 
te até o 2" choque do petróleo, que mudaria a situação 
do mercado financeiro do qual nos aproveitarfamos para 
manter-nos afastados _da rec_essão, éramos os,. "bons 
moços entre os devedores", únicos capazes de admínís
trar bem seus compromissos de dívidas. 

Construíamos um lastro para o futuro mas não tínha
mos face à recessão mundial, as condições necessârias 
para esperar o amadurecimento dos investimentos ditos 
superdimensionados. E não tínhamos, repetimos, por
que o pretendíamos pela manutenção do emprego via Co
mércio e financiamento externo. No::;sa pretensão foi 
frustrada pela mudança de atitude de nossos parceiros 
desenvolvidos, igualmente adotando os velhos preceitos 
de gas~9s públicos deficitários, tão típicos de nós outros 
subdesenvolvidos, O salto pretendido pelo Brasil está, 
provav~lJ?ente, feito no campo do prog-res-so industrial e 
de Infra-estrutura, mesmO que tenha ficado a dívida ex
terna. 

O retardo_ que recebemos_ a 1' crise do petróleo te
ria sido suficiente se não fora o 2<;> choque e a política 
principalmente americana de baixa liquidez do balanço 
de pagamentos e liberdade fiscal interna a refletir so,bre 
os juros. 

Resta a dívida. Mas de nenhuma forma esse endivida
mento foi imPrudente, se observado à luz de seu percen
tual do PfB. Seu serviço é que a certo momento extrapo~ 
lou qualquer expectativa razoável sobrecarregando o Ba
lanço de Pagamentos além de nossa capacidade de paga
mento. 

HELAÇOF.S I'EHCE!'ITUAIS ENTRE OS COMPONENÜJ$ DA POUPANÇA NACJO!!AL 

BRUTA E O PNB. 

c---- -
Espccificaç~o 975 1978 981 1982 19R3 
", _________ ,_ 

r---~ ----------- --
Poupança Lfqu_! 

da Setor Priv~ 13,27 1 o' 04 '11 s,e3 3,88 
do/PNB 

·-
Poupança c/c G~ 

1
erno/PNB 4' 16 2,78 2,52· 2,64 2,02 

Poupança Intei~" 
na 

Bruta/PNB 
22,-43- 17' 8 2 5,69 13,52 10,90 

. ""·-·~·' -

!Poupança Extcr-
5,22 3,86 /]/_ ~a/PNB 

3,48 4 '21: 5,80 

!Poupança Naci~ 
27,65 21 ,30 19,90 19,32 14,7u ral Bruta/PNB 

I /)7 . ---
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QUADRO II 
DIVIDA ATUAL 

(U$109) 

Brasil- 104.3 
México- 98 
Argentina - S 1.7 
Venezuela - 34,6 
Chile- 21.2 
Peru- 13.8 
Colômbia- 13.7 

FUGA DE CAPITAIS/Estudo Morgan 
México- 53 
Venezuela - 30 
Argentina - 26 
Brasil- 10 

Para' o pagam~nta· deSse serviÇo houve a tentativa in
sistente de estimular o setor exportação. Acabaria por e
levar também Íl).térnamente os juros e os custos relativos' 
ao câmbio, e com esseS, o nível de preços. 

ComO se vê, .. a ditª, .. boa administração do endivida
mentO" vale pela sua, própria letra. Fizemos o melhor en
tr<: as a]ternativasviáv~, e aqui e ali fomos um pouco a
feitos; se tanto. As distorções com que o-atual governo 
tem qtle lutar, são, elas mesmas, um subproduto da pro
longa~a dependência da in~xaçã~ qu:e nos permitiu 
mantet?o emprego, mas Íl.ão conter" a"jnflação, em espe
cial, quando a crise nos 'atingíu. As eXpectatiVas ·sociaiS 
se mantinham elev~das, o produto cai, o seryiço.da dívi
da disparou, níveis mais baixos de empregO em alternati
va à inflaç~o indexada seriam extremamente perigosos. 

Afinal a crise começou a ceder. A recuperação, mesmo 
que modesta, iniciou-se no mundo. E novamente· estáva
mos, desde os meados de 1983, em condições de tirar 
proveito do comêrcio externo para soltar as rédeas de e
norme estrutura industrial subempregada. E não dispa
rou ainda porque estã acomodada a urna terrível dis
torção de ordem especulativa que o governo, reconhece-
mos agora, tenta frear. . 

Ao que tudo indica, :t "boa administração da dívida" 
ainda é a opção do Brasil, mesmo ·quando o pressuposto 
seria de 180 graus de mudança, nas políticas de uni go
verno sem vínculos com o passado. Nem poderia ser ou-
tra, reconhe;emos. . 

Algumas linhas de política mais radicais apontam para a 
··alternativa da moratória unilateral. Nossa condu4t. inter
nacional, tradicionalmente pacífica, e sempre i'e5tiita aos 
termos de nossos compromissos formais, nos impedem 
de tal iniciativa. 

' Não se trata de temermos quéJ:isquer possibilidades de 
bloqueio ou retaliação. Acredita-se mesmo que teríamos 
condições de enfrentar bloqueios parciais, ·dado que nos
sa pauta de comércio exterior ê bastante variada. Um 
bloqueio contra o Brasil exigiria a ação conjunta de um 
grupo amplo e heterogêneo de credores, não é, portanto, 
fácil. Uma pauta largamente de negócios à vista, na ex
portação, nos dá a comodidade de clientes seguros. 
Quanto ao petróleo, com certa dificuldade, poder-se-ia 
administrar bem no Bra_sil qualquer crise energética. 
· O que conta na atitude prudente do Brasil (ne.m bar
ter, nem moratória) é o exemplo de dignidade aos cida
dã9s, mesmo quando se reconheça a injustiça para qile e- · 
"voluiu na história os termos comerciais da comunidade 
universal. .. 

Temos condições cada vez melhores de pagar nossa 
própria dívida se os déficits alheios não continuarem eleM 
vando as taxas de juros internacioilais, e com elas o nos
so serviço da dívida. Mas não é mãis essa CapaCidade que 
está em discussão. Hoje está em jogo a neCessidade de i
niciativa pela união dos devedores para pressionar legal
mente O$. "Profiteers" seculares do comêrcio internació~ 
nal no sentido de um nosso ordenamento mais justo para 
os pa[ses do 39 mundo. Agora devemos querer em unís
sono a oportunidade de desenvolvimento igual'itário 
para a nossa gente. 

Hã ~oS nossoS goVernos 'tem-se Visto impotentes ant~ 
à ordem internacional, premidos pela mecânica global 
que conduz os negócioS no mundo. Governos novos 
substituen;t Ós velhos cheios de esperança para se toma
rem odiados pelo povo em sua busca desesperada e inútil 
por mudanças sob a premência do suplício de Sísifo. 
Tornam-se frequentemente, ditadores. apenas para ver 
rue seu ~oder não se estende sobre ai': estruturas suposta-
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. mente internas mas basicamente deperidentes· de opções 
no exterior. Esta ordem conduz o melhor do esforço na
cional para os cofres sem identificação dos corruptos e 
para os Bancos que nos emprestam para continuarmos 
no jogo. -

O diculo· viciOSo da jjoDreza nãÕ ê menos perVerso a 
nível mundial. O 31' mundo é vítima da deterioração dos 
preços de suas exportações, da especulação financeira 
dos Bancos Internacionais e de suas estruturas vincula
das, internamente. Todo o sistema estã vinculado a um 
ponto de referência condenado secularm~nte por gerar 
desequilíbrios. Este é o mesmo mecanismo denunciado 
em Bretton Woods quando as brilhantes idéias do pró
prio Lord Keynes fora_m derrotadas pelos interesses dos 
páíse:r do clube do ouro. São interesses fortes que ainda 
hoje prevalecem e estão fartamente demonstrados pelas 
teorias da polarizaç~o eeonômica refletida vãrias vezes 
nas próprias palavras bfulic~ .. ~·aquele que tiver mais a 
este lhe será dado, ao que não tiver, o pouco que tem lhe 
será tomado". Mas, aos homens inteligentes no caminho 
da civilização, cabe contornar a selvagens lei da polari
zação. A dolarização de todo o comércio internacional 
conduziu o mundo a freqUentes desequilíbrios e transfere 
os desequilíbrios da comunidade co.mercial ame.ricana 
em todo o mundo, às nações; um jogo no qual os países 
do 3~' mundo perdem tanto (pela sua frágil condição de 
defesa) que precisa tomar emprestado para continuar 
pe-a:dendo. Situação destacada por Schreiber hã tantos a
nó~. 

·'Nossos analistas políticOs desde Mauâ e Ruijâ prOtes
tavam contra a especulação Bancãria que nos alcança
vam desde O início de nossa civilização. Recentemente as 
vozes dos próprios credores, segundo Keynes, começam 
a se ouvir em indicação de uma nova percepção do secu
lar problema. Exemplo dessa percepção pode ser obser
vada nos comentários de H. Kissinger quandO da recusa 
Argentina em negociai'.os termos do FMI jâ se percebe 
que a situação se torna insUStentáVel. 

É que os devedores começam a angariar condições de 
barganhar para o protesto. 

De per si não tem ainda condições para desafiar tal 
terldênc_ia secular. Só o conjunto dessas nações, sem ani
mosidade, na mesa das conferências· pacíficas, deverão, 
pouco a pouco, persuadir os suposto& ... credores" do 
mundo para uma atitude responsável sobre a situação 
cfue seus nacionais, com aval de seus governos, criaram 
através do tempo. . _ 

Nosso velho parceiro americano - único no mundo 
em condições de defender-se das crises do capitalismo, 
com seus grandes núcleos de negócios em todo mundo, 
frequentemente, se defende da recessão por via de políti
cas que transferem ao 3~' mundo os ônus de seus proble
mas. 

Por toda parte os interesses da comunidade financeira 
são tão vastos e poderosos que eles servem como um su
porte de transferência bilateral -. os efeitos negativos 
nos são trazidos .e o produto de nosso esforço ê grande
mente carre~ para eles. Sequer se percebe no voraz re
demoinho dt'~rações, e na avidez de recursos liderada 
por um sisteníà de referência iitjusto, que os Bancos, na
cionais e esti'angeiros burlam as constitutições emitindo 
moeda. 

. Nessa conjuntura nossas pr~ocupações estão inenos 
.. no pagar as vidas que em adnünlstrá-las, enquanto se 
busca uma alternativa maisjustã para o mundo. ~nossa 
espe'rança que o 39 mundo e em especial o Brasil com seu 
Plat;t·O .Tropical venha a tomar J!IOSição arrojada. No ca
rriinho de uma economia auto-sustentada, que podere
mos estar quando frutificare.Ill nosso~ .. "Superdii!lensio
nados" investimentos d~ goverito passado, corrigidos a
gora os vícios indesejáveis da especulação empresarial, 
seremos bastante fortes para liderar nossos irmãos deve
dores no sentido de uma solução alternativá. para os dê
bitos. Afinal sabem os credores tanto quanto os devedo
res de sua cc-responsabilidade. Sabem também que o 39 
mundo se tem endividado apenas para continuar produ
zindo e exportar o melhor de seu esforço; Sabem que 
essa exportação apenas nos permite a sobrevivência fa
minta a 80% das populações e que ós demais 10 ou 20% 
sofrem por· administrar esse injusto mecanismO ê vivem 
civicamente insatisfeitos por agir c.o·mo meros Interme
diários dos interesses externos. 

Não pretendemos estar de pOsse da solução totâl do 
impasse da dívida do 3~. mundo.. Sntre .o.i...IUaior.es.. deve-
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dores, o Brasil não pode agora senão continuar a admi
nlstrú essa dívida pressionando por juros mais baixos e 
prazos mais longos. Mas pode e deve, desde já, exigir a 
cc-responsabilidade dos credores secularmente especu

-lando nossa necessidade de capitais, e mobilizar os deve
dores no sentido de sensibilizar os próprii:>s credores por 
alternativas de solução e correção da ordem do futuro, 

Não será tão difícil, quando os próprios americanos 
percebem a situação. Esta percepção estã bem retratada 
nas declarações do Deputado Charles Shummer de que 
os gastos americanos com ajuda nlilitar à América Cen
tral não estão compatíveis com sua política econômi_ca 
que pode arriscar a estabilidade dos maiores países do 
hemisfério. 

Nesta análise cumpre-nos, finalmente, destacar dentro 
de nosso ternário a necessidade de coesão dos nossos 
parlamentares em torno de idéias e iniciativas cõríducen
tes à intensificação da interação entre os países da ALA
DI. 

No momento queremos apresentar uma Proposta con
Creta para a dívida do presente que seria administrada de 
forma idêntica por todos os devedores. 

PROPOSTA 

1) Reescalonamento da dívida em parcelas propor
cionais ao compromisso assumido em relação ao. desem
penho econômico de cada país na data do comprometi-
mento. . 

2) Juros pagos à taxa da data do comprometimento, 
com correção percentual das variações dos preços das 
.. commodities" principais do Pa[s entre as duas épocas 
(assunção de dívida e; seus pagamentos) sem. "flat com
mission" e com .. ••spread" de 1%. 
~ nossa proposta que todos os países endividados vo

tem essa proposição e a defendam unitariamentejunto 
aos credores. 

Como uma 2• etapa de negociações, no primeiro 
fórum e seguintç_s, se necessârio, propomos ainda que se 
busquem alternativas políticas amplas para o futuro do 
comércio internacionaL 
Reco~hecemos, Sr. Presidente, reconhecemos, Srs. Se

nadores, que esta proposta, burilada em comum acordo 
com representantes brasileiros naquele encontro, não é 
uma proposta revolucionária. Mas temos absoluta· certe
za de que ê um documento sobre o qual podeD). se 
debruçar os países devedores, aperfeiçoá-lo, discuti-lo e 
empunhar uma bandeira semelhante a essa para evitar a 
espoliação de que são vítim~s. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA -'-Co~ prazer, ouço o 
nobre Senador Jorge Kalu!tle. 

O Sr. Jorge Kalume- Esperamos que V. Ex• chegasse 
quase ao final do seu. magnífico pronuncianiento para 
aparteã-lo. Mas, inicialmente, não poderei deixar de 
congratular-me com a Casa pela feliz iniciativa do Sena
dor Cid Sampaio, que convidou os memõiOs das Ç?mis
sões de Relaç.ões Exteriores dos Países ·da chamadá A
LADI. Essa iniciativa teve um mérito e, embora não ti-· 
vesse havido um grande entusiasmo., todavia ela foi mar
cante. EV. Ex~, nessa ocasião, como também o Senador 
Presidente da ComisSãO __ de Relações Exteriores do Bra
sil, Cíd Sampãío, foí niUito feliz com o pronunciamento 
que fr!z. Tive oporturiidade de proclamar que V. Ex• a
presentoU un;ta.proposta das mais corajosas~~-~e o Brasil 
aP.rigasse .a sua "idêia, esposada neste pronunciamento 
que. Y. Ex~ estã repetindo, nesta tarde, tenho a certeza de 
que a nossa situaçã:ô seria bem outra, estar[amos atraves
sando o Rubicon. Portanto, nobre Senador Virgflio Tâ
vora, mis uma VF-t V. Ex~, com o seu talento e conheci
mento de _verd.adei.ro financista; deu-nos uma verdadeira 
lição e prestou uin grande serviço à nossa Pátria. Para
bêns. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador, as 
nossas primeiras palavras aqui foram justamente, e va
ril.õs repetir; de exaltação à iniciativa do eminente repre
sentante de Pernambuco, Presidente da Comissão de Re
lações Exteriores do Senado. Portanto, mais uma vez, 
riOS aSSociamos a V. Ex•, como já o. fizemos em tantos 
ourros discursos, no pleito de justiça que presta a este 
nordestino, que tanto tem feito pela Comissão de Re
la.cões E;<.teri..o.r.c:S:. do Senado. de;sde que sob sua direção. 
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Em $.cgundo lugar, queremos dizer que a posição ex~ 
pressa em todo o doct~mento é a posíção do PDS, partí
cipe da atual Oposição. Mas, a p_roposta, também o dize
mos ~ não queremos nos engalamar com plumas alheias 
- teve a cooperação, o burilamento do ~énado_r Cid 
Sampaio e de V. Ex' 

O sr. Gd Sampaio- Permite V. Exf um ,apartC? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com piaz~, ouvimos 
o eminente Senador Cid Sampaio. 

O Sr. Cid Sampaio -Senador Virgnio Tâvora, inicial-. 
mente, quero agradecer as palàvras de V. Ex•, eu estou 
certo, ditadas mais pela amizade que nos prende, há lon
gos anos, na vida pública brasileira. E quero felicitá-lo 
tamb'êm. Num esforço conjunto, a Comissão de Re
lações ~teriores, nessa reunião que fez com os Presiden
tes das ~missões ~e Rdaçôes Ex~er~()_feS dos Países par
'tícipantês d'a ALADI, contou com a participação de V. 
Ex• e do Se~1.ador Jorge Kalume na elaboração desse do
cumento. Estou certo, Senador Virgilio Tãvorá, de que 
V. Ex• leu que a proposição de V. Ex• foi incorporada "à 
Declaração Conjunta dos Países Membros da ALADI. 

O SR: VIRGILIO TÁVORA- Éritínente" SeriadOr; 
no in~ciO de nossa oração, dissemos que utn discl:l!SO 
sobre, propriamente, o encontro, ·quem faria era V. Ex•~ 
aliãs,_.muito jUstamente, razão pela qUal aqui não lemos 
~ .. Declaração". Não queriamos nos privar do prazer de 
ouvi-la pela boca de V. Ex•, e pelos cumprimentos que, 
realmente, deve_merecer deste Plenário, o seu trabalho. 

O Sr. Cid Sampaio --Muito obrigado a V. Ex• Mas, 
eu estava justamentae salientando que a proposição de 
V. Ex• foi incorporada à Declaração pelo mêrito, pelo 
poder de convicção que trazia nela e pela certeza de to
dos os Países Membros que compareceram a-essa reu
nião de que a medida proposta por V. Ext atendia aos in
teresses desses paises, no que se relaciona com pagamen
to da dívidã: -eX.terria. Eu quero felicitá-lo e agradecer 
tambêm a c;olaboração de V. Ex' dada à Comissão_ Es
tou certo de que o trabalho que· realizamos juntos, secun
dados pelos representantes dos demais Países Membros 
da ALA:Q"I, vai repercutir, e eu_ estou certo de que os exe
cutivos nacionais de nossos países, se adotarem a medida 
ou adotarem essa colaboração_ dos congressos, vão, na 
realidade, ao encontro das posições que os povos da A
mêrica Latina esperam, para realizarem-se como países 
independentes que buscam o desenvolvirnento. Neste a
parte, pretendo, exclusivamente, "felicitar V. Ex• Não 
quero descer a detalhes n~m da proposição nem do que 
fieói.l resolvido, porquanto estou inscrito para hoje e, se 
não possível mais hoje, inscrito para amanhã, para rela
tar à Casa o resultado da reunião que foi feita. Di forma 
que parabenizo V. Ex• e agradeço pelas palavras bondo
sas que pronunciou a meu respeito. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- quem agradece, emi~ 
nente Senador, somos nós por tudo que V. Ex• disse, e da 
experiência que tivemos desse encontro. Verificamos e 
podemos dizer aqui ao Plenário, sem antecipar ao seu 
brilhante pronunciamento, que nós estamos muito mais 
perto do que julgamos da média da opinião dos paises ir
mãos da Amêrica do Sul sobre o enfrentatnento que de
vemoS: fazer, mais dia menos dia, do problema da trans-
ferência tão graitde de parte de nossa pm.ipp-nça interna, 
quando fazemos ~ses pagamentos a essas altas e inquali,
ficáveís taxas -de juros. - · 

O Sr. Cés.ar CaiS-- Permite-me V. Ex• um.:.aparte'? 

O SR. VJRGILIO TÁVORA- Com muito prazer. 

ô ·sr. Cesar Cais- Nobr"e Senadôr Viigiiio tâvora, 
quero cumprimentar V. Êx•, e taffibém ao nobre Senador 
Cid Sampaio, V. Ex•, pela iniciativa de V. Ex• em trazer 
este assunto a esta Casa, neste momento, e ao nobre S~ 
nadar Cid SampaiO, pela iniciativa de reunir os -Países 
Membros da ALAD~ para di~cutir problemaS de tanta 
importância, não s6 pata os nossos pa(ses, maS para to
dos os países em desenvolvimento~ Alguma área conti
nental tem de ter essa iniciativa. De maneira que eu creio 
que, para a América Latina, que vem se identificando, a
travês desses foruns internacionais e regionais, e que 
pode ser atê um exemplo multiplicador para as outras 
áreas regionais, acredito que esta proposição, que V. Ex• 
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apresentou, representa, em linhas ger~·is, prati~ente o 
consenso dos países em desenvolvimento~ _ 

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Foi aprovada por u· 
nanimidade, com os adminículos e com os desbastes fei
tos, na original, pelo eminente Senador Cid Sampaio. 

O Sr. César Cais- Eu a estou alargando, não só para' 
a-Amêrica Latina, mas-até para os países_ em ~.esenvolvi
mento. Creio que seria oPortunô pensar que o segundo 
passo deva caber, talve_z, ao parlamento_ da ~mêríca La~ 
·tina, buscandó os países industrializados. Eu sempre fui 
favorável, jã me ma~fi::Stci algumas vezes, que o enfren
tamento, conió v_: .Ex'- ã..qpi ffiostrou, maiS cedo ou mai~ 
tarde tem dé acontecer· e gpe tem de ser iniciatiVa dos e
xecutivos quç são~s.t4Pofsãveis diretos pelo pagamen
to da -_dívida e'xterna, Ou p~a contraproposta. Mas, creio 
que se tornará mais fácil" se houver uma compreensão 
dos parlamentos dos pafses industrializados ou dos paí
ses credores. De modo que deixo uma sugestão aqui a V~ 
Ex•, e ta_mbém aO nobre Senador Cid'Scim.Paío, para que 
se_ programe, com uma certa, não digo brevidade, mas 
coro uma certa diligência, um contato com os parlamen
tôS dos países credores, po-rque é necessário que eles 
compreendam que C?S países devedores niio querem pa
gar porque não- podem realmente, a não ser com con
dições como essas constantes da proposta de V. Ex•, Se
nador Virgílio Tãvora, e que foi transformada numa re
solução do Seminário. Eu cumprimento V. Ex', portan
to, por trazer este assunto à baila e tambêm, mais uma 
vez, ao nObre Senador Cid Sampaio pela iniciativa do 
Seminário. 

O SR. VJRGIUO TÁVORA -Agradecemos a inter· 
venção de V. Ext, eminente Senador Cesar Cals. __ Querc
mos dizer que a delegação brasileira,- e isto serã expli
citado, com muito mais brilho e, ao mesmo tempo, pro
fundidade, pelo Senador Cid $ampaio, razão pela qual 
estamos nos abstendo _de pronu~ciarmos sobre o encon
tro em si, pois isso caberia a S. EX• de direito fazê-lo- a 
delegação brasileira, eminente Senidor Cesar Cals, pod_e 

-- se orgulhar de ter tido' um desempenho singular nesse en
contro. As duas propostas, realmente de fundo, de base, 
couberam a essa delegação apresentar. Uma, pelo Sr. 
Presidente Cid Sampaio, e a outra ·qu~ neste momento 
aqui fõí a_os Srs. explanada. 

Continuamos, Sr. Presidente: 

Não apenas comércio: Convênios, campanhas, ~stu
dos e programas mútuos de direcionamento no sentido 
de ação ullificada dos interesses do Jo;> mundo, podem ser 
estabelecidDs nos Parlamentos. 

Assessorias encarregadas especificamente-de desenhar 
programas no sentido desses objetivos podem sCr instala~ 
das, em cada Parlamento. Entre outras funções essas as
sessorias que não precisam ser sofisticadaS, e poderão às 
vezes constar de I ou 2 assessores, poderão controlar as 
ações dos Executivos e comunicar-se mais intensamente 
de Parlamento para Parlamento dando aos mesmos in
formação das tendências a favor e contra os objetivos de 
que falamos. 

No BraSil, como seguramente em outras nações da A
LADI hã estudos têcnicos de alternativãs, como por e
xemplo de fundos de compensação, e de moeda
cq:n_yênipt (o~jeto da proposta do eminente Sena:dor <:;id 
Sampaio) para solucionar com mais justiça oOs dese· 
quilíbrios do comêrcio internacional. O organismo cen
tral da ALADI poderia promover a reunião desses estu-' 
dos para, a nível de assemblêia, aprovarmos uma sólida 
posição de solução alternativa para as dívidas a reso
lução para os compromissos internacionais do_. futuro. 

O hiiPOttante, frisamos; é o unissoD.o de nosso ldeârio 
de atitudes em torno de uma nova ordem C9IIJ-er_cial e 
moneLãria ~ara o mundo, uma nova ordem que não con
tinue _a perpetuar a injustiça de carrear o procfUtó de nos
so trabalho para os países desenvolvidos e transferir os 
desequilíbrios dos mesmos para os países subdesenvolvi
dos. 

Esta foi a proposta apresentada por nós, em nome da 
Oposição brasileira. 

Era o que tfnhamos a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 

3t- -Reunião Extraordinária, realizada às 
15 horas do dia 12 de março de 1986 

Às quinze horas do dia doze de março de um mil nove
centos e oi~enta e seis, na Sala de Reuniões c!_a Comissão, 
sob a Presidência do Senhor Senidor Lenoir Vargas, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Américo de 
Souza e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Redação. 
Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da 
Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Senador Américo de Souza 
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n<~ l, de 1985 (n' 56/84, na Câma· 
ra dos _Deputados), que aprova o texto do Ac_ordo sobre 
Cooperação EConõmica, Industríal e Tecnológica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da Suécia, concluído em Brasília, a 3 de abril de 1984. 
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Se
nhQr__Presidente dâ por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Vânia Borges CamarSo, SeCretãri~ "ad hoc", a presente 
Ata que, uma vez ru_bricada pelo Senhor Presidente, vai 
à publicação. 

Sala da Comissão, 12 de março de 1986. - Lenoir 
Vargas, Presidente. 

6• Reunião Extraordinária, realizada às. 
_L4_:00 horas do dia 25 de março de 1986 

Às quatorze horas do dia vinte e cinco de março de um 
rnil novecentos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da 
ComissãO, sob a Presidência do Senhor Senador Jorge 
Kalume, Presidente em exercício, presentes os Senhores 
Senadores Martins Filho e Nivaldo Machado, reúne-se a 
Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, 
os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, 
o Senhor Presidente _concede a palavra ao Senhor Sena
<).ór Ma_rtins Filho que, em seu parecer, apresenta a re
dação final do Projeto de Resolução n'i' 147, de 1985, que 
áü_toriza o G.overno do Estado da Paraíba, a contratar o
peração de crêdito no valor de Cz$ 1.208.436,06 (um- mi
lhão,_ duzentos e oito mil, quatrocentos e trinta e seis cru
zados e seis centavos). Aprovado o parecer, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Nival
do Machada qu.e, em seu parecer, apresenta a redação fi
nal do Projeto_ de Resolução n9 152, de 1985, que autori
za a Prefei~ura _Municipal de São Sebastião,~ Estado de 
São "Paulo, a contratar operação de crêdito no valor de 
Cz$ 4.590.191,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa 
mil, cento e noventa e um cruzados). Aprovado o pare
cer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Se
nador Nivaldo Machado que, em seu parecer, apresenta 
a redação final do Projeto de Resolução n9153, de 1985, 
que autorizã..a Prefeitura MuniciPal de Macaca, Estado 
de São" Paulo, a contratar operação d~ crédito no valor 
ôe Cz$ 6.108.015,00 (seis milhões, cento e oito mil e 
quinze cruzados). Aprovado o parecer, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Martins Fi
lho que, em seu parecer, apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n'i' 155, de 1985, que autoriza aPre
feitura Munkipal de Caraguatatuba, Estado de São Pau
lo, a contratar operação de crêdíto ~o val_or de Cz$ 
9.180.382,00 (nove milliões, cento e oitenta mil, trezentos 
e oiten_!a e dois_ cruzados). Aprovado o parecer, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Nival
do M_achado que, em seu parecer, apresenta a redação fi
nal d<? Projeto ~e ~~solução n'i' 1~6, de 1985, que autori~ 
za a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 7 329.618,00 (sete milhões, trezentos e vinte 
e nove mil, seiscentos e dezoito cruZados). Aprovado o 
par~r, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Senador rv_lartins Filho que, em seu parecer, apre
se_nla_a r~;:dação finai do Projeto de. Resolução nt 157, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Agudos, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 9.180:_382,~ (nOve milhões, cenU? e oitenta 
mil, trezentos e oitenta e dois cruzados). Aprovado o pa
rc::rer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Senador Nivaldo Machado que, em seu parecer, apre
senta a redação final do Projeto de Resolução nt i 58, de 
1985, que aUtoriza a PrefeitUra Municipal de Santa Bár
bara D'Oeste, Estado de São Paulo, a contratar ope~ 
ração de crédito no valor de CzS 9.772.824,00 (nove lni
lhões, setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e 
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quatro cruzados). Aprovado o parecer, o Senhor Presi~ 
dente concede a palavra ao Senhor Senador Martins Fi
lho que, em seu parecer, apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n<? 160, de 1985, que autoriza aPre
feítuf~l" Municipal de Angra dos Reís, Estado do Rio de 
Janeiro, a-COntratar operação de crédito no valor de Cz$ 
14.659.236,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinqUenta e 
nove mil, duzentos e trinta e seis cruzados). Aprovado o 
parecer. Assume a Presidência, o Senhor Senador Lenoir 
Vargas,'Presídente, que concede a palavra ao Senhor Se-
nador Martins Filho que, em seu parecer, apresenta are
dação final do Projeto de Resolução n<? 159, de 1985, que 
autoriza a Prefeítura Municipal de VârzeaGrande, Esta
do do Mato Grosso, a contratar opefação de crêdito no 
valor ·de CzS 4.395~142,07 (quatro milhões, trezentos e 
noventa e cinco mil, cento e-quarenta e dois cruzados e 
sete centavos). Aprovado o parecer. Assume a Presidên
cia o Senhor Senador Jorge Kalume, Presidente em e-
xercício, que éôncede a palavra ao Senhor Senador Ni
valdo Machado que, em seu parecer, apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n"' 171, de 1985, que auto
riza o GoVerti:o do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em CzS 134.513.277,51 (cento C trinta e quatro milhões, 
quinhentos e treze mil, duzentos e setenta e sete cruzados 
e cinqUenta e um centavos) o montante çle sua dívida 
consolidada, Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar-, o Senhor Presidente dâ por enCerrada a- reunião, 
lavrando eu, Vâniã-Borges Camargo, Sei:retãria.,"ad 
hoc", a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. _ 

Sala da Comissão, 25 de março de 1986. ~Jorge Ka
Jume, Presidente em exercido. 

3• Reunião Ordinária, realizada ãs 
14:00 horas do dia 3 de abril de 1986 

Ãs quatorze- horas do dia três de abrifdC um mil nove
centos e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a PresidênCia do Senhor senador Jorge Kalume, Pre
sidente em exercício, presentes os Senhores Senadores 
Nivaldo Machado e Martins Filho, reúne--se a Comissão 
de RedaçãQ. Ausentes, por motivo justifiCado, os demais 
membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senado_r Nival~ 
do Machado que, em seus pareceres, apresenta as re~ 
dações fmaiS- dos seguintes projetas: PrOjeto de Reso~ 
lução n"' 173;-de 1985, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a elevar em Cz$ 152.6S2.159,14 (cento 
e cinqUenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e dois 
mil, cento e cinqUenta e nove cruzados e quatorze centa~ 
.vos) o montante de sua dívida consolidada; Projeto de 
Resolução n9 178, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal ele Úapira, Estado de São Paulo, a contratar ope_
ração dé crédito no valor de CzS 8.541.692,50 (oito mi~ 
lhõ~s. quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e no
venta e dois crqzadQs e cinqUenta centavos); Projeto de 
Resolução n9l81, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
niCipal de Sombrio, Estado de Santa Catarina, a contra~ 
tar operação de crêdito no valor de Cz$.275.952,70 (du
zentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinqUenta e 
dois cruzados e setenta centavos); Projeto de Resolução 
n9184, de 1985, que autoriza a PrefeitUra Municipal de 1-
biporã, Estado do Paraná, a contratar operação de crédi
to no valor de CzS 1.007.805,30 (um milhão, sete mil, oi
tocentos e cinCo cruzados e trinta centavos); Projeto de 
Resolução n'i' 187, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
niCipal de Belo Horizonte, Estado de Mina:s Gerais, a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
42.459,266,75 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e 
cinqUenta e_ nove mil, duzentos e sessenta e seis Cruzados 
e setenta e cinco centavos). Aprovados os pareceres, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador 
Martins Filho que, em seus pareceres, apresenta as re
daç_ões finaiS_ dos seguintes pi'OjelOS:- Projeto -~e Reso
lução n9 f76, de 1985, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Barra~do Garças, Estado do Mato Gr.Q$SO, a con
tratar operação de crédito no valor de CzS 4~886.412,00 
(quatr(fmilhões, oitocentos e--oitenta e seis mil, quatro
centos e doze cruzados); Projeto de Resolução n~ 179, de 
1985, que aUtoriza- a Prefeitura Municipal de Salto de Pi~ 
rapara, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
créditO no valor de Çz$ _2.680.050,00 (dois milbõ~s. seis
centos e oitenta.mil e CinqUenta cruzados); Projeto de 
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Resolução n"' 182, de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso-, a con
tratar operação de crédito no valor de_Cz$ 3.140.422,05 
(três milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte 
e-dois cruzados e cinco centavos); Projeto de Resolução·· 
n9 186, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, a contratar ope
ração de crédito no_valor de Cz$ 15.897.513,47 (quinze 
milhões, oitocentos e noventa e s-ete iilil, quin~entos e 
treze cruzados e quarenta e sete centavos); Projeto de 
Resolução n"' 188,-de 1985, que autoriza a Prefeitura Mu
I!j_çipal de Luz, Esta~9 d_e Minas Gerais, a _contratar ope-
r3Ção de crêdito no valor de! CZS: 872.831,60 (oitocentas-e 
setenta e dois mil, oitocentos_ e-trinta e sete_ cruzados e 
sesse;nta cen_tavos), Aprovados çS pareceres, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presiàente dâ por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Vânia Borges C3riiarSo, Secretária 
ad hoc, a presente A ta que, uma vez rubricada pelo Se
nhor Presidente, vai à publicação, 

Sala da_Co_missãP, 3 de abril de 1986. -,Jorge Kalu
rne, ~esidente em exerdclo~- _ 

7• Reunião (Extraordinária), realizada às 
19:00 horas do dia 3 de abril de 1986 

Ãs dezenove horas do dia três de abril de um mil nove
centos_e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Pr~idência do Senhor Senador Jorge Kalume, Pre-

----=sidente em exercício, -presentes os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas e Nivaldo Machado, reúne-se a Comissão 
de Redação.· Ausentes, por motivo justificado, os demais 
membros da ComissãO. Abertos os tra_balhos, o S~nhor 
Présidente concede a palavra ao Senhor Senador Lenoir 
Vargas que, em seu parecer, apresenta a redação do ven
cido para o turno suplementar, do subtitutivQ do Se_nado 
ao _Pr_ôjeto de Lei na _Câmara n"' _137,_ de 1985 (n9 
5.347/85, na Casa de _origem), que inclui o nome do cida
-dão Tancredo de Almeida_ Neves na galeria dos que fo
ram ungidos pela Nação brasileira para a Suprema Ma
gistratura-. Aprovado o Parecer, e nada maiS havendo a 
ti'atar, o Senhor_Prcside_nte dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Vânia Borges Camargo, -Secretária ad hoc a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. 

S-ala de ComissãsO, 3 de abril de 1986,- Jorge Kalu-
me, Presidente em exercíCio, · -

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

J• Reunião Ordinária, realizada em 
20 de marco de 1986. 

Às dez horas do dia vinte de março de mil novecentos 
_e oitenta e seis, na sàla de reuniões da .ComiSsão,_ na Ala 
Senador Alexandre-.iCosta, Sob 3. Presidência· ao Senhor 
Senador Alberto Silva e com a presença dos Senhores Se
nadores Alcides Paio, Gabriel Hermes, Jorge Kalume e 
Álvaro Díãs,_ reUne-se-~f-Comissãâ de Legislação SOcial. 
Deixam de comparecer, por motivo_jU.stificado, os -Se
ilhOres ·senadores Carlos Alberto, Altevir Leal, Helvfdio 
Nunes, Jaison Barreto, Nivaldo Macha.do e Henriquç: 
Santillo. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos. A seguir, são aprecia
das ~s seguintes matérias: 1. Projeto de le_i do Sena<io.!l"' 
182, de 1983, quy, "Acrescenta parágrafo ao art. 69 da Lei 
n9 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a políti~ 
ca nacion-al de cooperativismo e ítlstitui q regime jurídiCo 
das Sociedades coopera ti vãs". Relator: Senador Alcides 
Paio. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 2. 
Projeto de Lei da Câmara n<?l88, de 1985, que. "Autoriza 
a doação ao Clube dos PrevidenciárioS d_e Pernambuco 
de terreno do Instituto de Administração FinanCeira da 
Previdência e Assistência Social-lAPAS". Relator: Se-. 
nadar Alcides PaiQ. Parecer: favoiáVe1. Aprovado por u
nanimidade. 1. Projeto de Lei da Câmara n9 206, de 
1983, qu~. "outorga ao Presidente Getúlio Vargas o Titu-
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lo dç,"Patrono dos Trabalhadores do Brasil" "Relator: 
Sena.dOr Alcides Paio. Parecer: favorável. Aprov'!-~0 p~r 
unanimiçlade. 4. Projeto de Ltzi do Senado n9 210, de 
1981, qu~. "Acrescenta dispositivo à ConsOlidação das 
Leis do Trabalho CLT". Relator: Senador Álvaro Dias. 
Parecer: favorável, na forma do Substitutivo que apre
senta. Aprovado por unanimidade. 5. Projeto de Lei da 
Câmara n<?241, de 1983, quc. "Altera a redaçãodo§ 29 do 

artigo 543 da CLT, aprovada pelo DeCreto~lel n9-5.452, 
de 1"' de maio de 1943, dispondo sobre licença: para o em
pregado que se ausentar de trabalho para desempenhar 
funçõeS sindicais". Relator: Senador Álvaro Dias. Pare
cer: contrário. Aprovado por unanimidade. 6. Projeto de 
Lei da Câmara n<? 08, de 1984, que "Altera a redação do 
art. 57 da Lei n9 3.807, -de 26 de agosto de 1960, Lei Or:. 
gânica ·da Previdência Social, e dá QUtras providências". 
Relator: s~nador Álvaro -Dias, Parecer: contrário. APro
vado por unanimidade. 7. Projeto de; _Lei da Câmara n<? 
65,, de 1983, qu~ ... concede aposentadoria especial ao pi
loto agrícola e determina outras providências". Relator: 
Seni!dor Álvaro Dias_, Parecer: favorâve;_l. Aprovado por 
urianimidade. 8. Projeto de Lei do Senado n"' 143, de 
1985, qut;,''Revoga disposição do Decreto~lei n"' 1.910, 
de 29 de dezembro de 1981". Relator. Senador Alcides 
Paio. Parecer~ favorável. Aprovado por unanimidade. A 
Presidência concede a palavra ao Senhor Senador Jorge 
Kalume, que agradece ao relator e aos membros da Co
missão~ pela aprovação _deste último projeto, o qual ele ê 
o·autõr. 9, projeto de Lei da Câmara n9 127, de 1983, que 
""Al~era a redação do caput do artigo 19 da Lei nq 6.179, 
de II de dezembro de 1974, que instituiu o amparO prCvi
den'ciário para os maiores de 70 anos e paia os inváli
dos". Relator~ Senador Jorge Kalume, Parecer: favorá
vel. Aprovado por unanimidade. lO. Projeto de Lei da 
Câmara: n9 209, de 1984, qu~. "Altera disposítivos da 
CLT, na parte relativa ao adicional de periculosidade e 
determina outras providências". Relator: Senador Jorge 
Kalume. Parecer: favorável. Aprovado por unanimida
de. ll. Projeto de Lei da Câma_ra n"' 141, de 1985, que 
"Considera insa:lubre a atividade profissional dos empre
gãdos nos serviços de coleta, transporte e tratamento de 
lixo, e determina outras providências". Relator: Senador 
JOrge:K.alulne: Parecer:- pela anexação ao PLC n"' 142, de 
1984. Aprovado por unanimidade. 12. Projeto de Lei do 
Senado n<? 35, de 1984, qu~. "Dispõe sobre o pagamento 
dos financiamentos dos contratos imobiliários do Siste-
ma_ Fiiülilceiro de Habitação e do Sistema de Financia
m~oto e EmpréstimO sob garantia hipotecária". Relator. 
S~nador Jutahy Magalhães. Adiado. 13. Projeto de Lei 
da Câmara n"' 171, de 1985, qu~. "Autoriza a _doação, ao 
Clube ... dos Pre;vjde_n_ciários d~;_Brasília, de terreno do ins
tituto de Administração Financeira da Previdência e As
sistência Social - lAPAS". Relator: Senador Gabriel 
Hermes. Parecer: favorável. Aprovado por unanimida
de. 14. Projeto de Lei do Senado n<?46, de 1983', qu_~uAs
segura a representação dos interessados na adminis
tração _da Previdência SOCial", Relator: _Senados: Gabriel 
}ierm_es. Parecer: favorável, com a Emenda n9 01-CCJ. 
Aprovado por unanimidade. 15. OficiQ..."S" rt<? 17, de 
1982,. "Do Senhor Governador do Estado do Pará, soli
citando autorização do Senado Fed~ral, para alienar 
uma área de terras devolutas do Estado. localizada no 
Município de Moju, à Santa Marta Agro-lndús"ia 
Ltda." Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: favo
rável, na forma do PRS que oferece. AprOVádO -por-una
nimidade, 16. Projeto de Lei do Senado, n9 234, de 1983, 
qú~. uaa:rani:e dCsCOnto no Imposto sobre a Renda, de 
salários pagos a empregados _e dá outras providências". 
Relator: Senador Alberto Silva. A pedido do rdator, o 
projeto foi retirado de ·pauta. Esgotadas as matérias da 
pauta e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente' 
agradece o _comparecimento dos Senhores Senadores e 
declara encerrados os 'trabalhos, determinando que eu, 
Antônio Carlos Pereira Fonseca, Assistente da ComiS>
são, lavrasse a presente Ata que, lida e aprovada, será as
sinada Pelo..Senhor Presidente. - Alberto Silva. 
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COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES 

2~ Reunião ( Extraordináría), realizada em 
20 de março de 1986 

Às dez horas, do dia vinte de março de mil novecentos 
e oitenta e seis, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala 
Senador Nilo Coelho, sob a presidência: 9o Si:nhor Serra
dor Cid Sampaio, Presidente, presentes os Senhores Se
nadores Jorge Kalume, Carlos Lyra, Aloysio Chaves, 
Luiz Cavalcante, Moacyr Duarte, Lomanto Júnior, A
maral Peixo_to, Severo Gomes, Itamar Franco e Nelson 
Carneiro. reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de 
Relações Exteriores. . __ 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se- -
nhores Senadores Jutahy Magalhães, Luiz Viana, 
Virgílio Távora, Saldanha Derzi, Fábio Lucena, Milton 
Cabral. Aderbal Jurema, Lourival Baptista e Albano 
Franco. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitllra da Ata 
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir, 
comunica que a reunião destina-se à apreciação das ma
térias constantes de pauta e a ouvir as exposições que fa
rão os Senhores Antonio Sabino Cantuãria Guimarães e 
André Guimarães, indicados para exercer as funções de 
Embaixadores do Brasil junto à República Socialista da 
Roménia e República da Indonésia, respeciiVã.m-e-rite, 
sobre as missões que desempenharão. Dessa for~a. de
termina que a reunião torne-se secreta, pãra oúvir oS ex
positores e, ainda, para deliberar sobre as seguintes ma
térias: Mensagem n9 297, de 1985, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede
ral, a es.colha do SenhOr Antonio Sabino Cantu"âri:i<J"u1-
marães, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República SoCialista da Roménia. Relator: Sena
dor Lomanto Júnior; e Mensagem nll 37, de 1986, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprova-ção 
do Senado Federal, a escolha do Senhor André Guima
rães, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Indonésia. Relator: Senador Nel
son Carneiro. Reaberta a reunião em catâter pÜblico, o 
Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor &_enador 
Severo Gomes, que emite parecer favorável ao Projeto 
de Decreto Legislativo nll 13, de 1985, qu~ "aprova o tex
to do Protocolo Relativo à Emenda à Convenção sobre 
Aviação Civil Internacional, a 10 de maio de 1984". Não 
há debates, e a Comissão, por maíoria;3prova o parecer 
do Relator, votando com restrições o Senhor Senador I~ 
tamar Franco. Prosseguindo, o Senhor Presidente conce
de a palavra ao Senhor Senador Itamar Franco, que emi
te parecer, concluindo pela prejudicialidade do Projeto 
de Lei da Câmara fi9 102, de 1984, quç, "dispensa a exi
gência do visto de saída para brasileiro residente no exte
rior". Não há debates, e a Comissão, Por unanímiáade, 
aprova o parecer do Relator. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la~ 
vrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente 
da Comissão, a presente Ata, que após lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Cid 
Sampaio. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

Jl'- Reunião (Extraordinária), realizada em 
20 de marco de 1986 

Às onze horas do dia vinte de março de mil novecentos 
e oitenta e seis, na Sala_ de Reuniões da Comissão, na Ala 
Senador Nilo Coelho, presentes os_ Senho~es Senadore~ 
Martins __ Filho, Presidente, Gaivão Modesto, Alcides 
Paio, Ãlvaro Dias e Niv-aldo Michado, reúne-se a Co-

. missão de Agricultura. · 
Deíxãm_de compã.recer, por motivo jUstific:iéló, os Se

nh~res _Senadores Moacyr .Duarte, Benedito Ferreira e 
Benedito Canellas. 
· Havendo número regimen_tal, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos. 

Passando-se à apreciação .das matérias constantes da 
Pauta, são relatados os seguintes Projetes: 

Pelo Senhor Senador Alcides Paio: 
Parecer favorável nos termos das Emendas nt~s 1, e 2-

CCJ, ao Projeto de Lei do Senado n11 150, de 1981, que 
"dispõe sobre a arrecadação de_bens vagos, para os efei~ 
tos que especifica". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova· 
do· 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nt~ 122, 
de 1985, que;: "autoriza a reversão, ao Estado de Mato 
Grosso, do_ terreno que menciona". 

Colocado em discussão e _vot:ição, é o Parecer aprova-
do; _ . _ 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n"' 125, 
de 1985, que;:, "autoriza a reversão ao Estado de Mato 
Grosso, do terreno que menciona". 

Colocado em discussão e votaÇ:ào, é o Parecer aprova
··· ôo· 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nll 138, 
de 1982, qu~ "introduz alterações na Lei n{> 4.504, de 30 
de novembro de 1964- Estatuto da Terra". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprovaw 
do: 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n~> 116, 
de 1985, qu~ "institui o Pró-Fruti- Programa Nacional 
de Arboriwçào Urbana com árvores _frutíferas e deter
mina outras providências". 

Colocado em discussão e votação_, é o Parecer aprova-

do~elo Senhor SenadOr Álvaro Dias: 
Parecer favorável nos termos do Substitutivo da CLS, 

ao Projeto de Lei da Câmara n9 51, de 1982, qu~ "define 
o trabalho rural pa_ra efeito de enquadramento Sindical, 
Assistência e Previdência Rurais, e determína outras 
providências". 

Colocado em discussão e votaç-.d.o, é o Parecer aprova
do· 

Pelo S~ohor Senador Gaivão Modesto:__ 
Parecer favorável ao Projeto de_ Lei do Senado nll 188, 

de 1985, qu~ ''proíbe e pune a derrubada de seringueiras 
-nativas, obrigando o seu replantio, respeitadas as con~ 
dições ecológicas". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do; 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n11 95, 
de 1985, qu~. "autoriza o Poder Executivo a criar a Esco
la Técnica Federal do Território Federal de Roraima''. 

Quinta-feira 10 671 

Colocado em discussão e votação, é: o Parecer aprova~ 
do; 

Pelo Senhor Senador Nivaldo Machado: 
Parecer por audiência da CCJ e diligência junto-ao Po

der Executivo, ao Projeto de Lei da Câmara n{> 135, de 
1985, quç: "declara de utilidade pública a Associação dos 
Criadores da Mata Norte do Estado de Pernambuco". 

Colocado em discussão e votação, é o Parecer aprova
do; 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nll 102, 
de 1985; qu~ "dispõe sobre a criação de uma Escola Téc
nica Federal, no Municípío de Cajazeíras, Estado da Pa
raíba, e dá outras providências", 

Colocado em discussão, é o Parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e, 

para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da 
Coinissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 
2~ Reunião (Extraordinária), realizada em 

3 de abril de 1986 

Ãs dez horas do dia três de abril de mil novecentos e 
oitenta e !>eis, na Sala de Reuniões da Comissão, Ala Se
nador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senado
res Lourival Baptista, Benedito Ferreira, Helvidio Nu
nes, Alexandre Costa, Marcelo Miranda, Nívaldo Ma
chado, Humberto Lucena, Mário Mala, Lomanto Júnior 
e Cãrlos Lyra, reúne-se a Comissão do Distrito Federal 
em caráter extraordinário. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Raimundo Parente, Mauro Borges, 
Henrique Santillo e Aderbal Jurema. 

Assume a dtreçào dos trabalhos de acordo com o art. 
93, § 1<:>, do RI, Senador Lourival Baptista, que declara a
bertos os trabalhos, anunciando aos seus pares que a 
presente reunião se destina a eleição do novo Presidente 
da Comissão do Distrito Federal, em virtude da vaga de
corrente deixada pelo ex-Presidente, Senador Mauro 
Borges. Esclarece ainda, que o Presidente eleito cumpri
rá o restante do mandato para o biênio de 1985/86. Dis
tribuídas .as cédulas de votação, o Senhor Presidente de
signa para funcionar como escrutinador o Senhor Sena
dor Alexandre Co~ta. P~cedida a eleição, constata-se o 
seguinte resultado. 

Para Presidente 
Senador Humberto Lucena ..... -... -r., •. 10 votos 

O Senhor Presidente Senador Lourival Baptista, pro-
clama eleito por unanimidade, o Senador Humberto Lu
cena, e convida-o para assumir a dfreção dos trabalb.os. 
Uma vez empossado, o Senhor Senador Humberto Lu
cena manifesta o seu agradecimento pelo sufrágio de -seu 
nome para o e_Xercício de tão honroso car_go e esboça em 
linhas gerais o seu programa de trabalho, a ser feito à 
fren-te da Comissão do Distrito Federal. durante o perío~ 
do da sua gestão. 

Nada mai_s havendo a tratar, encerra a presente reu
nião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assisten
te da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, se-. 
rá assinada pelo Senhor Presidente. -
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1- ATA DA 36• SESSÃO, EM 10 DE ABRIL 
DE 1986 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicação--da Presidência 

-Referente ·ao tempo deStinado aos oradores do 
Expediente da presente sessão que será destinado a 
reverenciar a memória do ex-Deputado José Bonifá
cio. 

Oradores: 

SENADOR AMERICO DE SOUZA 

SENADOR LUJZ VIANA 

SENADOJ/. ALfREDO CAMPOS 

SENADOJ/. JAMIL HADDAD 

FALA DA PRESIDENC/A - AssociatiVa,-em 
nome da Mesa. 

1.2.2 - Discurso do Expediente 

SENADOR CID SAMPAIO- Relato da visita à 
Roménia de Delegação do senado, integrada por S. 
Ex!-

0 SR. PRESIDENTE- Fala associàtíva-à home
nagem prestada à República Socialista da Romênia. 

1.2.3- Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

- N• 80/86 (n' 85/86, na origem), pela qual o Se
nhor Presidente da República, comunica haver veta
do, parcialmente, o Projeto de Lei do Senado n9 
235/85-DF, que altera os artigos 1', 2', 39, 49, 10 e 11 
da Lei n9 6.450, de 14 de outubro de 1977, que dispõe 
sobre a Organização Bâsica da Polícia _Militar do 
DiStritO Federal, e dâ outras providências. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

Prazo para a tramitação da matéria lida anterior
mente. __ 

1.2.5 - Leitura- de projetos-

- Projeto de Lei do SeDado n"' 54-/86, de- autoria 
do Sr. SC:nadof Nelson Carneiro, que acrescenta cl_is
positivo à Consolidação das Leis do Trabalho; rÍa 

República federativa do Brasil 
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parte concernente à proteção do trabalho da mulher, 
vedando a exigência de realização de testes de gravi
dez por ocasião da admissão. 

- Projeto de Lei do Senado n'í' 55/86, de autoria 
do Sr. Senador Alfredo Campos, que institui o paga
mento de indenização aos Estados ou Territórios e 
Municípios pelo aproveitamento de substâncias mi
nerais e cria o Fundo Nacional de Exaustão Mineral. 

-Projeto de Lei do Senado n9 56/86, de autoria 
do Sr. SenadOr Cid Sampaio, que autOriza o Poder 
Executivo a implementar medidas para a criação de 
uma Moeda e uma Câmara de Compensação Latino
americanas. 

1.2.6- Comunicação da Presidência 

-- ArQuivamento do Projeto de Lci da Câmara n9 
241/83 (n' 3.537/80, na Casa de origem}, por ter re
cebido parecer contrârio, quanto ao mérito, da co
missão a que foi distribuído. 

1.3-0RDEM DO DIA~ 

-Requerimento n9 15/86, solicitando tr_ainit~ção 
ç_onjunta para o Projeto de Lei da Câmara n' 78j83 
(n9 1.263/79, na Casa de origem), e os Projetas de Lei 
do Senado n<'s 329/81, 35,37 e 131/83, que dão nova 
redação ao ?rt. _487 .da Consolidação das Leis do Tra
balho. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 
179/85. que autoriza a Prefeitura Municipal de Salto 
de Pirapora, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 2.680~050,00. Apro
vada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 
182/85, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, Estado de Mato Grosso, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 3.140.422,05. Apro
vada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 
184/85, que autoriza a Pr:efeituia Municipal de 16í
porã, Estado do Paranâ, a contratar op_era~ão de Cl'é
ditÕ no val~r de c_zS 1.007.805,30. AproVãda .. Ã- pro
mulgação. 

_:.... Pi-ojeto _de Lei da Çâmara _ ~90 187/85 {n'i' 
- 1~_907J1S~ na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 

Presidente da República, QUe fixa valores de retri-

buição da categoria (uncional de biomédico e dâ ou .. 
tras providênciis. DiSCussão adiada, a fim de ser feita 
na sessão do dia 9 de maio próximo; nos termos do 
Requerimento n' 54/86. 

-:- Projett;~ _ de L~i da Câmara n9 188/85 (n' 
3.857/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a doação, ao 
Clube dos Previdenciârios de Pernã.mbuco, de terre
no do Instituto de Administração Financeira da Pre
vidência e Assistência Social- lAPAS. Aprovado. À 
sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n'i' 2/86 (n9 6.201/85, 
na Casa de origem). de iniciativa do Senhor Presiden
te da República, que reajusta a pensão especial con
cedjda p_e~a_Lei n'4.774, de 15 de setembro de 1965, a 
Pilllo Soares e dâ outras providências. Aprovado. À 
sanção~-

-Projeto de Lei do Senado n9 46/85, que intro
duz modificações no Código Penal, com vistas a am
pliar a imunidade penal do advogado no exàc:ício de 
sua atividade postulatóriajudicial. Discussão adiada, 
a fim de ser feita_na sessão _ _9-o 9-ia 9 de maio próximo, 
nos termos do Requerimento n9 55/86. -

'--Projeto de Lei da Câmara n9 201/83 (nl' 287/83, 
na Casa de origem), que exclui, dentre os considera
dos de interesse da Segurança Nacional, o município 
de Três Lagoa_s, nq __ Estado de Mato Grosso do Sul. 
Dêclantdo prejudicado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 255/83 (n' 3"0 I /83, 
na Casa de origem), que revoga e altera dispositivos 
da Lei fi9 6.620, de_l7 de dezembro de 1978, que defi
ne 0&-ci'imes contra a Segurança Nacional, estabelece 
~ sist.emática para -o seu processo e julgamento, e dâ 
outras providências. Declarado prejudicado. Ao Ar
quivo. 

1.3.1- Discursos ap6s a Ordem do Dia 

SENADOR JORGE KALUME- 959 aniversário 
do Jomal do Brasil. 

SENADO !I. LOUJ/.IVAL BAPTISTA- 8• Confe
rência Nacional de Saúde, realizada recentemente ell! 
Brasília. -

SENADO !I. NELSON CAJ/.NEIRO- Correspon
dência dirigida ao Presidente José Sarney pelo Pro-
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 

Diretot-Geral do Senado Federal 

JOSI: LUCENA DANTAS 

Oiretor Executivo 

JOÃO DE MORAIS SILVA 

Diretor Administrativo 

MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA 

Diretor Industrial 

PEDRO AlVES RIBEIRO 

Diretor Adjunto 

fessor Artur Antônio Leite de Souza, propondo are
formulação do crédito rural. 

SENADOR GASTÃO MVLLER ~Apelo ao Mi
nistro Almir Pazzianotto, em favor da admissão dos 
candidatos aprovados em concurso público para fis
cal do Trabalho. 

SENADOR ODACIR SOARES--- Recursos 
públicos vUlto_s_Qs __ que estariam sendo gastos em 
publicidade pelo Sr. Ângelo Angelin, Góveinador de 
Rondônia, em detrimento da realização de obras de 
interesse social. 

EXPEDIENTE 
CINDO GIA.FICO DO SINADO FIDIIAL 

DIA.IIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Via Superficie: 

Anual ....•.•........•.•..•.•.•.. "' ......... -~-· . Cz$. 92,00 

Semestral Cz$ 46,QO. 

Exemplar Avulso, Cz$ O, 17 

Tiragem' 2.200 exemplares. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE - Inter
venção na Zona Franca de ~anaus decretada pelo 
Presidente José Sarney. Defesa-_Q_a aprovação do Pro
jeto de Lei do Senado n9153j85, de autoria de S. Ex', 
que objetiva a, consolidação do pólo industrial da 
SUFRAMA. 

SENADOR JOSE IGNÂCIO FERREIRA -
Questão do ajustamento das atividades dos bancos 
privados_ a_o Programa de Estabilização Económica. 

1.3._~- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4 ~ ENCERRAMENTO 
2 ~ RETIFICAÇÃO 
Ata da 27• Sessão, realizada em 2-4-86 

3~ATOS DO PRESIDENTE 

NO?s 30 e 31, de 1986 
4-MESA DIRETORA 

. 

SENADOR JAISON BARRISTO ~Apelo ao Sr. 5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDO . 
Ministro da Indústria e do ComérciO,-para que reveja 
a :lywvação do Projeto Rey?olds_. 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER-
_MANENTES 

Ata da 3611- Sessão, em 10 de abril de 1986 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislamra 

Presidência do Sr. José Fragelli e.Martins Filho 

ÀS 141/0RAS IBO MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume ~ Mário Maia - Odacir Soares ~ 
Gabriel Hermes- Hélio GueirOS -~ Arii"êrico de Souza 
- Helvídio Nunes- C_esar Cals- Jos~ Lins- Virgílio 
Távora- Moacyr Du3.rte- Martins Filho- Mar~n
des Gadelha- Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante
Lourival Baptista - Passos Pórto - Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Cl;llmon
José Ignâcio Ferreira- Amaral Peixoto -_Nelson _Car
neiro- - Jamil Haddad - Murilo Bada~ó - Alfredo 
Campos - Fernando Henrique Catdoso - Be!l_edito 
Ferreira - Gast_ão _MUller -:- Jo~é Fragelli --Alvaro 
Dias- Enéas Faria- Carlos Chiarem- Pedro Simon 
-Octávio CardQsQ, ---

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta sessão._ 

Sob a_ proteção de Deus, iniCia-mos nossOS trabalhos. 
O terilpo destinado aos oradores do Ex.pedíente da 

presente sessão será dedicado a homenagear a memória 
do ex-Deputado Jos,é Bonifácio, nos tef-mõS-âo Requeri
mento n'>' 14, de 1986, de autoria do Senador Murilo Ba
daró e outros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de S_ou
za. 

O SR. AMI!:RICO DE SOUZA (PFL ~ MA. Pro
riunCia o segUinte discurso. Sem- revisão_~<? orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadore~: 

Falarei de José Bonífâciõ Lafayett~_cj_ç Andrada, nas
cido e morto em Barbacena, Minas Gerais~ 

<? deput~dô federal recbm-eleíto que chegasse ao ple
náno. da Camara e encontrasse na tribuna daquela Casa 
o emmente Deputado José Bonifácio, certamente pensa
-na de si para consigo que jamais à.Icançaria o nível parla
mentar da altitude_do Deputado José BonifáciCl. É que 
ele, pela facilidade de expressão e pela clare2.:a com que 
expunha o seu pensamento, levava ao plenário da Casa 
entusíasmo dos que o ouviam, aplausos dos seus correli
gionários e revolta incontida dos seus adven<árim 

Era um gigante na tribuna. pispersava em todos os 
sentidos flechas e lanças. Triturava os que s"e aventura
vam a enfrentar o seu caminho. Rebatia com mestria os 
apartes daqueles que lhe tentavam contrariar o raciocf
!!_~(?.:_ Era u~ _tribiJ_nO. s~. em ~erd~de,:yiéssem~s a -~er, no 
B""ras11, urrla Universidade -de PolítiCOs, certamente José 
Bonifácio seria chamado i Ser o seu MagníficO R.eítor ~ 

Dele fui companheiro, de S. Ex' fui discípulo. C~nhe
cedor como ninguém do Regimento da Casa, consciente 
dos deveres, das responsabilidades e dos direitos do par
lamentar, era, Sr. Presidente, aquele que ensinava a to
dos os caminhos que deveríamos percorrer naquele cená
culo. Mas a maldade dos seus adversários não lhe falta-

va. com a observação de que José Bonifácío etlSinav.i tu
do, menos o pulo do gato. 

Não sei, Sr. Presidente, até onde os seus adversários 
estavam corretos nesta afirmativa, porque, nos 12 anos 
tm que fui seu companheiro de Câmara dos Deputados, 
nunca vi sequer Um discípulo de José Bonifácip ombrear
se a ele, _ 

FaSC1riâ.nte na conversa ao Pê dÕ ouvido, conversa que 
todos poderíamos dizer como entendimentos em busca 
de soluções para problemas insolúveis. Se os seus amigos 
e admiradores diziam que José Bonifácio era um alfaiate 
na costura dos bons entendimentos, os adversários di
ziam·que ele era um mestre na intriga. Uns e outros, Sr. 
Presidente, com essas afirmativas, chegavam aos seus 
objetivos: era homenagear a inteligência, a bravura, a ca
-pacidade intelectual e a moral elevada de José Bonifácio, 
que tudo fazia com grandeza e com dignidade. 

Nascido a J9 de maio de 1904, na sua querida cidade 
de Barbacena, era filho de José Bonifácio de Andrada e 
Silva e Corina Lafayette de And_rada. E com sua esposa, -
Vera Raimunda Tamm de Andrada, teve os fl.lhos Boni
fácio José, Luisa Maria e José Bonifácio. -

Bacharelado e_m CiênciaS Juridicas e Soçiaís pela Fa
culdade de Direito da UniVersidade do RiO de Janeiro, 
recebeu o seu diploma no ano de 1927. Foi Prefeito Mu
nicipal da sua cidade de Barbacena, no quadriênio de 
1930 a 1934. Deputado à Assembléia Constituinte, em 
1934, e à ~ssembléiaLegislativ~. de 1934 a 1937, no Es-
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tado de Minas Gerais. ·slgnatãrio -do ManifeSto dos ~i
neiros, em 1945. Fundou a UDN nesse mesmo ano e foi 
relator, por oito anos consecutivos, do Anexo do Orça
mento da União relativo ao Ministério da Agricultura. 

O Sr. Cid Sampaio- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. AMtRICO DE SOUZA -Com inuita honra. 

O Sr. Cid Sampaio -Ilustre Senador, quero associar-
me às homenagens que presta o Senado _da República a 
José Bonifácio. Fui seU companheiro da UDN. E o que 
impressiOnaVa n":i Ítgiirã-de JOsé _Bonífâcio era a do __ ho
mem que inspirava confi<inça, a de um homem que era 
capaz de tomar uma decisão nos momentos m~s graves 
e aqueles que o seguiam compreendíam que aquela deci
são de José Bonifãcio era definitiva. Ele não recuava, 
não voltava do caminho nem deixava um amigo à distân~ 
cia. Leal, sempre escravo das idéias e dos pr~ncípios que 
defendia, José Bonifácio representou, em determinado 
período da vida polítiCa brasileira, a luta pela liberdade, 
a luta pelo restabelecimento dos direitos humanos, pos
tergados pelos que ocupavam o Governo. Ele foi o mo
delo de muitos jovens que viram na sua figura de luta
dor, de combatente, um homem que não recuava, princi~ 
palmente, um homem capaz de tomar as decisões as mais 
sérias no momento pfecíso -e que percebia que a sua in~ 
tervenção era decisiva. Mãis -moço do que José __ Bonifá~ 
cio, aproveitei S"eu"SexemploS-e o admirava como amigo, 
como homem de bem, como homem de caráter e como 
politico capaz. Daí as acusações dos seus advCrsários
a célebre laranjeira que dá frutos à beira da estrada. Os 

· seus adversários o acusavam; porque: eram incapazes de 
combater-lhe. Procuravam ver em suas posições corajo
sas, como V. Ex• acabou de referir, o atributo de intri
gante, mas José Bonifácio-não intrigava, ele enfrentava. 
Enfrentava de tal modo que sabia encontrar os argumen
tos e as fraquezas dos que o combatiam, que, desespera
dos, usavam a arma da invencionice, da calúnia, contra 
um homem que servia de exemplo a muitas gerações. 
Aparteando V. Ex• deixo o tributo da minha homena
gem ao brasileiro que conheci como político, como ho
mem de bem, como amigo;- como homem de partido. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. AMÉRICO DE ~OUZA- Senador Cid Sam
paio, o aparte de V. Ex• ê págin_a imJ?O~ante no _discurso 
que pronuncio. Agradeço a V. Ex' pela eminente contri
buição. 

Sr. Presidente, em sua vida de parlamentar! José :BQni
fácio ocupou a_ 1 •-Secreta~a da Câmara _Q.QS anos de 
1958 ·a 1966; for29-VÍC"e-Presidente; em 1966; 19-Vice
Presidente de 1966 a 1967; e Presidente da Câmara dos 
Deputados de 1968 a 19ó9. foi Pressidente, Membro e 1' 
Vice~Presidente da Comissão Executiva da ARENA en
tre 1965 e 1971; foi Presidente da Comissão de Coristi
tuição e Justiça de 1970 a 1971; e, cumprindo missões no 
exterior, foi menlbro da Delegação de Parlamentares 
Brasileiros à Conferência da Onião Interparlamentar de 
Londres, em 1951. Recebeu, como condecoração, a Grã
Cruz da Ordem Nacional do Mérito em 1968. 

Deixou diversos tra~-alhos publicado~:..."A Chegada 
das Irmãs -de Caridade ao-· Brasil, em 1849~ .... edição de 
1960";, ''Da Limitação do Sigilo dos Bancos de Econo
mia Mista;", também edição de I96Q;. •• Agradecimentos, 
em nome dos-descendentes do patriarca da Independên
cia àqueles que o homenagearam na Sessão da Câmara 
dos Deputados de 11 de julho de 1963, por motivo do 
transcurso do II centenário do nascimento de Josê Boni
fácio de Andrada e Silvan, edição de 1963;, "Conferência 
sobre o Patríarca José Bonifácio", edição também de 
1963;,,''A Reforma do Poder Legislativo," edição de 
1966~~ .. As Sessões e- Boletins da Câmara dos Deputa
dos";. "A Crise do Poder no Brasil': ... "Do Inquérito Par
lamentar; A Escalada; memórias; Psicanálise, a Mistifi
cação do Século;, "edições de de 1965 e 1970. 

José Bonifácio fOi uin parlainerita:r que deixou seu 
nome inscrito na galeriã daQueles que são homens imor
redouros não só na história do Padamerito brasileiro 
como na consciência de todos aqueles que tiveram a: hon
ra e o prazer ·de conviver com S. Ex• 

Neste momento em que o Senado Federal presta suà 
homenagem ao· grande brasileiro, recentemente desapa
recido, trago;--com a minha palavra, a homenagem do 
Partido da Frente Liberal, na convicção de que José Bo
nifácio continuúâ serldo· para nós outros ... 
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O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex' um apar
te1 

O SR. AMÉRICO DE SOUZA - Pois n[o. Com 
muita honra. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Américo 
de Souza, conheci José Bonifácio em plena ação na Câ
mara dos Deputados. Fui seu"- adversário político duran
te todo o tempo em que S. Ex• exerceu a Lider~nça do 
seu Partido. Tivemos- diatribes e discussões muito acer
bas, mas o admirava e o respeitava profundamente e gos
tava mesmo do seu estilo desabusado. Admirava a sua 
valentia, a sua inteligência e, aciina de- tudo, o- seu cOm
prometimento com a institUição parlamentar e com a 
viçla política em geral. José Bonifácio era na tribuna um 
adversário difícil, morada, sarcástico. Era um debatedor 
temerârio, q1,1e _inf1,1ndia, log9 de início, -preocUpação em 
qualquer contendor. No entanto, sabíamos que o ardor 
com que se atirava à liça, no plenário daquela Casa, ti
nha uma vincu,Iação, tinha uma fmalidade, tinha um 
_comprom_etimento .último com a destinação democrâ~i~ 

- deste Pàís. Tinha José BonifáciO a consciência de que 
vivíamos um período autoritário, que vivíamos uni ciclo 
de arbítrio, mas que, de toda maneira, era preciso man
ter a chama acesa, era preciso manter a .chama votiva, 
era preciso manter o Parlamento debatendo, discutindo 
e vocalizando todo o sentimento do povo, ainda que sou
béssemos que, àquela época. pouco adiantava apresentar 
um projeto de lei, porque não havia condição de 
transformá-lo em lei, ainda que também soubéssemos 
que, àquela época, o Congresso Nacional era apenas um 
cartório para horil~?logação das de<;isões do_ Po~er ~xe
cutivo. José Bonifácio tinha cOnsciência da imanêõcia do 
Congresso Nacional, jamais aceitoU O abã:D.áOnO, !i der
relição a que muitos se entregavam ante_ os e~gares da 
forç:a e do arbítrio. S. Ex• sabia que a permanência do 
Congresso e portanto, o futuro da de~o~racia neste País 
não 9,ependiam s6 da Oposição, dependiam também do 
Partido do Governo, dependiam também da ARENA 
_que S. Ex' representava, e, por íSSo, estava diuturnamen~ 
te na eStacada, como um símbolo, ainda que a dizer que, 
embora lhe fossem cometidas todas as vitórias, a vitória 
fmal pelo seu trabalho-era da Casa -e era da ins-tituiçãO. 

HOje, nobre Senador Américo de Souza, recordo José 
Bonifácio com extrema saudade e, afinal de contas, em~ 
hora adversário, S. Ex• era uma espi:cie de repositório da 
nossa <:onfiança, pois sabíamos que, se ele acreditava no 
Congresso Nacional, podíamos acreditar tam_bêm._ 

o sn.--AMERICO DE SOUZA__:._- Senidoi Marcon
des Gadelha, sou agradecido a V. Ex• por suas palavras, 
que me fazem recordar a época em que ambos éramos 
deputados federais, companheiros de José Bonifácio, 
que continuará sendo para todos nós um exemplo a ser 
seguido: é um símbolo do Poder Legislativo que não de
sapareceu. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AMÉRICO DE SOUZA- Pois não, Excelên
cia, 

O Sr. Passos Pôrto --Nobre Senador Américo de 
Souza, custa~n:;te acreditar esteja, nesta tarde, assistindo a 
uma sessão di homenagem do Senado _;;;; vale dizer do 
Poder Legislativo - àquela grande figura de parlamen
tar e de mineiro que foi José Bonifácio. Para mim, ele se 
identificava com a Casa, com a Cãffiara doS DeputadOs, 
era a própria Cãmara dos D~utados- durante o perío
dO-em que Íam-os contemporâneos, José Bo.rii.fácio sim
bolizava o próprio Poder Legislativo, apesar de ~er her
dado a formação política do seu tio, Presidente Antônio 
~CãriOS. No Poder Legislativo~ foi, sem dúvida alguma. o 

homem que transmitiu às novas gerações que por ali pas
saram aqUela vocação política, iquela defeSa iD.transi
gente_das prerrogativas do P_oder Legislativo. Tenho por 
Josê Bonifácio- um carinho especial. Foj quem merece
beu e a todos os que chegaram à Câmara dos Deputados 
nOs perfodos em qUe foi 1'-Secretário. Devo-lhe a eleição 
para a Presidência do Instituto de Previdência dos Con
gressistaS, quando o partido. do Governo indicava um 
candidato que todos nós achávamos que não deveria ser 
condutor do nosso IPC. Juntos derrubamos a indicação 
oficial, e S~ Ex•, pela confiabilidade que tinha no presi
dente eleito, d~tacou os recursõs, que, naquela êpoca, 
pela legislação do Instituto, na ausência d9s parlaffienta-
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res, "deviam ser entregues ao IPC. Como esiávamos"em 
rççesso, fruto do Ato Institucional Jl9 5, S. Ex• restaurou 
o Instituto de Previdência dos Congressistas, porque 
deu, naquela época, 5 bilhões de cruzeiros. Graças a José . 
Bonifácio esse Instituto ainda hoje vive e estã assistindo 
milhares de famílias de ex-parlamentares e ex-: 
funcionários das duas Casas. Josê Bonifácio _devia ser 
cognominado Q, .. Patriarca da Câmara dos Deputados", 
sobretudo desta Câmara de Brasília, porque foi graças a 
ele, na 1 "-Secretaria, que, no dia 21 de abril de 1960, pu
demos transferir-nos todos, como um dos Poderes que se 
transferiu em definit_ívo para o Planalto Central. De 
modo __ que as homena&ehs que estamos fazendo nesta tar· 
de serão poucas para aquele homem de Barbacena que 
serviu a todOs nós sempre como exemplo, como paradig· 
ma do parlamentar brasileiro. Felizmente S. Ex•, que era 
herdeiro das melhores tradições de liberdade de vocação 
política da gente mineira, da sua linhagem, tem hoje seus 
filhos, e seus netos também, todos na vida política minei
ra e brasileira, o que nos assegura que essa linhagem tilo 
importante de políticos, que flzeram a independência do 
Brasil por sêculos afora, serão eles também os arautos da 

-independência econômica e social de nossa Pâtria. De 
modo que, nesta homenagem que V. Ex• presta neste ins
tante, em nome de seu partido, à memória de José Boni
fácio, gostaria- de, numa forma singular, trazer a minha. 
homengagem, homenagem pessoal, àquele saudoso ami
go. Muito obrigado. 

O SR. AMl!:RICO DE SOUZA - A homenagem 
pesssoal de V. Ex•, Senador Passos Pôrto, é a homena
gem que se reflete em todos os parlamentares, porque 
traz um aspecto fundamental para nó$: a lembrança de 
ter sido José Bonifácio aquele que viabilizou o Institiuto 
de Previdência dos Congressistas. Graças a ele, a V. Ex• 
e a outros, podemos hoje ter no Instituto -modesto, 
humilde até- uma relativa tranqUilidade para os assun
tos pessoais, quando deixarmos a vida pública. 

Sr. Presidente, foi José Bonifãcio Lafayette de Andra
da deputado federal por 28 anos, desde a Constituinte de 
1946 até 1975. Educou toda uma geração de políticos 
brasileiros que passou pela Câmara dos Deputados. 

Quando, nesta Casa, homenageam-os a sua memória, 
estamos exaltando a figura de um dos maiores brasileiros 
que o País já conheceu, fazendo votos para que sua ima· 
gem continue a brilhar nas nossas lembranças e possa
mos nos mirar em seu exemplo, para sermos dignos tam
bém da nossa posteridade. 

A homenagem do Partido da Frente Liberal. a Josê 
Bonifácil Lafayette de Andrada, associo a do Maranhão 
e a minha própria. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA. Pronuncia o se. 
gllinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SenadorClil: 

Ao longo de mais de cento e sessenta anos de existên
cia do nosso Poder Legislativo, centenas, se não milhares 
de_ brasileir~s tiVeram a_honra de o jntegrar. Quase todos 
passaram, uns levados pelo tempo, outros pelas eventua
lidades da vida pública. Alguns, entretanto, raros pode
rei dizer, logram permanecer lenibrados para sempre, in
separáveis da vida e da História parlameritar. E dentre 
estes, Sr. Presidente, seria desnecessãrio dizê-lo, estã in· 
delevelmente inscrito o Deputado José Bonífâcio La
fayette de Andrada, a quem tributamos hoje o testemu
nho do noss-o apreço e do nosso reconhecimento. 

Não lhe fofJácil a imortalidade como parlamentar e 
homem pú.blico, pois nascera com o ônus de ser o porta
dor de ilustres nomes da História do Brasil, pois aos An· 
dradas ainda somava o do Senador Lafayette Rodrigues 
Pereira. Falando de Joaquim Nabuco, escreveu Alceu de 
Amoroso Lima não haver, "peso maior para um amigo 
do povo do que vir ao mundo carregado de sangue azul. 
Ele o tinha nas veias, e mais que tudo na responsabilida
de inãrãl_ e intelectual, porque trãzia do berço a tradição 
de homens públicos carregados de serviços e dC-sulcos 
traçados na história da Pátria". Que dizermos, então, de 
José Bonifácio?_ Quem aqui terá chegado com o ônus de 
maíof tradição? No Parlamento, era ele o quarto domes
mo nome glorioso, descendendo em linha reta dq, .. Pa
triarca da Independência", tido por Otávio Tarqüfnio de 
Souza como o verdadeir_o Fundador -do Império. E a 
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acreditarmos nas lembranças d_o sábio Eschewegl, que o 
conheceu pessoalmente, daquele terá herdado o nosso 
José BonifáCiO a loquacidade e o modo agitado de falar, 
de que muitos dos aqui presentes ainda estão a se recor~ 
dar como traço marcante da sua rica e Vibrante persona
lidade._Não pára, porém, no Patriarca a luminosa ascen~ 
dência do nosso contemporâneo. Do Parlamento do Se
gundo Reinado é inseparável a figura do extraordinário 
orador. 

José Bonifácio, -o Moço, de quem Rui Barbosa, ao 
traçar-lhe o elogia imortal, diria, na eloqUência de uma 
síntese, que. "todos os lugares que ocupou, rutilam ainda 
hoje da luz deixada por ele". Haverá algo de mais defini
tivo para inscrever n-o mármore da eternidade o nome de 
um homem público? Mais tarde, jã na República, outro 
José Bonifácio, -continuando a gloriosa trajetói'ia dos 
Andradas, viria de Minas Gerais para ilustrar os Anais 
do Parlamento com palavra inflamada do lutador, do 
grande orador, que, nos prélios da Aliança Liberal, divi
diu com João Neves da Fontoura os aplausos que exalta
ram e estimularam os dias anteriores à Revolução de 
1930. ~ ~~ ~~ -

Nesta, aliás, teria o jovem JÕSé Bonírãcio, Sobrinho e 
auxiliar do Presidente Antônio Carlos, o seu batismo de 
fogo, quando, vencida a heróica resistência do 129 B.C., 
marchou com out_ros companheiros, inclusive Odilon 
Braga, conforme ã.sSinalou João Neves, nas suas Me
mórias, para os campos da Mantiqueira. Vitoriosa aRe
volução, José Bonifácio, o jovem José Bonifácio, logo 
nomeado Prefeito âi Barbacena, não mais se deteria na 
contínua ascerisão, que lhe assinala a laboriosa existên
cia. Louis Barthou, num primoroso ensaio sobre;, "O 
Político", colocou este exato conceit9;. "A ação é a pedra 
de toque pela qual se reconhece o verdadeiro político". 
Era como se tivesse diante dele, ao emitir esse julgamen
to, a própria figura trepidante de José Bonifácio, cuja 
longa e fecunda vida se assinala justamente por uma 
ação que não conhece repouso ou intervalos. 

Deputado à Constiüiinte 'Mineira,- tendo como cole
gas, ilustres colegas, Afrânio de Mello Franco e Milton 
Campos, José Bonifácio, posta abaixo a dítadura do Es
tado NovQ, chegou à Câmata Federal integrando a notá
vel Bancada da UDN, orgulhosa do famoso, "Manifesto 
Mineiro", priineiro--documento contra a ignomínia do 
Estado Novo, na hora em que lutâvamos na Itália em de
fesa da democracia. Bancada na qual representavam a 
UDN os Deputados Monteiro de Castro, Magalhães 
Pinto. Gabriel Passos, Milton Campos, Lopes Cançado 
e Licurg-o Leite. Durante decênios, sucessivamente eleito 
pelo povo de Minas Gerais; seria ele legítimo represen
tante dos mais profuridos sentimentos de grande Estado 
da Federação. Aqueles sentimentos hã muito arraigados 
na alma mineira, e que Afonso Arinos bem definiu di
zendo serem. "a fusão natural entre a aspiração da liber
dade e a necessidade da ordem'', constante traduzida no 
aforisma proclamado da tribuna por um dos seus maio
res líderes políticos republicanos~ ... Sub l~ge, libertas". 
Fora a bandeira de Carlos Peixoto, José Bonifácio seria 
indefectivelmente fiel a essas aspirações da sua gente. 
Por elas lutou sempre. E o fez Com a ConvícÇã-o de ser de
las insepaTâvel a busca da verdade. Creio mesmo que se 
houvesse de escolher uma legenda que lhe traduzisse a 
ação parlamentar, não vacilaria em se fixar nesta frase de 
São _Giegór10 Magno, por ele mesmo invocada em certa 
ocasiãq~~ use ·na nairação de um fato verdadeiro resultar 
escândalo, é preferível deixar nascer o escândalo à re
nunciai' à verdade". Desse caminho ele não se afastaria. 

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

O SR. LUIZ VIANA- Com muifã honra, nobre Se-
nador Virgílio Távdra. -

O Sr. Virgílio Távora - Ao seu primoroso discurso 
que com felicidade rara traça a figura desse homem que 
tanto engrandeceu Minas e a vida pública brasileira, gos
taríamos que V. Ex• permitisse fazer algumas achegas. J ~ 
vão longe 31 anos quando estreâvamos na Câmara d_os 
Deputados, Palâcio Tiradentes, Rio. Época muito dificil. 
O nosso Partido, dele e de todos nós perdera o Governo 
Federal, ao qual participara na chamada União Nacio
nal de Outra, e da maioria dos Governos estaduais que 
detinha, despojado que hãvia sido pela vontade popular. 
Getúlio voltava ao Governo e daí, do conhecimento que 
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tivemos com José Bonifáciõ; é que poderíamos dar al
guns adminículos ao que V. Ex•, de maneira tão brilhan· 
te, está gizando sobre sua personalidade._Ãqueles atribu
tos de audácia, de eloqUência, de amor à Pátria, que ca
racterizavam as intervenções da chamad~ "banda de mú
sic,a" da UDN, ele acrescia aqüeles herdados do seu tor
rão natal, do tradiciOE\al político mineiro. A nós, es
treante na vida pública, era ele como qõe um- &ui:i na é
poca em que haviam sido ceifados vários de nossos valo
res maiores, pela perda de mandatos majoritários dispu
tados e não alcançados. Era justamente J9sé Bonifácio 
que fazia a ponte entre os arroubos da chamadJt "banda 

- de música", já citada, _desse Partído, que tão bons _ser
viços prestou à Pátria, e a realidade dura, a realidade 
pungente de um Partido que estava sendo pela derrota 
procurado esmagar na maioria dos Estados Brasileiros. 
Aí, sim, sentimos toda a Cã.pacidade que estava encerra
da naquele homem. Capacidade_ que ele devia trazer por 
ancestralidade de outros, porque reunia as qualidades 
mais antípodas que poderia ter naquele momento tim 
político da UDN: sem favor, um dos elos de c-onservação 
do Partido. 

O S_R. LUIZ VIANA- Muito grato às palavras de V. 
Ex.~. que realmente constitui um perfil bem feliz de José 
Bonifácio, que tanto conhecemos e que tanto admira
mos. 

Sr. Presidente, durante ano_s e anos o que nós, seus co
legas e seus contemporâneos, assistimos foi à luta sem 
tréguas traval;la em várias e memOráveiS oportunidades 
para que a verdade sobrepairasse, vencendo os artifícios 
_ou as ameaças com que se buscava furtá-la ao conheci
mento da Nação. Nessa horas acredito ter.sido ele insu
perâvel. Outros o terão igualado nessa faina para trazer 
ao çonhecimento do País desmandos, negociatas, e deso
nestidades. Ninguém, eritretanto, o superou tio emPe
nho, na bravura, no d_estemor com que enfrentou perigos 
e obstáculos. Houvesse de destacar __ ym episó_dio, dentre 
os muíto:S que lhe assinalaram a ação parlamentar nesse 
nobre e_ alto mister de verdadeiro defensor do Erário, 
bastaria invocar o famoso inquêrifo do Banco do Brasil, 
que deixou a nu uma sucessão de erros e improbidades. 
Tudo foi tentado para que o inquérito,- realizado, aliás, 
pelo próprio Banco, não chegasse ao ·conhecimento 
público-: Ao Andrada, nessa busca da verdade, se haviam 
unido outros grandes e bravo_s-parlamentares, dentre os 
quais vale lembrar Adauto Lúcio Cardoso, José Montei
ro de Castro, Aliomar Baleeiro e Bilac Pinto. Foi luta 
memorável. Para terem acesso à própria Asscinblêia do 
Banco fizeram-se eles pequenos acionistas da instituição. 
Tudo, entretanto, lhes seria negado_. A batalha durou 
meses, se não anos. Nada, entretanto, logrou arrefecer o 
entusiasmo, pertinácia, e também a astúcia do comba
tente, para desvendar o escândalo que se desejava sepul
tar sob pretexto do sigilo bancário. Desvendâ-lo parecia, 
porém, impossível. Até que- um desseS dias de claridade 
José Bonifácio chegou à Câmara so_braçando o primeiro 
volume do rumoroso inquérito",- que par todos os meios 
se buscara esconder. Era a vitória do deputado feito- de
tetiVe para desmascarar a fraude, fonte de lucros fabulo
sos para alguns poucos b_eneficiários, todos eles da inti
midade governamental._ Ainda tenho presente na me
mória a perplexidade da Bancada do Governo diante da 
sensacional descoberta, que permitia e até exigía puxar o 
fio da meada, que se pretendia esconder sob a alegação 
dos inconvenientes de um escândalo de tal porte. Aqui 
estão; Sr. Presidente, as palavras com que José Bonifácio 
repeliu o engodo da inconveniência do escãndalq,:. nNada 
_toais (an_!asioso, - dizia -. Nã9 há sigilo bancário onde 
há crime a punir. É preceito universal. E como se poderá 
saber se hã crime a punir sem a prêvia investigação na es
_crita dos bancos e na das firmas_ comerciais? Quanto_ ao 
escândalo que em zelo suspeito pensa que poderâ impe
dir, cumpre se recorde ainda uma vez que o escândalo, se 
é que vai estourar, estará nunca na publicação dos In
quéritos, mas, sim, nos fatos que ele relacionou. Em tais 
condições, os responsáveis pelo escândalo seriam os que 
praticaram os atas e fatos que deram lugar ao Inqu~rito, 
e jamais os que _divulgaram o seu conteúdo ", Era assim 
José Bonifácio- destemido, bravo, franco, leaL Incapaz 
de insidias, lutava de viseira erguida, pronto a enfrentar 
os riscos que lhe fossem impostos pelo cumprimento dos 
seus deveres de parlamentar. 
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Foi dramática a publicação do inquérito, foi-Ças poae
rosas desejavam subtrair ao conhecimento público. Até 
Um mandado de segurança impetraram os bancos para 
evitar a divulgação. José Bonifácio levou tudo de roldão, 
obtendo_ não .só a mudança do Regimento da Câmara, 
mas também o voto do Supremo Tribunal, que negou a 
medida. Por fim, graças ao empenho de um homem de 
bem, 9ujo nome declino com admiração, publicou-se o 
inquérito. Esse homem é o atual Governador José APa
recido de Oliveira. Precede a publicação breve prefâcio 
de José Bonifácio, e dele peço licença para reproduzir 
treçhos"g_ue julga significativos sobre a brav~ra do_gran

_9~r!;imentar. Dizia José Bonifácio;. ':'QUarldOo Jorna-
lista José Aparecido de Oliveira me informou que estava 
desejoso de publicar em livro a fotocópia que possuo do 
Inquérito realizado no Banco do Brasil, lembrei-me -do 
que escreveu Martim Francisco, o ITI, de Santos, na ad
vertência inicial de Viajando. com referência ao São Pau
lo de 1926 e que se aplica plenamente ao Brasil de hoje: 

•• ... há, leitor, em São Paulo, terra das unanimi
dades legislativas e impunidades administrativas, 
dois partidos sociais: o dos que roubam e o dos que 
são roubados. Se pertences ao primeiro, fecha este 
livro; se porém ao segundo, recebe um apertado 
abraço do companheiro e amigo. 

Felizmente, p-oucos terão de fechar os olhos a 
esta leitura. Em verdade, nenhum outro conselho fi
guraria melhor no frontiSpício deste voluine." 

Em seguida, dava conta das ameaças dos percalços 
que tivera de enfrentar e vencer: 

.. Primeiro, aco_nselharam~me em tom amistoso; 
dq:tois, ameaçaram-me e procuraram me intimidar. 
Caluniaram-me e me cobriram de injúrias. É o tri
buto que pagam os que zelam pelo Brasil. Em segui
da, tentaram sensibilizar a Câmara dos Deputados e 
prinCipalmente a imprensa onde, aliâs, foram estra
nhamente acolhidos. Do Governo; o primeiro, mas 
sibilino denunciador das desonestidades praticadas 
no Banco do Brasil, conseguiram o silêncio. E quan
do a Câmara dos Deputados, numa atitude de rara 
intrepidez, que a recomendará para sempre ao res
peito' do povo brasileiro, decidiu, em magnífica vo
tação, divulgar no "Diário do Congresso Nacional" 
os termos do Inquérito, interpuseram num último e 
desesperado esforço, mandado de segurança peran
te o Supremo Tribunal Federal a flm de que Se aiiiJ.· 
lasse a corajosa manifestação dos parlamentares. 
Ainda aí não foram ouvidos, tanto vale a força da 
verdade." 

Por fim, ouçamos o -que escreveu o intrépido José 
Aparecido de Oliveira: 

"Mas não se consegue iludir indefinidamente a 
boa fé popular. A verdade é que andamos com mui
to nlaior vigor e decisão no sentido fazer valer as 
conquistas democráticas, que se sublimam no res
peito à vontade, ao entendimento e ao direito do po
vo, do que possam julgar, perceber ou sentir os cha
mados profissionais da política. t que se realiza a 
fase de amadurecimento consciente na vida nacio
nal, em que, com a sua ingente e sofrida contri
buição, os verdadeiros construtores da grandeza 
brasileira passam a se interessar, participar e influir 
nas definições e nos rumos do seu destino. 

A prova aqui está. Os humildes, pobres, traba
lhadores, mas honestos, que formam a maioria e são 
o panorama da misêria neste diffcil quartel da nossa 
história, exigiram a publicação deste inquérito. Foi 
o hQJI~.em do povo, na reação comovente de sua soli
dariedade ao Deputado José Bonifácio, que garan
tiu este resultado. E foi num gesto de rebeldia con
tia as poderosas forças organizadas deste País -
desde o governo, os grupos, os grupos económicos e 
os maiorais da política e das negociatas, até à im
prensa, que o cidadão comum, companheiro diutur
no das dificuldades, fez pesar o movimento de sua 
opinião. Ninguém deterá a sua caminhada, porque 
ela se inspira nos sentimentos normais e legitimas 
da vida. Quem despreza a moral, falseia a verdade 
ou tripudia sobre a incapacidade do seu semelhante, 
subverte a ordem natural da existência. E há princí
pios impostergáveis como alicerce e fundamento da 
moralidade pública. Recalca-se, afasta-se, por mo-
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mentes, contemporiza-se, ou se retarda o sugir da 
verdade. Mas, ela se opera como fenômeno que tem 
lei própria. Ela surge e se agita, levanta e desmorali
za os seus falsários". 

O feliZ desfecho seria o testemunho da coragem_ e da 
determinação do Representante de Minas Gerais. 

Graças a essas qualidades ascendeu ele a todos os pos
tos possíveis na hierarquia da Câmara. Além de Secre
tário seria 2"?-Vice-Presidente, 19-Vice-Presidente, e Pre
sidente da Câmara, posições que verdadeiramente cons
quistou pelo apreço e pela confiança granjeada entre os 
seus pares. Nada lhe veio na bandeja das a~omodaçõ~, 
mas na legítima disputa entre ~leg~s. Trep~da~ente, ~n':' 
quieto, ativO, cheio de vida e de aç'ào, comprazta-~e não 
apenas no convívio parlamentar, mas no man_useto dos 
instrumentos que lhe permitiam aprimora~ a Vl?a parla
mentar, atividade que desempenho~ sem Jamat~ perder 
as boas maneiras o espírito -ameno, uma nota multo pe
culiar de afeto e ~gradável convivência. Os postos jamais 
seriam para ele fontes de desavenças ou inimizades, mas 
oportunidades para conquistar novos amigos e a~mira
dores. Fazia-o, porêm, e aí estâ a marca da capac1dad~, 
da competência do homem público, sem qualquer transi
gência com o que considerou útil, necessário, digno, para 
a Casa -que dirigiu, conforme as melhores no.ri?as: com a 
mão firme e a suavidade dos modos. OposJClOmsta du
rante a m~ior parte da vida, José Bonifácio e~perimCm
tou os dois lados da vida parlamentar - o do oposicio
nista, e o do governista. E, conhece~or ?e ambos e SCJ? 
jamis esquecer qualquer deles, podena d1Zer, ao assumu 
a posição de Líder do Governo, não haver ... tarefa a um 
só tempo mais agradável e m~is dificil do que .a de líderar 
homens livres". Um homem bvre como ele fm, buscando 
em todas as horas, mesmo naquelas mais difíceis, e até 
controvertidas, contribuir para que a Liberdade, que ê a 
grande bandeira de todos nós, continuasse a ser o nosso 
supremo ideal. 

Não basta, porém, exaltarmos a figura do parlamen
tar, sobre a qual muito haveria a dizer. Como esquecer o 
homem de espírito, o companheiro cheio de breve, e que 
acreditava uma frase de humor bem mais proffcua do 
que qualquer agressão. Por isso mesmo, malgrado todos 
os debates em que se empenhou no Parlamento, jamais 
semeou uma inimizade. Em v~rd~de, não havia quem 
não estimasse aquele colega ágil, inquieto, e que se mo
via com desembaraço de um lado para outro do ple
nário._ Ao contrário dos que tinham uma cadeira cativa. 
como ocorria com o Deputado Flores da_ Cunha, cujo 
nome até se inscreveu nlúna poltrona da Câmara, Zezi
nho Bonifácio, pois assiffi e! a-ele unanimemente conhe
cido e admirado, raramente pousava num lugar. Preferia 
mover-se, conversando aqui e ali, sempre a fazer novas 
amizades. Do avô materno, o Conselheiro Lafayette, que 
tanto fez rir o Império com as suas sãtiras, trouxe ele ã 
veia humorfstica, que tanto· contribuiu para dar um tom 
alegre à sua palavra. Era o sens·o de humor, que não pas
sou despercebido de Gilberto Freyre._ A propósito do 
que se chamou~- .. Semana Mineiran, e que marcou âspe
ro entrevera entre parlamenares mineiros, esCreveu este 
no O Estado de Minas, em novembro de 1953, que: 

"só o Senhor José Bonifácio me pareceu então 
justificar minha crença nQ, "sense of humuor" com 
qualidade, no Brasil, mais de mineiros que de baia
nos ou ga11chos". 

De fato, assim era, e ele usava o humor como-a manei
ra adequada para desarmar um conte~dor. Cert_a yez, en
trando em divergência -éOm o seu amigo Magalhães Pin
to, a propósito da estatização de empresas, ele dissera a 
este ao encontrá-lo num corredor da Câmara: 

"Magalhães, a ónica coíSa que nos separa no as
sunto estatização ê que você é banqueiro e eu sou 
cliente". 

O humor punha um ponto final. Por vezes fl,llgia-si de 
irritado, era capaz de dar socos na mesa. Tudo fmgido, 
mera exterioridade, -pequena farsa para se libertar de um 
problema ou de um adversârip. 

Aliâs, como político, e -político mineiro~ José·Bonifâ
cio tinha a sua cartilha. No fundo, era um coração de ou-
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ro, ameno, afetuoso. E dessa cartilha e que retiro estes 
ensinamentos: 

"Sim, eu sou um político faccioso, e acho que o 
político tem que ser faccioso. 

Quem tem de ser neutro, imparcial, é juiz de fute
bol". 

Aliás, quem mais se divertia com esse humor era ele 
próprio. Certa vez ele, atendendo a um eleitor, mandara 
uma carta a um médico amigo, pedindo-lhe para não 
amputar a pema do portador. Para ele era impensável 
negar uma carta, fosse qual fosse. E ao médico ele disse
ra depois ter tido necessidade de escrever a carta para 
não perder o eleitor~ Ao que acrescentava: 

.. "1:. impressionante como as pessoas têm necessi
dade de ser enganadas." 

Outra das suas mãx.imas consistia em dizer que eleitor 
não vota em candidato doente ou cansado~ Por isso ela 
jamais aparentava qualquer fadiga. Certa feita, tendo 
tido uma taquicardia em Juiz de Fora, o farmac!uúco 
que o atendeu desejou chamar uma ambulância. Ele pró
prio contava a imediata reação; ... Eu dei um pulo- con
tava - e disse: 

--·~Ambulância nunca.! Político que for visto numa 
ambulância estã com a carreira liquidada." 

Foi, aliáS, corrente na Câmara em certa ocasião que, 
tendo necessitado de uma ambulância para o transpor
tar, José Bonifácio colocou D. Vera na m~ca., e sen~ou-se 
na boléia, ao lado do chofer. Como admitir que o imagiM 
nassem d<?ente? o_ humorista era inesgotâvel._ 

Esse o José BoniÍáçio çhçio de senso de -humor, alegre, 
cordial, prestimoso, e que conviveu por mais de meio sé
culo com o Parlamentar infatigável, legítimo descenden
te do_s AnP.radas e de Lafayette Rodrigues Pereira, todos 
eles imperecíveis nas páginas-da história do-Brasil. 

Após uma longa e brilhante vida parlamentar, toda ela 
marcada peJa ação em favor do bem público, natural que 
José Bonifácio, já nO- declinar da vida, houvesse tido do 
Parlamento, da Casa em que vivera, sofrera, e lutara, vi
são que certamente não seria a dos dias inflamados pelas 
ilusões da juventude. De fato~ tal como ocorreu a muitos 
dos seus contemporâneos, viveu ele um dos períodos 
mais agitados e instáveis da vida brasileira, e talvez soM 
mente comparável aos breves anos da Regência. Em ver
dade, se nos lembrarmos que despertamos para a vida 
públiCa sob o sol da revolução de 1930, que não demora
ria a ser encoberto pelo eclipse do Estado Novo, até des
pontar, oito anos depois, para dar lugar à Constituição 
de 1946, poderíamos imaginar que a vida já nos propor
cionara a visão de grandes mudanças políticas. Mer9 en
gano, Sr. Presidente. Depois de 1946 haveríamos de ser 
te_sti;!munhas de 1964, da Constituição de 196~. do Ato 
InstitUcional n\> 5, em 1968, até ~ivisarmos _lwje o dealbar 
da Constituição que deverá vir em 1987. __ \lale dizer que 
José Bonifâcio testemunhou e participou de grandes, im~ 
portantes transformações da vida política brasileira. No 
fim da vida tinha condições de experimentado conselheiM 
ro para os que ingressavam então na vida pública ini
ciando a carreíra de homens públicos do amanhã. 

Peço, pois, licença, para invocar e evocar pensamentos 
do ilustre parlamentar. 

Dizia ele: 

•'Aos jovens que es-tão aqui nO Pai-lamento, toda 
a vez que entrarem em debates e discussões, reco~ 
roendo: não percam a serenidade, porque, se agirem 
de maneira- contrária. não chegarão aos 73 anos de 
idadê, cOmo eu, combatendo, lutando com energia, 
com bravura, sempre a serviço do meu País_ e a SJ::r
viço do seu povo. Sou um homem que vem dos fun~ 
dos da Capitania, atravês do nome, como .S. Ex• in
sinuoU -respondia ao aparte- mas por isso mes
mo, sempre repete aquilo que Lincoln dizi~: Nunca 
devemos indagar o que foram os nosso avós, mas 
sempre o que serão os nosso netos:8 

Li numa autobiografia de Toynbee que devemos ser 
preocupados com o que acontecerá após a nossa morte. 
Era o que sentia José Bonifácio ao voltar-se para o futu
ro dos netos, novos Andradas a serviço da Pátria. 
· Possivelmente, José Bonifácio, como inevitável a qual

quer mortal, deve ter chegado ao Parlamento 
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lembrando-se dos eminentes ancestrais, que lhe ilustra
vam a genealogia gloriosa. Chegava voltado, talvez, para 
o passado. Agora, despedia-se voltado para o futuro. E 
até ao fim haveria de fazê-lo imbuído da convicção de 
haver feitO O melhor para servir aos seus compatriotas. 
Daí invocar o Pa-pa Pio XII, ao dizer quç:. "para a COJ}"lll

nidade, após o sacerdócio, nenhuma atividade humana 
era de maior responsabilidade e relevância que aquela 
praticada pelos políticos". Justamente aquela atividade 
que José Bonifãcio eixerceu ininterruptamente ao longo 
de mais de meio século, colocando a verdade acima de 
tudo. Dai poder dizer, no fim da vida, abrindo o próprio 
coração;, ""'Se da narração de urn fato verdadeiro resultar 
escândalo, ê preferível deixar o escân~~lo a renun~ia à 
verdade". Era a invocação de São GregOrio Magno. E 
estou certo de que, se tivesse de escolher uma legenda 
para lhe assinalar a ação política, JoSé Bonifácio não 
adotaria. Pa1ítico por toda a vida, ele disso se orgulhava. 
Daí estes conceitos que emitiu ao encerrar O péríodo le-
gislativo de -1977: 

, ..... Ao longo de tantos anos na vida pública brasi" 
leira, passando pelos cargos dirigentes e de repre
sentações das comunidades menores até as médias e 
hoje à comunidade maior, a comunidade nacional, 
posso dizer aos meus caros companheiros da labuta 
parlamentar que os conceitos do velho pontífice da 
década de 40 e a natural conclusão dos fatos históriM 
cas -mencionados constituem uma razão viva que teM 
nho experimentado." 

.-0 Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, LUIZ_VIANA- Com muita honra, nobre Se-
nador. - --

0 Sr~ Milrilo Badaró - Senador Luiz Viana, na quali~ 
dade de Líder do PDS e de mineiro, fui o autor do reque-
rimento para qUe se dedicasse ao Deputado José Bonifâ· 
cio esta parte do Expediente desta Sessão do Senado Fe
deraL Ao ouvir o memorável discurso de V. Ex• me dou 
conta de que estava certo no instante ern que o convidei 
para, em riome do Partido, proferir a saudação, com a 
sua reconhecida competência e com o brilho da sua in~ 
vulgar pena de escritor. Não gostaria que V. Ex' encerra
se o seu discurso sem um depoimento brevíssimo dos fa
tos que presenciei no dia do supultamento do Deputado 
José BonifáciO, -em- Barbacena. Poucas vezes terei visto 
cenas tão emocionantes e- tão dramáticas, quando milha
res de pessoas desfilaram diante do seu corpo inanima
do. Percebi, então, que aquele homem duro, aquele líder 
facçLoso- como V. Ex• assinalou-, aquele homem que 
era fiel às causas que defendia, leal aos seus amígos, an
gariara, por isso mesmo, durante todo o trajeto e o itine
rário da sua brilhante carreira, dedicações inamovíveis e 
afeições ínafast.áveis. O esp(:táculo do povo de Barbace
na nas ruas chorando o seu Líder permanece vivo na mi
nha memória e na minha retina. A lição que todos reco
lhemos, naquela tarde da Serra da Mantigueira, ê que de 
fato José Bonifácio Lafayette de- Andrada, fiel às melho
res inspirações das gentes das Alterosas, cumpriu fiel
mente o seu dever de político, e ele deixa uma descendên
cia representada nos seus dois filhos parlamentares e 
numa plêiade de outros rapazes que estão seguindo esta 
gloriosa saga da Família Andrada, a certeza de que Mi
nas haverá de permanentemente estar representada à ai~ 
turã das- stiai; melhores tradições. 

O SR. LUIZ VIANA- Agradeço a V. Ex• o depoi
mento que presta sobre as homenagens invulgares, real
mente invulgares, como tive notícias, prestadas a José 
Bonifácio pelo povo mineiro e, particularmente, pelo 
povo daquela cidade, que foi talvez a razão maior de sua 
vida, Barbacena. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LUJZ VIANA- Com muita honra."'a010 
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Senador Luiz Viana, cer

tamente o PMDB, pela voz do seu Líder, manifeStará a 
homenagem que todos devemos a José Bonifácio. No en
tanto, quero ampliar a afirmação do Senador Murilo Ba
daró. Embora escolhido pelo PDS para fazer neste mo
mento a evocação da vida e da obra parlamentar e políti
ca de Josê Bonifácio, creio que V. Ex• neste momento é_ a 
Própria voz do Congresso Na.cional. Do Congresso Na
cional como conhecemos nos dias de J o sê Bonifácio, 
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nós, os mais velhos, os mais antigos, que o acompanbaw 
mos naqueles lanc_es dramáticos e imperecíveis que V. 
Ex• acaba de reco.rdar nessa tribuna. Minha interve11ção 
é apenas para dizer que, embora escolhido, indicado pela 
Liderança do PDS, os que conheceram José Bonifácio 
reivindicam também o direito de se incluir entre os que 
indicaram V. Ex' para ocupar a tribuna nesta oportuni
dade. 

O SR. LUIZ VIANA- Agradeço as generosas pala
vras de V~ Ex•. que realmente faziam falta a este discur
so, tanto foi V. Ex• uma das testemunhas mais ilustres e 
mais -preserites a toâa- ãquela ação parlamentar de que 
participitriOs há alguns anos. Grã.tõ-a V, Ex• por esta 
contribuição que, realmente, completa o perfil de José 
BonifáCiO. --

Sr. Presi~ente, Sr. Senadores, dizia José Bonifá
cio: 

O poHtico, embora inc-ompreendido, ele é indis
pensável a qualquer sociedade onde há povo, e não 
à massa manipulada pelos demagogos-, fruto- dos 
monólogos próprios de técnicas conhecidas no pas
sado_e hoje reforçadas no presente. Quando digo o 
povo, refiro-me ao somatório de_ pessoas conscien:. 
tes de seus próprios problemas e da sua comunida
de, sempre a aspirar alguma coisa, a desejar alguma 
pretensão, a falar de algum problema ou mesmo cu
rioso das questões que rondam a vizinhaça e o seu 
bairro e ainda a sua cid_ade e_o seu país. O homem 
do povo, o cidadão de todos as condições sociais 
por isto vai ao político, ora para saber como corre a 
solução dos problemas coletivos, mas comumente 
vai ao político para-conseg\J.ir que sejam resolvidas 
as questões que dizem respeito a grupos sOciais em 
que se acham inseridas ou, então, a sucilítar, com 
justa "razão, pedidos que repercutem na sua vida 
particular, na sua vida familiar. O político _é __ o inter
mediário para alcançar a decisão desejada e pedi
da".3 9 

Aí tendes o grande homem público, que hoje lembra
mos com orgulho e saudade. Faze-mo-lo sem esquecer e 
exaltando_ essa grande mulher, esposa incõmparável, a 
extraordinária D. Vera, sempre tão presente e tão afe
tuosa, em toda a vida do eminente brasileiro. Aqui-estão 
os seus filhos, zelosos da glória _dos Andrades na vida 
pública brasileiraL __ Certa feita, lembrou José Bonifácio 
estas palavras do poeta que recolhera os Contos de Os
sian: 

, "Os homens se sucedem como as folhas dos bos
ques ou as ondas do_ oceano, mas a glória dos bene
méritos não se apagará, antes há de crescer como o 
carvalho que opõe sua copa frondosa aos vã-os -as
saltos das tempestades." 

Comei o-carvalho, José Bonifácio fõi homem de mui
tas tempestades. Enfrentou-as: bravamente. Hoje eh::.aí 
está, perene, admirável, enalte_cendo a História do Parla
mento. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimenta
do.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos. 

O SR. ALFRED-O CAMPOS (PMDB - MG. Pro
nuncia-O seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

As semanas agitadas que esta Liderança do PMDB 
tem tido __ ce_r_tame_n_te foi o motivo de somente anteontem 
ter-me inteirado desta homenagem tão justa e· merecida. 

A minha primeira intenção foi indicar o meu colega de 
Bancada Senador Itamar Franco para discursar em 
nome do PMDB, o meu Partido. Se não o nz, foi Pores
tar o nobre Senador mineiro Yiajãndo._Asslm, chamei a 
mim esta tarefa, desincumbindo-me de tão honrosa mis
são. 

Perdeu o Brasil, no último 18 de fevereiro, um parla
mentar de envergadura singular, na figura de José Boni-
fácio Lafayette de Andrada._ _ 

Durante oito mandatos, em trinta e dois anos como 
deputado {ederal,,. "Zezinho Bonifácio", ou .. "o velho 
Doutor Zezinho", manteve a tradição da família Andra
da, que, desde a Independência do Brasil atê os nossos 
dias, apenas durante um breve período de doze anos es
teve ause;nte do P_a.rlamento brasileiro. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Iniciada pelo grande .. "Patr_iarca da Independência", 
antepassado direto de José Bonifácio, a tradição política 
desta grande família veio se mantendo, no correr dos 
anos, sempre bem representada por nomes dos mais ilus
tres no cenário nacional. 

José Bonifácio Lafayette de Andrada ~Ill nada desme
receu a tradição familiar. 

O seu falecimento, aos 81 anos de idade, priva o Brasil 
de uma figura curiosa e fascinante. 

Inicialmente filiado ao Partido Republicano Mineiro, 
surgiu na política com a Revolução de 30. Foi, posterior
mente, um dos fundadores da União Oem_ocrática Na
cional- a UDN, onde permaneceu até o advento do bi
partidarismo. Filiou-se, então, à ARENA. Permaneceu 
na política até 1978, quando afastou-se da vida parla
mentar por motivos de saúde. 

Agraciado com o título dç:. "o último político engraça
do_do País", o Doutor Zezinho pertenceu a uma geração 
de homens públicos para ós quais a politica,-princípal
mente a política mineira, era vinCulada à honra, de ma
neiiã. extrema, transformada em questão de _vida e de 
morte. -~ _____ _ 

Foi, portanto, um testemunho inquestíonáVel do-res
peito mefecído por José BonifáCio a -manif~tação de pe
sar, pela sua morte, externada por Bias Fortes, represen
tante de uma família tradicio-nalmente inimiga política 
dos Andradas. Como noticiou um jornal, dois dias após 
o falecimento de José Bonifácio, o seu enterfQ. ~~roi trans
forriuido numa cerimônijl. de conciliação política em Mi
nas". 

Nascido em 1904, na cidade de Barbacena, José Boni
fácio formou-se em DireitO- no Rio de Janeiro. Consti
tuinte em -1946, eleito alto vezes Deputado Federal, foi 
Primeiro-Secretário e Presidente da Câmara dos Deputa
dos, além de Líder do Governo Geisel ni Câmara. 

As suas frases, satíricas e iróniCas, tórriaram-st:: Tarilo
sas. 
~ ••Eu sou um poHtico- faccioso e acho que político tem 

que ser faccioso mesmo. Quem tem de ser neutro e im
parcial é juiz de futebol", disse ele, com sua conhecida 
sinceridade, 

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

O SR. ALFREDO CAMPOS- Pois não. Ouço, com 
grande honra, o aparte de V, Ext, nobre Senador Gastão 
MUller. 

---O Sr. Gastão Müller --Nobre Senador, fui liderado 
de José Bonifácio, meu querido Zezinho. Tive coni ele 
amenas Cónversas·e sou-lhe grato, porque me designou 
para relator do projeto da nova Lei de Segurança Nacio
n-al. Já estava no fim dos meus tempos na Câmara dos 
Deputados, mas foi essa oportunidade qut,:;. "Zezinho Bo
nifácio" me deu que fez com que meu nome obtivesse 
projeção, vamos dizer, de cunho nacional. T ada a gran
de imprensa brasileira me fotografou e eiitrevlstou, 
dando-me prioridade, então, para que eu ficasse conheci~ 
do nacionalmente, por ser relator de uma lei de tanta im
portância, naquela época em que se viVia um regime de 
exceção. José Bonifácio me acompanhou, discutiu comi
go todas as emendas, que eram em número muito gran
de, aceitou quase todas que representavam um espírito 
mais liberal da Lei de Segurança Nacional, principal
mente o art. 50, muito polêmico. Como relator, logo me 
indispus com esse dispositivo. José Bonifácio foi até a 
minha casa conversar. Manteve cantatas com o Palácio 
do Planalto, ajudando-me-_ ii relatar aquele projeto. 
Quanto ao _art. 50, ele aceitou que se fjzessem as modifi
cações que o tornava menos violento. Depois, me telefo
nou _às_ 19 botas e 3Q minutos dª n_oite- morªvanios no 
mesmo edifício na SQS 1 tl ~ e diS:Se--i:ne: _ _:;:. 4 'Gastão, 
não dá. A Ordem superror é que se mantenha o artigo 
como está". Respondi;. "Tudo bem, cumpram-se as or
dens._ Não se modifiCa aquele artigo". Nessas conversas 
amenas com José Bonifácio, ele me deu lições curiosas. 
Com aquele espírito de humor que tinha, me disse certa 
feitai .. Gastão, quando você tem um amigo chato que te
lefona dizendo que o vai visitar e Se escjuece da hora de 
sair, você fala o seguinte: estou com minha mulher sain~ 
do para te visitar. Espera aí na sUa casa, porque vou aí. 
Aí, você sai à hora que quiser, e não fica aturando o su
jeito até 1 hora, _2 horas da manhã". Outra lição que ele 
me deu muito curiosa.:.. "Qtiando você tem lLm assunto 
com uma pessoa que quer conversar particularmente e 
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combina um jantar ou um almoço, você nunca vá ao res
taurante que freqílenta normalmente, porque você vai 
encontrar um bando de pessoas para atrapalhar a con
versa. Ou você vai a um restaurante de nível muito supe
rior ao qUe a sua comunidade freqüenta ou a um de nivel 
bem inferior,-senão será perturbado nessa conversa par
ticular que teria com o amigo". E assim outras lições que 
ele me de_u, como homem que tinha o prazer de transmi
tir conhecime~tos políticos, de transmitir lições de vida 
aos maís- joven-s_ que se aproximas-sem dele. 

l?_e ~_nodo que eu sou muito chegad_o à memória de Jo
sé Bonifácio, principãlmente por uma razãO mUito sim
ples e principal, eu me considero um homem políticO e 
ele era eminentemente político, político total, no sentido 
global da palavra. 

Minhas homenagens à memória de José Bonifácifo. 

-0 SR. ALFREDO CAMPOS~ Muito grato a V. 
Ex•, S.enador Gastão Mi.iller_. por abrilhantar o meu pro
nunciamento c_om este seu depoimento verdadeiro sobre 
a vida do meu caro conterrâneo Zezinho Bonifácio. 

Continuo, Sr. Presfdente, Srs. Senadores;, "Dizem que 
só anuncio coisas ruins" --dizia Z_ezinho Bonifácio. 
.. Conversa. Eu digo o que- vai acontecer, enquanto a 
maioria dos políticos diz o que gostaria que aconteces~ 
se", 

E disse mais;:"O -PMDB é uma partido do si-m. A Are· 
na, do Sim, senhor". 

A um deputado mineiro, que o aparteara, acusando-o 
de s_er um,, "municipalóide", respondeu José Bonifácio: 
"E V. Ex• é um cabeça de celulóide", provocando as gar
galhadas do Plenário. 

Também expressava, com pe-rsonalidade, a sabedoria 
intuitiva dos grandes, em assuntos vários. Disse, por 
exemplo, qu~. "mulher de político é fogo. E sabem por 
quê? Porque nós políticos, quando brigamos com outros 
políticos, só contamos para as nossas mulheres o que 
nossos adversários fiZeram coiltra nós e nunca o que nós 
fizemos contra "eles. A gente depois se ·reconcilia, mas a 
mulher não perdoa". 

Famosa ficou a sua frase., para sempreiõcluida no fol
cfore político;, "Em briga de marido e mulher, não deve 
entrar nem o marido", 

Assim era José Bonifácio Lafayette de Aiidrada, irôni
co, lutadOr;-exemplo de civismo, de bravura na defesa de 
seus princípios e· pOritos de vista. 

O Sr. Amaral Peixoto- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Com muita honra, 
nobre Senador Amaral PeiXoto. 

O Sr. Amaral Peixoto - Ilustre Líder Alfredo Cam
pos, tinha todos os motivos, desde a infância, para estar 
ligado por grandes relações de amizade de família a Jos~ 
Bonifácio. Mas o destino rese-rvou-nos campos opostos; 
só estivemos juntos na Revolução de 1930; depois, en
quanto eu era interventor, ele assinava o manifesto dos 
mineiros; quando fundei o PSD, ele assinava o manifesto 
da fundação da UDN. Na candida_tura Juscelino Kubits
chek, dividimo-nos novamente - fo"i sempre assim: eu 
de um lado, ele de outro. Mas confortou-me, extraordi
nariamente, em momento difícil da minha vida, quando 
assumi no meio de grande confusão a Presidência Interi
na do meu Partido, ouvir de s_eu ntho as referências que 
ele a mim fez, dizendo que, se eu fazia a9uilo, era por pa
triotismo. Ele reconheceu no antigo adversárío, embora 
companheiro, amigo dos seus primos dos tempos de co
légio, reconheceu essa qualidade e não viu nenhuma am
bição, rieithum desejo de me aproXimar do Governo -
como não me aproximei durante esse período em que 
exerd-ã- Presidência do PDS. Peç_o desculpas a V. Ex~ por 
interromper o seu brilhante discurso, mas queria regis
trar essa posição de José Bonifácio;ern.-relação não a um 
inimigo, mas a um adversário, adversário de toda a vida, 
mas mantendo_ com ele as melhores relações pessoais. 
Muito Obrigado a V. Ex~ 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Senador Amaral Pei
xoto, nós é que ficamos muito agradecidos ao aparte de 
V. Ex' O aparte de V. Ex• não é mais um depoimento 
sobre Zezinho Bonifácio, é o depoimento sobre aquele 
meu grande conterrâneo. Por isso, sou eu que agradeço a 
V, Ex• a oportunidade de ouvir este_d!:poimento históri
co, este depoimento de alto valor politico, que é o depoi
mento de V. Ex• 
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Entusiasta, líder, homem de palavra cáusticas, se ne
cessário, de frases satíricas, sempre que pOssível. 

"Deputado é o melhor lugar do mundo. Você não tem 
patrão, tem certas garantias e pode falar mal dos outros" 
comentou, com a sua habitual e tão conhecida franque
za. 

Morreu José Bonifá.Cíci~--d g"fi:Ulde político brasileiro, o 
qual, por muitos anos, perpetuou a tradição de uma 
família que legou homens do mais alto espírito cívico, 
homens que_ escreveram páginas da nossa História. 

Minas Gerais agradece ao homem e ao político o seu 
exemplo de bravura, de fidelidade, _de sinceridade e de 
consciência política. - -

Disse Fernando Pessoa quç, .. A morte é a curva da es
trada. Morrer é só não ser visto". 

A morte de José Bonifácio é, realmente, apenas isso. 
Porque ele permanecerá vivo em suã fraseS, ero suas cria
tivas brincadeiras pã.rlamentares, em sua produ!iva serie
dade política, na memória de todos que com ele tiveram 
a felecidade de conviver. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o se
'gointe discurso.)- S"r. Presidente, Srs. S(!fl3.dores. 

O Partido Socialista Brasileiro incorpora:.se às mani
festações que estão sendo tributadas à memória do sau
doso Deputado José BonifáCíO Lafayette de Andrada. 

Os nobres Senadores que me antecederam na tribuna 
traçaram, com segurança e firmeza, o perfil do ilustre 
parlamentar, do qual foram companheiros em legislatu
ras na outra Casa do Congresso. 

São Homenagens de toda justiça a quem desempe
nhou na Câmara uma secessão de mandatos, provindos 
das urnas populares, desde a famosa Assembléia Consti
tuinte eleita em deumbro de 1945. 

Não fui seu colega, nunca pertenci ao seu r)ãri:ido e
devo confessar com sinceridade - discordei de muitas 
de sua posições. Mas isso não me impede de reconhecer e 
proclamar a irrepreensíVel liriha de dignidade pessoal 
com que ele sempre exerceu a vida pública. 

Desde cedo obedeceu às origens políticas dos seus 
maiores e não lhe desmereceu os exemplos de probidade 
e sagacidade. Combativo na posição ou na liderança do 
governo, ji:l.mais abandonou o trato ameno com as per 
soas, fosse com os correlig~onârios ou com os adve~-
sârios. - -

Tive o prazer de conhecê-i~ pessoalmente, já 'á si vão 
quase vinte anos, na sua Barbacenã, e de assistir da saca
da de sua casa, o Solar dos Andradas, a passagem de 
urna longa procissão da Semana Santa. Lembro-me, en
tão, do orgulho que tin~a das tradições e das coisas da 
sua cidade e de como sobre._elas discorria com agrado. 

Na verdade, o seu nome já integra de modo marcante 
os Anais do nosso Parlamento. 

Era esta, Sr. Presidente, a -adesão que desejava consig
nar. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A Mesa 
associa-se às homenagens prestadas à memória do emi
neJ)te brasileiro José Bonifácio Lafayette de Andrada, 
deputado durante tantas décadas. Também fui daqueles 
que tiveram a ventura de conhecer o grande Parlamen
tar, durante uma legislatura, deputado da UDN, domes
mo partido do nosso inesquecível homenageado. Fran
camente, não me lembro bem se ele fazia parte ou não do 
colegiado de líderes da UDN. Com certeza não me 
lembro, porque José Bonifácio não precisava ser um 
líder regimental do colegiado de lideres da UDN. Não 
me lembro, justamente porque José Bonifácio não preci
sava ser um líder regimental, porque ele era um líder de 
fato, e assim ele exercia as suas funções naquela Casa. 

O Sr. Virgílio Távora_ - Fatia, Excelência. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~Exatamente! 
Recordo-me, como todos, da sua extraordinária- ener-

gia, da sua capacidade fisica de movimentaçãó,-Óe lide
rança, de aglutinação de todos os membros da Bancada 
da UDN. E não é preciso falar da sua também extraordi
nária capacidade intel~~tual, polí~ica, porque José Boni
fácio fõi desses que maicaram ér)oca-durante os anos em 
que atuou como Parlamentar mineiro, no Rio de-Jailei
ro, e, depois, aqui, ria Nova Capital, Brasília. 
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São esses homens que, realmente, como aqui foi muito 
bem destacado, servem de paradigma para todos aq\leles 
que, ao seu tempo e depois dele, vêm com as melhores in· 
tenções de prestar bons serviços à Nação Brasileira. 

Descendente de uma das mais ilustres estirpes de polí
ticos brasileiros, José Bonifácio Lafayette de Andrada 
honrou essa família ilustre por tantos títulos e merecedo
ra do reconhecimento nacional. E- agora deixa, O?- sua 
descendência, a continuação dS. certil:a daqueles serviços 
que à Nação continuará a prestar a descendência dos La
fayettes C dos Andradas. 

Aqui se encontra um seu eminente filho, Deputado 
~ Federal Bonifácio de Andrada, que, pela sua atuação, 

nos dá a_ certeza de que José Bonifácio Lafayette de An
clrada, não só pelas lembraças e pela memória que deixa, 
mas, também, por sua descendência, hã de estar perma
nentemente aqui dentro do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sampai5J,_paf-ã. proceder à 
homenagem que o Senado Federal prestará à Romênia, 
fazendo um relato da visita que a Delegação do Senado 
da República fez a República Socialista da Romênfa. 
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gências do Presidente Ceausescu, desde que o Sr. Ion Ra
du, Governador daquela região, nos explicava justamen
te que_ quanto mais a produtividade da terra rendia, sob 
os esforços dos técnicos e dos trabalhadores, mais exigia 
o Presidente da Romênia. 

Colhemos, portanto, de Brasov a melhor das impres
sões, como uma colméia viva de trabalho, a.ltamente pro

_dutora e produtiva. Visitamos, também, o metrô de Bu· 
careste, construído exclusivamente mediante um projeto 
dos técnicos romenos, e ·também toda a obra daquele 
grande metrô de Bucareste, que foi o resultado da apli
cação dos seus técnicos e da dedicação dos seus trabalha
dores. Passamos por aquela região que todos nós conhe
cemos; a r:ica-re_gíão de Ploesti, de poços petrolíferos da
quela nação. 

Enfim, pudemos ter, da terra e do povo, essa visão, 
além do cantata com as autoridades daquele Pais, como 
aqui foi muito bem ressaltado. 

Quero relembrar, entre as muitas figuras eminentes 
com quem privamos naquelas horas, que particularmen
te tive um cantata muito próximo com o Di::putado 
Mikhail Niculescu; Presidente das Organizações Siderúr
gicas- de seu País, o qual me entregou, depois de provi-

O SR. CID SAMPAIO PRONUNCIA DISCVR- denciar um trabalho- segundo ele me disse- de dois 
SO QUE, ENTREGUE-A REVISÃO DO ORA- dias, de 100 engenheiros, dois projetas, um de uma side-
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. ~~;â~c~ e;E~R~:~~S~ato Grosso, e outro que foi en-

COMPARECEM MÁ IS OS SRS.· SENADORES: be sorte que, com ã. nossa viSita, além dessa oportuni- -
Altevir Leal- Raimundo Parente- Claudi_onor Ro· dade de um cantata cordial, tivemos também a preocu-

riz- Gaivão Modesto- Alexandre Costa- João Cas-- paçãode estudar, tão a fundo q~:~anto possível, os proble--
telo - Carlos Alberto - Cid Sampaio -.z: -GUilherme mas _de interesse comum dos dois países. · 
Palmeira- Carlos Lyra- Moacyr Dalla- Severo Go- Desejo, neste momento, reiterar os meus agracimentos 
mes - Benedito Canelas- Marcelo Miranda --Salda- ~o Sr. Embaixador Gbeorghe Aposto!, a toda a sua equi-
nha Derzi- JaiSon Barreto- Ivan BOilato- Leooi~ pe ilustre da Embaixada do Brasil, e pedir que transmi-
Vargas. ___ tam ao Presidente Nicolae Ceausescu, ao Vice

OSR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Srs. Senado
res: 

Como Presidente do Senado Federal, que recebeu de 
S. Ex' o Embaixador Gheorghe Apostai o honroso co-n
vite para uma visita de vários dias a Romênia, dirijo os 
meus agradecimentos ao Governo daquele País e ao Sr. 
Embaixador Aposto!, do mesmo modo que aos diploma
tas CI!Je o acompanham em nossa Capitã.I. 

A visita da Delegação de Senadores no período de 22 a 
16 de fevereiro do corrente ano, -decorreu em um am
biente de extrema cordialidade, de real interesse que sen
tf!Jlos p"or parle das autoridades romenas- nos-nossos 
contatos com S. Ex• Decorreu, taffibém, num ambiente 
da máxima atenção por parte daqueles que conviveram 
conosco horas seguidas, naqueles quatro dias de visita a 
Bucarest. 

Fomos recebidos pelo Presidente da Grande As
simbléia Nacional, Sr. Nicolae Giosan, no Aeroporto 
Otopeni. E em todos os demais dias em que se sucedeu a 
nossa -visita, tivemos intensamente contatOS com as mais 
altas a_utoridades do país numa troca, podemos dizer 
meSmo, viva de impressões e de apfeciação dos proble
mas comuns que realme!lte interess.ãm a Romêniri e·ao 
BrasiL Não pudemos, infelizmente, ter um cantata pes. 
soa_l_GQm o Presidente NiColae Ceausescu que, aliás, ha
via insistido para que chegássemos com um dia de ante
cedência; a fim de que nos fosse oferecida a·aportunida· 
de da audiência com S. Ex', diante, porém, das obri
gações que tínhamos anteriormente da viSita_-ã -Tchecos· 
lovãquia. Não nos foi possível conhecer esse eminente 
homem público europeu, cuja atuação aqui foi muito 
bem destacada pelos Srs. Senadores. mostrando que Ni
colae Ceal.lsescu ê Um líder naciOnal aediCado, em vâ.rias 
oportunidades- de reuniões-internadoó.ais, áos objetivOs·· 
da paz e da formação do mundo, de uma nova ordem 
económica __ mais justa, não só para os povos, mas tam
bém nas relaçõeS entre as várias nações. 

-Sentimos, não obstante não termos tido esse cantata 
pessoal, a __forte influência do Presidente Nicolae Ceau
sescu no-seu ~aís. Visitamos uma região privilegiada da 
Roménia - Brasov - onde se encontram grandes em· 
presas industriais, destacando-se, entre elas, a grande 
fábriC<J. de tratares, que já teve oportunidade, inclusive, 
de exportar para o Brasil, para o meu Estado de Mato 
Grosso; mas Brasov não ê apenas unta região industrial. 
onde se desenvolvem também ati v idades de alta tecnolo
gia, mas é Uma terra rica, em que a agricultura se procesa 
da maneira mais moderna, sempre sob o acicate das exi-

Presidente Gheorghe Radulescu, -que nos impressionou 
profundamente, ao Sr. Presidente da Grande Assemblêia 
Legislativa-e a todas as autoridades com quem tívemos 
cantatas, os nossos melhores agradecimentos. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --O Sr. !'~
Secretário pro_cederá à leitura de mensagem presidencial. 

t lida a seguinte 

MENSAGEM 
N• 80, de 1986 

(n~> 85/86, na origem) 

ExcelentíssimoS Senhores Membros do Congresso Na
cional: 

Tenho a honra de comu-nicar a Vossas Excelências 
que, nos termos dos artigos 59, parágrafo l'i', e81, inciso 
IV, da Constituição Federal, resolvi vetar, parcialmente, 
o Projeto de Lei do Senado nY 235, de- i985 (Dr), que 

:·altera os artigos lO?, 2~?, 3~?, 4~?, 10 e 11 da Lei n~ 6.450, de 
14 de outubro de 19?7, que dispõe sobre a OrganizaçãO 
Básica da Polícia Milítar do Distrito Federal, e dã outras 
providências". 

O veto incide sobre a expressão .. portador de Curso 
Superior de Polícia", inserida no artigo 10 do Projeto, 
que considero contrária ao interesse público, eis queres
tringe o poder de escolha do GoVernador para o provi
mento do cargo de Comandante-Geral da PolícTa Militar 
do Distrito Federal. 

A expressão "em princípio", constante do Projeto n:i 
sua redação original. era indicativa de opção preferen
cial, mas não obrigatória, para orientar o processo de es
colha do Comandante da Corporação. 

. ~ ~~!1 supressão, ~m o a<ÍJ9.Ín(culo relativo ã exigên
Cia ôe Curso Supenor de Polícia, limita, significatíva
me~te as. atternativas para o provimento do cargo, que 
sen3:. asstm, prerrogativa de reduzido grupo de Oficiais, 
invahdando praticamente_ o critério de confiançã. que 
deve presidir desig~ações ~essa natureza. 

O veto, incidindo sobre a referida expressão, restabele
ce a intenção inicial, para admitir que o Comandante 
possa ser-escolhido entre Oficiais de Polícia, sem oUtras 
restrições, ou consoante a alternativa oferecida pelo arÜ
go I I do Projeto. 

Estas, as razões que me levaram a apor, ao Projej._o em 
questão, veto parcial que ora submeto à elevada apre
ciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Brasma, 9 de abril de 1986.- José Sarney. 
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O SR. PRESIOE!'ITE (Martins Filho)- Com refe
rência ao eXpediente lido, cumpre a esta Presidência es
clarecer:- _ 

I - A Comissão do Distrito Federal deverá apresen
tar, dentro de 15 dias, relatório sobre a matéria; 

II -Encaminhado à Mesa o relatório, a Presidência, 
após sua pubicação e distribuição em avulsos, convoca
rã, dentro de 48 horas, sessão extraordinária destinada à 
apreciação da matéria vetada; 

III - Consid~rar-se-á mantido 9 veto se sua apre
ciação não se fizer no prazo de 45 dias contados de su_a 
leitura. 

O SR. PRESIOENTE (Martins Filho)-Sobrea me
sa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 19-S~retáriO. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 54, de 1986 

"Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis 
do Trabalho, na parte concernente à proteção do tra~ 
balho da mulher, vedando a exigência de realização 
de testes de gravidez por ocasião da admissão." 

O Con]fesScf Nacional decret~: 

Art. !O? No art. 391 da Coq_solidação_das leis- do 
Trabalho, remunerado o seu parágrafo. único pã.rá § 19, é 
acrescentado o seguinte § 2'1.: 

"§ 2'1 Sob pena de multa de importância igual a 
cem ( t 00) vezes o maior valor~de-referência, aplica
do em cada caso comprovado, não se admitirá a exi
gência por parte dãs empresas da realiz_ação de tes
tes de gravidez por ocasião da admissão-." 

Art. 211 Esta lei entrará em vigor na data Ae_ sua 
publicação. ___ ~- _ ~ -- _ 

ArL 3_'1_ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Consolidação das Leis do Trabalho, nos dispositi
vos que integram o capítulo relativo à proteção do traba
lho da mulher, contém certas regras de garantia desse 
trabalho que, efetivamente, representam uma cOn-quista. 

Entretanto, muitos patrões sequer chegam a ficar na 
situação de ter que dar cumprimento a tais regras, uma 
vez que cuidam, no ato mesmo da admissão ao emprego, 
de exigir que a candidata se subme~a a testes de gravidez. 
Uma vez__c_anfirm_a.dª- esta, não realizam a a.4missão. 

Por isto trata o nOSso projeto, elaborado com base em 
reivindicaçã_o aprovada durante o I Encontro Nacional 
das Costureiras e_Trabalhadoras na Indústria do Ves
tuârio, de proibir termirianterriente, sob- pena de multa 
pecuniária; a realização de tais testes de gravidez. 

Sala das Sessõ_es, 10 de abril de 1986. - Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA ___ _ 
DECRETO-LEI No 5.452, OE 10 DE MAIO DE I943 

Consolidação das Leis do Trabalho 

Ãrt.· 39'i: · ·m~·~:n~tituiji;;t~-;ritiVo P~ra ;-~;~~;-
do contrato de trabalho da mulher o fatõ de haver con
traído matrimôrifif o ri de encontrar-se em _estado de gra
videz. 

Parágrafo úiliCo. Não serão permitidos em regula
mentos de qualquer natureza, contratos coletivOs ou __ in
dividuais de .trabalh_o, restrições ao dir_eit~ d_a_mulher ao 
seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez. 

· ·-- r~·~·-c~-;;.;;;~a-;a;c-:,~~;it~i~ã;-~ ~iidci;d ~·d; L~-
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 55, de 1986 

Institui o pagamento de indenização aos Estados 
ou Territórios e Municípios pelo aproveitamento de 
substâncias minerais e cria o Fundo Nacional de E
xaustão Mineral. 

O Congress_o Nacional decreta: 

Art. 111 O aproveitamento de substâncias minerais, 
por qu~isquer dos regimes previstos em lei, sujeita ores-
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pectivo titular ao pagamento de indenização aos Estados 
ou Territórios e Municípios em cujas ãreas se realizar, e
quivalente a 3% (três por cento) sobre o faturamento 
liquido resultante da_venda do produto mineral, obtido 
após a etapa final do processo de beneficiamento e antes 
de sua industrialização. 

Parágrafo único. A ii1áenízação será distribuída na 
proporção de 60% (sessenta por cento) para os Estados 
ou Territórios _e 40% (quarenta por cento) para os Mu
nicípios. 

Art. 2'i' Fica criado Q, .. Fundo Nacional de Exaustão 
Mineral" para administração dos recursos provenientes 
da indenização a que se refere o artigo primeiro; 

Art. J'i' O pagamento da indenização será mensal
mente recolhido ao Banco do Brasil S.A, à conta do 
"Fundo Nacional de Exaustão Mineral" e destinado ao 
desenvolvimento sócio-econômico e_à recuperação_ am
biental das regiões mineradoras. 

Art. 4'? Caberá ao Poder ExecutiVo regulamentar 
esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 5'? Esta Lei entra em vigor ria data de sua publi
cação. 

Art. _69 Revogam-se as -dispOsições- erii. contr:irio. 

Ju~tificaçào 

A apresentação deste Projeto se deveu a uma solici
tação do Governo do Estado de Minas Gerais._ Baseia-se 
em estudos realizados pelo Grupo de Trabalho criado 
pela Resolução n9 OU/85, de 27 de dezembro de 1985, 
do S_enhor Secretário de Estado d~ Minas e En_ergia, e 
leva_ em conta os estudos do Grupo de Trabalho criadq 
pela Portaria n' 538, de 29 de abril de 1985, do Senhor 
Ministro das Minas e Energia. 

Aos citados Grupos de Trabalho foi atribuída a tarefa 
específica de rever a legislação mineral brasileira, anali
sando, debatendo e concluindo ace_r~~- dos vãrios posi
cionamentos das Entidades com marcante atuação no se
tor, a saber: Associação Brasileira das Entidades ESt~
duais de Mineração- ABEMIN, Associação das Cida
des Mineradoras do Brasil~ AACMB, Conselho Esta
dual de Geologia e Miner.ação de Minas Gerais --CE
GEMLC_o_ordena~ão Nacional dos_ G_eólogos- CONA~ 
GE, Federação das Associações de Engenheiros de Mi
nas do Brasil- FAEMI, lnstituito Brasileiro de Mine
ração- IBRAM e Sociedade Brasileira de Geologia
SBG. 

A_ indenização aqui proposta ampliará a participação 
governâmental na renda gerada pela utilização económi
ca desses importantes recursos não-renoVáveis integrai'!.- -
tes _dQ património nacional. Deverã ser paga, ao longo 
da vigência da concessão, pelo exercício do direito de a
proveitamento do bem mineral. 

A açào de indenizar tem o elevado espffito de compen
sar e ress8.rcir às populações dos Estados e Municipios 
pela exaustão de um património que possuem, adquirido 
em virtude de terem as mesmas ocupado, hiStórica e eco
nomicaffiente, o espaço físícO onde se encontra a jaiíd;:i. 
mineral, e consagrado no espírito da Constituição ao 
conferir à União a proPriedade do subsolo. 

Esse direito é reconhecido por vârios _países, sendo 
que, em alguns, o simples fato de uma empresa rriinera
dora atuii' na fase de prospecção de minériõ, gera a obri
gaçã-o de pagar às populações da área prospectada uma 
certa QUantia. - -- · · - · 

Mecanismos de indenização similares ou próximos 
deste que ora propomos para a fase de lavra são tradicio-_ 
nais effi Jnuitos Estados da -Federação Norte~Americana 
(EUA), na África do Sul, no Canadá, no México. 

Os bens minerais são fundamentais ao desenvolvimen
to das atividades produtivas nos diversos setores da eco
nomia, citando~se como exemplo: os ferti1izantCs na agri
cultura, os produtos minerais metálicos e não-metálicos 
na construção civil, o calcário na indústria do cimento, 
os componentes para a indústria química, vários mi
nérios para o aço e as ligas metálicas, os insumos para o 
setor energético e outros. 

Arrancar do subsolo_ O- __ re_curso mineral para 
transformá-lo em uma riqueza circulante é uma ativida
de que exige conhecimento da geologia e da tecnologia 
mineral e, com freqUência, pesados investimentos. Exige 

_ ela sociedade, também, a responsabilidade de implantar 
instrumentOs para deiXar benefícios perenes às ·popu-
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lações que habitam a ãrea da jazida. Isto em vista que o 
minério retirado esgota-se, tornando, portanto, a ativi
dad7 transitória. 

A consciência de inevitável exaustão do minério mobi
liza as populações dos municípios mineradores; os con
seqUentes custos a serem enfrentados devem ser compen
sados. A única fo-rma viável de compensação é a criaÇão 
de fundos municipais e estaduais destinados·a viabilizar 
empreendimentos complementares e também alternati
vos à mineração. Esses fundos devem ser constitu[dos 
mediante indenização proporcional às vendas do mi
nério, formando, em seu conjurito, o Fundo Nacioilal de 
ExaU.stã,o MineraL 

O setor mineral tem carências peculiares em aspectos, 
tais como: infra-estrutura, tecnologia, instrumentos de 
preservação ambiental, conhecimento geológico do sub
solo e outros, tornando~se necessária uma ação coorde
nada envolvendo Governo, população e empresas mine
radoras. É necessário, pois, obterem-se recursos mate~ 
riais, financeiros e humanos, destinados à dinamização 
dessas atividades alternativas, que não podem advir ~o
mente do Imposto Único sobre Mine_rais - IUM, uffi 
imposto que muitas vezes privilegia os consumidores in~ 
ternos e ~externos. . _ _ _ _. 

Como poderá o Estado de Minas Gerais, responsável 
por 40% da produção mineral brasileira, detentor dos 
maiores problemas relacionados com a indústria extrati
va mineral, levar avante suas pretensões de compatibili

-zar a mineração- com o retor-no s6cio-econômico,justifi
cadamente reivindicado pelas populações das cidades 
mineraaoras? 

Como poderá o Estado de Minas Gerais conhecer o 
seu subsolo, geologicamente desconhecido pelo Governo 
e pela população, para poder planejar adequadamente o 
aproveitamento de seus recursos minerais? 

O que ficou em Mi nas Gerais- após decênios e decênios 
de lavra de ouro nas Cidades Históricas? No século 
XVII, a cidade de Ouro Preto, por sua potenCialidade e~ 
conômiCil~ ·cõmõ produtora de ouro,- era um importante 
centro urbano, comparável em população e comércio às 
grandes cidades européias. Entretanto; Por-não terem 
sido preparadas para o fim do ciclo de ouro, a cidade e a 
re8ião sofreram longas décadas de esvaziamento econó
mico, do qual só mais recentemente se recuperaram. 

Os paraenses, os maranhenses, os habitantes de Ron
dônia, deixarão acontecer esvaziamento eConómico em 
suas regiões, caso não entendam adequadamente o e
xeinplo nacional de mineração que é o Est:ldo de Minas 
GeraiS. Daí a necessidade de Minas GC:iaís POsiciOnar-se 
quanto a essa problemática. 

Foi muito oportuna a aprovação, pelo Cángresso Na
cional, da Lei Ordinária, de autoria do eminente Sena~ 
dor Nelson Carneiro, que viabilizou o pag;~,mento de um 
"royalty", pela Petróleo Brasileiro -s.A. - PE
TROBRÁS, às regiões produtoras de petróleo. 

O histórico" instante desta aprovação demonstrou esta~ 
rem os representantes do povo atendendo aos anseios 
das populações carentes de maiores beneficias sócio
económicos da atividade de extração de recursos natu
rais não-renováveis. Ao mesmo tempo, foi preservada a 
eficiência empresarial Jesta que é modelo de empresa pe
trolífera no mundo, a PETROBRÁS, também identifica
da como um grande património da Nação Brasileira. 

Ao estender aos minérios em geral o mesmo tratamen
to dado ao petróleo, estaremos nos imerindo no movi
mento deflagrado por ·vários segmentos da sociedade, no 
sentido de assegurar ao povO biasileiro uma maior parti
cipação nos resultados econômicos o_btidos com o apro.;. 
veitarriento dos recursos minerais do País. 

Como maior pi'odutor mineral do Brasil, o Est:ido de 
Mi nas Gerais, com a experiência de ter vivido o ·dele 
completo de atividade mineradora, desde a descoberta 
do depósito até à exaustão da jazida e desativação da mi
na, sensibiliza-se para a problemática do aproveitamento 
dos recursos minerais. 

Nas Minas Gerais são notadas desde a pequenina ati
vidade familiar de garimpagem de pedras preciosas até 
as grandes operações de lavra e transporte de minério de 
ferro pela Companhia Vale do Rio Doce -CVRD, hoje 
também um patrimônio nacional de grande monta, pela 
sua eficiência técnica gerencial e sua capacidade 
econômico~finailceira que a situam entre as grandes em
preSas de mineração do mundo. 
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Cabe ao Congresso Nacional a palavra final sobre este 
aspecto da política rilinéra] etambê~ _s~bre a carga tri
butáiia -q-ue incide sObre esta atividade. O dimensiona
mento desta carga tributária deve ser realizado à luz dos 
anseios de desenvolvimento sócio-econômíco do povo 
brasileiro, consideradas as necessidades de desenvolvi
mento do seta r Mineral e as exP.ectativas que dele tem a 
sociedade brasileira. A ~arga tributária, estabelecida em 
Imposto Único sobre Minerais- IUM, mais a com~o
nente indenização para o Fundo Nacional de Exaustão 
Mineral, pode ser absorvida pelo setor mineral. 

Diante do exposto, Sinto orgulho de, como mineirO e 
defensor dos interesses dO põvo brasileirO, 'apreSentar o 
presente projeto, para que, debatido e enriquecido, ve
nha contribuir Sensivelmente· para o desenvolvim_ento 
sócio~econômíCO âli põjiulação brasileira. 

Sala de Sessões, 10 de abríl de 1986. --:' Alfredo Cam
pos. 

(AS Comissões de Constituição e Justiça, de Minas 
e Energia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 56, de 1986 

Autoriza o Poder Executivo a implementar medi
das para a criação de uma Moeda e uma Câmara de 
Compensação Latino-Americanas. 

O,Congresso Naciciiial decreta: 
Art. l\" Fica o Poder Executivo, em acordo com os 

demais países da ALA DI, autorizado a adritar as medi
das necessárias à instituição de: 

a) uma moeda com lastro metálico e poder liberatório 
limitado ao pagamento de transações realizadas entre si 
pelos países da ALADI; 

b) uma Câmara de Compensação vinculada à ALA
DI, destinada a promover o ajuste semestral das contas 
de comércio entre OS resPeCtivos países. -

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

Art. 3\" Revogam-se as disposiÇões em contráiio. 

Justificação 

O Tratado de Montevidéu, que, em 1980, instÚ:Uiu a: 
Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e In
tegração (ALADI) é um quadro jurídico aberto e flexível 
capaz de inúmeros desdobramentos tendentes ao aper
feiçoamento do processo de desenvolvimento, harmd_ni
co e equilibrado, de nosso continente. 

Entretanto, as potencialidades deste documento não 
se têm evidenciado na prâtíca -icitino-ameriCana, tendo 
em vista que obstáculos de ordem económica, política e 
jurídica contribuem_ p~ra retardar atitudes mais ousadas 
e efetivas na via da ilttegração regional. 

A Proposição, que -ora apresentamos ao Congresso 
Nacional, visas a contornar uma dificuldade de Qrdem 
jurídica que, freqUentemente, frustra ou paraliSa qual~ 
quer medida inovadora neste setor. 

Na ':erdade, nem sempre os ato!> internacionais subs
critos pelo Executivo encontram, posteriormente_,_ o ne
cessário respaldo nos Parlamentares nacionais dos 
países-membros das organizações multilaterais. 

Por esta razão, e prevendo dificuldad~ e o retardil~
mento da implementação de medidas urgentes e indis~ 
pensáveis ao Programa latino-americano, estamos pro..: 
pondo, de modo inovador, que o Congresso Nacinal dê 
ao Poder Executivo de nosso ~aís uma aut9rização prê~ 
via, com vistas a peimitir-lhe' imPlementar tOdas as me
didas necessárias para a criação d6 uma Câmara de 
Compensação Latino-Americana, em fase de projeto no 
âmbito da ALADI. 

Com tal atitude queremos demonstrar urna inequívoca 
vontade política de ver aperfeiçoado o nosso processo de 
integração, que necessüa medidas inovadoras e audazes 
tendentes_ a reverter a situação atUal de distanciainento 
tecnológico dos países desenvolvidos, de carência e forte 
endividamento externo em que se encontral'l! o~ paíseS 
latino~americanos. - -

Entendemos que a nossa região poderia ser quase 
auto~suficiente no suPrimento de suas necessidades se 
pudesse dinarriizar o comércio continenial, atingindo 
uma potenCialidade económica e uma dimensão merca
dológica capazes de induzir o- processo de desenvolvi
mento tecnológico de que tanto carece. 

DIÂIÜODO<::ONGRESSO NACIONALSS_eÇão I~) _ 

Estamos certos de que o projeto atualmente encami
nhado com vistas à criação de uma Câmara de Compen
sação e de uma moeda latino-americana, apoiada em las
tro metálico e com poder liberatório, inicialmente, limi
tado às transações entre os países-membros da ALADI 
produzirão o efeito desejado de incentivar o comércio 
reCíproco entre ilações viiiilhas e contofriar os proble
mas de liquidez das moedas latino-americanas. 

É de ter-se em vista ainda que as desvalorizações em 
suas moedas, feitas com o objetivo de propiciar preços 
remuneradores aos seus produtos exportáveis e manter o 
nível das exportações necessârias.~o pagamento il)ade
quado_ do serviço de suas dívidas externas, desequilibram 
o preço r~lativo dos produtos negociados no mercado in
teramericano: 

Temos_ o_ exemplo disto, em épocas recentes, com a 
c01Tida dos brasileiros à Argentina para fazer compras a
proveitando os preços argentinos mais baratos. Mo\li
mentos idênticos, em sentido inverso, ocorre quando o 
Brasil rebaixa o valor de sua moeda. Esses fatos se repe
tem em todos os países latino-americanos tornando a
nárquicas e efêmeras as relações do comêrcio interconti
nentaL 

Com a instituição da nova moeda, lastreada em ouro, 
e da Câmara de Compensação, as relações interamerica
nas ficam imunes aos choques provocados pelas va
riaÇões d-0 valor interilacioríardo dólar,-passando a nOva 
moeda a flutuar, como as demais moedas européias, em 
relação ao valor real do dólar. 

Estamos convencidos,igualmente, de que um grande 
impacto poHdco seguir-se-ia aos positivOs efeitos econô
micm; da medida, pois evidenciaria a vontade deliberada 
de nossos paises de aumentar o seu peso relativo no 
diálogo internacional onde, individualmente, não têm 
feito ouvir as suas vozes. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1986.- Cid Sampaio. 

( Ãs Comissões de Constituição e Jus-tlça, ae Re
lações Exte':iores e de Economia.) 

O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Os projetas 
lidos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento In
terno, por ter recebido parecer contrário, quanto ao 
méritO, da Comissão a que foi distribuído, determinou o 
arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n\" 241, de 
1983 (n\" 3.531/80, na Casa de origem), que altera a re
dação do_§ 29 do art. 543 da Cons_olidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n\" 5.452, de (\"de 
maio de 1943, dispondo sobre licença para o empregado 
que se ausentar do trabalho para desempenhar funções 

"- sindicais. 

O- SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à 

-ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do requerimento n\" 15, 
de 198-6,- do Senador-JoSé Ignãcio Ferreira, solici-

- tandÕ tramitação conjunta para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 78, de 1983 (n\" 1.263/79, na Casa de o ri~ 
gem), e os Projetas de Lei do Senado n\"s 329, de 
1981, 35, 37 e 131, de 1983, de autoria, respectiva
mente, dos Senadores Pedro Simon, -Henrique San
tillo, Nelson Carneiro e Roberto Saturnino, que dão 
nova redaçào ao art. 487 da COnsolidação das Leis 
do Trabalho. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe~ 
r_ecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
162, de 1986), do Projeto de Resolução n\" 179, de 
1985, qUe autoriza a Prefeitura Municípal de Salto 
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de Pirapora, Estado de São Paulo, a contratar ope
ração de crédito no valo_r de Cz$ 2.6S0.05Ú,(Xf(dOiS 
milhões, seiscentos e oitenta mil e cinqUenta cruza-

- dos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
. EnCerrada a discussão, a redação final é considerada 

definiti_varnente aprovada, ilos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

Redaçào final do Projeto de Resoluçio n9 179, de 
}985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inCiSei VJ, da COnstituição, e eu; · 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salto de Pira
para, Estado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 2.680.050,00 (dois milhões, 
seiscentos e oitenta mil e cinqUenta cruzados). 

O Senado Federal resolve: 

Art. f\" É a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapo
ra, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29. da Reso
lução n9 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de CzS 2.680.050,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta 
mil e cinqüenta cruzados), correspondente a 150.000 
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
17.867,00, vigente em outubro de 1984, junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na quali
dade de agente Tinanceiro do Banco Nacional da Habi
tação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto 
CURA, naquele Municfpio, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Ceiltral do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 2\" Esta resolução entra em vigor na data de suã. 
publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Martins _Filho)- Item 3: 

Discussão, em turno único, da redaçào final(ofe
rccida pela Comissão de Redação em seu Parecer n\" 
164, de 1986), do Projeto de Resolução n\" I82, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alta 

- Flore$ta, Estado do Mato Grosso, a ·contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 3.140.422,05 (três 
milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte 

_ e dois cruzados e cinco centavos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redaçào final é corisiderada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 
- O projeto vai à promulgação. 

Ê o Seguinte o projeto aprovado: 

Redação finlll do Projeto de Resolução p9 182, de 
!985 

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 1986 

---Autoriza a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 
Estado de Mato Grosso, a CP1dratar operação de c~ 
dito no valor de Cz$ 3.140.422,05 (três milhões, cento 
e -quarenta mil, quatrocentos e vinte e dois cruzados e 
cinco centavos). 

-- O Senad-o -Federar" re~olve: 

Art. ]\" b. a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 
Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2\" da Reso
lução n\" 93, de f1 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a coritratar operação de crédito no valor 
de CzS 3.140.422,05 (três milhões, cento e qua_renta"mi!, 
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quatrocentos e vinte e dois cru~ados e cinco_ ç-entavos), 
correspondente a 74.715,81 Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro_Nacional- ORTN, considerado o valor nomi
nal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em jUnho de 
1985, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualida
de de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada à implantação de galerias plu
viais, meios-fios e Sarjetas (operação I) e implantação de 
uma escola de li' grau, no Município (operação II), obe
decidas as condições admitic\as pelo Banco,Central do 
Brasil, no respectivo processo. · 

Art. i~> Esta Resolução entra em vigor na data -de 
sua publicaçãO.-

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Item 4: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela comissão de redaçã_o em se_l! parecer n9 
165, de 1986), do Projeto de Resolução n9 184, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ibipo
rã, Estado do Paranã, a contratar operação de cré
dito no valor de_ CzS 1.007.805,30 (um milhão, sete 
mil, oitocentos e cinco cruzados_ e trinta centavos). 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. -
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos temos do art. 359 do Re-
gimento Interno. -

O projeto ·vai à prOmulgação. 

f: o_ seguinte o projeto aprovado: 

Redação final do Projeto de Resolução n9l84, de 
1985. 

.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 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiporã, Esta
do do Paraná, a contratar operação de crédito no va
lor de CzS 1.007.805,30 (wn mihiio, :sete núl, oitocen
tos e cinco cruzádos e trinta tenta"os). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado 
do Paraná, nos termos do art. 2? da Resolução n9_93, de 
I I de outubro de 1976, do Senado_ Eede_r_al, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
I.CX)7.805,30 (um milhão, sete mil, oitocentos e cinco 
cruzados e trinta centavos), correspondente a 29.496,65 
UPC con~jd~rado o valor nominal_da. UPC de CrS 
34.166,77. vigente em abril de 1985, junto_ aO Banco do 
Estado do Paraná S. A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinada à execução de obras de terraplenagem, pavimen
tação, drenagem de águas pluviais e constrUção de equi
pamentos públicos c:omtmitários no "ConjtiritO Habita
cional Henrique Alves Pereira", obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2v Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 5 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nv 187, de 1985 (nv 4.967 J85, na Casa de 
origem), de iniciatha do Senhor Presidente daRe
pública, que ftxa valores de retribuição da categoria 
funcional de biomédico e dá outras providências, 
tendo · 

PARECERES FAVO RÃ VEIS. sob nis -200 e 
201, de 1986, das Comissõe:s: 

- de Serviço Público Ci"il; e 
- de Finanças. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. J9-
. Secretário. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
· N• 54, de 1986 

Nos termos do art. 310, alfnea c, do Regimento Inter
no, requeiro_ adiamento _da discussão do Projeto de Lei 
da Câmara nv 187, de 1985, a fim de ser flbíta na sessão de 
9 de maio de 1986. 
·Sala das Sessões, 10 de abri! de 1986.- Alfredo Cam~ 

pos_ 

0 SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -:_--E-in.votação. 
(Pausa.) · 

Os Srs. Senadores que aprovam queíram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem 
do Dia para a ela retornar na "data fixilda. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 6: 

. Discussão, em turno único, do Projetõ de Lei da 
Câmara n9 188, de 1985 (nv 3.857(84, na casa de ori
gem), de in~ciativa do &nhor Presidente da Re
pública, que autoriza a doação, ao .Clube dos Previ
dencíários de Pernambuco, de terreno do Instituto 
de Administração financeira da Previdência e Assis
tência SOCial - rAPAS, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n' 198 e 199, 
de 1986, das Comissões: -· ·-

- de Legislação Social, e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a pala vara, encerro_a_d_is_cus

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprov:ãm queiram permanecer 

sentados.(Pausa.) 
· Apróvãdo. 

O projeto irá à sanção. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 188, de 1985 

(Nv 3.857 j84, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a doação, ao Clube dos Prel'idenciários 
de Pernambuco, de terreno do Instituto de Adminis
tração Fmanceira da Prel'idêncla e Assistência Social 
~lAPAS. 

O Congresso Nacional decreta:_ 
Art. (v Fica o Instituto _de Administração Financei

ra da Previdência e A&sistência Social- lAPAS autori~ 
zado a doar ao Clube_do_s Previdenciãdos de Pernambu
co, área com 5 (cinco) hectares que será desmembrada de 
terreno de sua propriedade, situado no Bairro do Enge
nho do Meio da Vârzea, em Recife- Pernambuco. 

Art. 2v O terreno indicado no artigo- -anterior 
destína·se exclusivamente à construção da ~ede social do 
Clube dos_ Previdenciários de Pernambuco e r:.everterâ ao 
patrimônio do lAPAS, em caso de dissolução ou ex
tinção do donatário. 

-- Art. 39 A presente doação_ se tornará nula, sem di
reito a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias 
ou obras em geral realizadas, se o imóvel, no todo ou em 
parte, for dada destinação diversa da prevista no artigo 
anterior ou, ainda, se houver inadimplemento de clãusu
la do contrato a ser lavrado. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESID~T_E (Martins FHho)- Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n\''2, de 1986 (n9 6.201/85, na CaSa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que reajusta a pensão espeCial concedida 
pela Lei n9 4.774, de 15 de setembro de 1965, a Pau
_lo S9ares e dá outras pr~vidências, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, sob n"' 197, de 1986, 
da Comissão: 
--,---~ de Finanças. 

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

são. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados.( Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 2, de 1986 

(Nv 6.201/85, na Casa de origem) 
De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Reajusta a pensão e:spedal concedida pela Lei n9 
4.774, de 15 de setembro de 1965, a Paulo Soares e dá 
outras prol'idênda5.; 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A pensão especial concedida pela Lei nv 

4.774, de 15 de setembro de 1965, a Paulo Soares fica 
~ustada no valor correspondente a 4 (quatro) vezes o 
valor- do-Salário mínimo vigente no País. 

Art. 29 A despesa decorrente desta lei correrá à con
ta de En.cargos Previdenciários da União -.Recursos 
sob a Supervisão do Ministério da Fazenda,_. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR- PRESIDENTE (Martins Filho) -Item 8: 

Discussão, em Priffieiro turno; do Projcito de _Lei 
do Senado nv 46, de 1985, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que introduz modificaÇões no Có
digo Penal, com vistas a ampliar a imunidade penal 
do advogado no exercício de sua ati v idade postula~ 
tória judicial. tendo 

PARECER, sob n9 206, de 1986, da Comi_s_sãº~ 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade.e, no mérito, favorável. 

--Sobre a mesa, requerimento que serã Jtdo J:felo Sr. Jv. 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO~ .. -

N• 55,_ de 1986 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Inter
no, ·requeiro adiamento da discussão do PI:ojeto de Lei 
do Senado nv 46, de \985, a fim de ser feita na sessão de 9 
de maio- de 1986. 

Sala das Sessões, to de abril de 1986:- Ãlf~edo Cam
pos. 

O SR. PRESID~TE (Martin'> Filho)- Aprovado o 
requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia para a 
ela retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Item 9: 

Projeto de Lei da Câmara n9 201, de 1983 (nv 
287 j83, na casa de origem), que exclui, dentre os 
considerados de interesse da Segurança Nacional, o 
Município de Três Lagoas, n~..o .=:stado de Mato 
Grosso do Sul. 

A Presidência, nos termos do art. 3-69, alínea b do Re
gimento Interno, e_ conforme os pareceres das Com_issões 
de Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e de 
Municípios, declara prejudicado o Projeto de Lei da Câ
mara n9 201, de 1983, uma vez que seus objetivosjã fo
ram_ alcançados pelo Decreto~lei nv 2.183, de 19 de de
zembro de 1984, e ainda com. a promulgação da Emenda 
ConstituCional nv 25, de 15 de maio de 1985. 

·A matéria vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
~ Câmara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE: (Martins Filho) - Item 10: 

MAT~RIA A SER DECLARADA 
PRI'JUDICADA 

Projeto de Lei da c:amara nll 255, de 19~~- (n<i -
301/83, na Casa de origem); que r~voga e: altera dis
positivos da Lei n~' 6.620, de 17 de dezembro_ de 
1978, que define os crimes contra a Segurança Nã~ 
cionaJ, estabelece a sistemãtica para o seu prOcesso_ e 
julgamento e dá outras proVidências. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea b, do Re
gimento Interno, e conforme os pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Segurança Nacional, de
clara prejudicado o Projeto de Lei da Cãmara nii 255, de 
1983, uma vez que seus objetivos já foram afcançados 
pela Lei n<:> 7.170, de 14 de dezembro -de 1983. 

A matéria vai ao arq'uivo, fc:ita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados, -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está esgota~ 
da a matéria constan-te_ da- Ordem do Dia~

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nObre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o 
seguinte discurso, Sem_ revisão dq__orador) - Sr_. Presi
dente, Srs. Senadores; 

Estamos acostumildos a ler diariamente o Jornal do 
Brasil; atento, noticioso, isento, dinâmico; tornou-se iil,;
dispensável para aqueles que desejam se manter inf~rma~ 
dos. Além disso,_ poss~i um corpo de articulistas, que 
forma a opinião prífléípal dos brasi!eirõs;- colocados en
tre os bons do jornalismo em nosso Pafs. Esse gigante da 
Imprensa comemorou, dia 5 df: abril, os seus 95 anos de 
existência. FundadO em 1891;- o JOmafdÕ Brasil tem re
sistido a todos os tempos, a todas as tempestades, e vai 
galhardamente no rumo do seu centenário. Os depoi
mentos acerca do evento bem definem a grandeza desse 
diário. E o seu Diretor Presidente, Dr. Nascimento Bri-
to, ante o êxito que a sua empresa vem alcançando, des
de a sua fundação, afirmou: 

"-Uma data importante que nos traz a certeza 
de que chegaremos ao centenério e a~ bicentenário, 
com as mesmas características atuais de grandeza, 
de seriedade, com a consciência de estarmos bem 
servindo à Nação." 

Não foi difefe~te_ S. sx~ R.ev_m' o Cardeal Dom Eugê
nio Salles, a ílustrar o seu pensamento com o Evangelho 
de São_ João, "A verdade vos liberta", como princípio 
que vem orientando a vic!a do jornal nestes _9_5 anos. 

O Governador Leonel Brizol!:i_ afirmoy. que "se trata 
de uma instituição -nacional ~e, nestes 95 anos, vem tra
zendo boas informações ao povo brasileiro e, em parti
cular, engrandece o povo do Rio de Janeiro por tê-lo 
aqui". _ _ _ __ 

O saudoso escritor José de Ãlencar, com a inteligência 
que o caracterizava, disse, certa vez. 

"Há dois termómetros infalíVeis Pãr<i. Conhecer a-
civilização de uma cidad~ a sua imprensa e o seu 
teatro." 

Considerando as paiàVras do giimd~-esc~it~r:~·p~. 
demos dizer que o Rio de Janeiro, comoamaioriã. das ci~ 
dudes brasileiras, está hem servido e demonstr_a ser uma 
cidade civilizada, quer através dos seus jornais_, quer 
através do seus teatros. 

E o Jomal do Brasil se insere. na constelação da gran
de Imprensa. 

O Estado de S. Paulo, em sua edição do dia 6 de abril, 
publicou: 

Fundado em 1891, o JB resistiu às crises e à Censura 

O JORNAL DO BRASIL, 
95 ANOS DE COERENCIA 

Rio (Agência Estado) -"Um jornal vale pelas 
verdades que ele diz. As páginas de um jornal mor
rem no mesmo dia em que nascem. E renascem no 
mesmo momento em que morrem. Suas páginas 
tanto podenl ir para o lixo, como entrar para a His
tória". Ditas há quase cem anos, as palavras do jor-
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nalistt~ Rodolfo Dantas cm carta a Joaquim Nabuco 
nunca perderam a atuaJidade. Ainda podem ser ou
vidas nos corredores do jornal que já foi reconheci
do como a maior esc.ola de jornalismo do País, por 
onde passaram alguns dos mais brilhantes nomes da 
imprensa brasileira, e cuja história se confunde com 
a própria vida da Nação. QUarta-feira, o Jornal do 
BrªsU estará completando 95 anos de existência. E 
que não se iludam os mais céticos. Ele se prepara 
para os cem. 

Foram 95 anos não exatamente tranqUilos. Mui
to pelo contrário. Já no Estado Novo, por exemplo, 
oJB teve sua antiga sede na avenida Rio Branco (o
cupa hoje um moderníssimo prédio de dez andares 
na avenida Brasil) depredada sob acusação de ser le
galista:Nos primeiros momentos de 1964, suare
dação foi invadida por um grupo armado de fuzileiK 
ros pró-João Gou!art. Apesar da postura pró
Revolução, esta não tardaria a marchar contra o 
próprio aliado, prendendo seus jornalistas, 
ameaçando seus diretores (chegaram a prender em 
1968 o então diretor Sette Câmara), até ocuparem a 
redação com censores e agentes federais. 

Hoje, o diretor-presidente, Manoel Francisco 
Nascimento Brito, relembra esses fatos com um cer
to ar de vitória na voz. Apesar do impiedoso boicote 
publicitário imposto pelo governo Figueiredo ao 
longo de dois anos, o JB conseguiu superar a crise 

· económica e as intrigas palacianas. Não fechou suas 
portas, como queriam alguns e rezavam outros, e, 
hoje, completamente recuperado, aposta no futuro. 
"Agüentamos firme - dii: Nascimento Brito -, 
não há nada para chorar. e da regra do jogo, uma 
regra arbitrária, é claro. Mas eles se foram e eu fi
quei. E muito bem, obrigado". 

Fundado em abril de 1891, o Jornal do Brasil teve 
em Rodolfo Dantas seu primeiro diretor e em Rui 
Barbosa seu primeiro redator-chefe. E já nessa épo
cá o esplrlto liberal da casa era testado. Em Ptena 
Revolta da Armada C0!1trª Floriano Peixoto, o pre
sideOte da República queria que ·o jornal parasse de 
noticiar a rebelião. Rui, já wna glória nacional na é
poca, resistiu. No dia li' de outubro, Floriano man
áãva ocupai militarmente a redação. Rui refugiou-__ 

---se na Embaixada do Chile e depois seguiu para o 
Exteriõr. O JB deixou então de çircular por um ano. 

- -Em-I.fde novembro de 1894 voltava às ruas. Era 
o jõrnal da cidade, dos ranchos carnavalescos, dos 
esportes, dos pequenos anúncioS. Na página femini
na, brilhavam as melindrosas deJ. Carlos. Em pági
na incerta, fazia sucéss·o a seção Bicharada, que 
dava o resultado do jogo do bicho. Em 1910, ojor
ni'tl mudava-se das pequenas instalações da rua 
Gonçalves dias para o edifício de dez andares n!i an~ 

- -tiga avenida· Central (hoje Rio Branco), onde viveria 
momentos de glória inesquecíveis para os que lá tra
bafharam. Em 1918,_ o COOJ.<!_fldO passou às mãos do 
conde Pereira Carneiro, e com ele_ se mªnteria_ por 
meio da condessa Pereira Carneiro, sua mulher. 

Foi na avenida Rio Branco que o JB começou a 
modernizar-se. Uma mudança que ultrapassou os )i
mites do próprio jornal, transformando-o _com o 
tempo na gr-ande escola de formação de um quadro 
de jornalistas ainda_ hoje na atíva nos mais impor
tãntes meios de comunicação do País. De jornal vol
tado exclusivamente para os anúncios e as itoticias 
-aliciais, de grande irilportância numa época onde 
não existia o Diário Oficial, o JB revolucionou a 
imprensa brasileira. 

E veio a época das grandes fotoS, que tomavam 
até quase uma página inteira, quandO elas falavam 
mais do que o texto. Surgiram os suplementos, au
daciosos, modernos, marotos. Um aprimoramento 
gráfico ao qual correspondia uma qualidade de in
formação, notícia e texto antológicos. 

Uma característica que não desapareceu (muito 
pela contrário) nem mesmo com a onda de violência 
que enfrentou nos primeiros anos da Revolução de 
64, A censura baixava normas e dava ordens, como 
a que, em 1973, proibiu o jornal de dar destaque à 
deposição- do ex-presidente Salvador Allen de, do 
Chile. Oficiaís do Exército à paisan·a substituíam os 
redatores, determinando o que deveria ou não ser 
publicado. 
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Hoje, tudo isso faz parte da História, do país e do 
próprio jornal. Modernizado, aberto aos ventos no~ 
vos trazidos pela era da informática, com um dos 
mais avançadOs graus de mecanização do Continen
te, o JB joga diariamente, nas bancas e nas casas de 
seu_s leitores, perto de 300 mil exemplares, número 
que sobe bastante nos domingos. Uma quantidade 
ainda pequena para Nascimento Brito, que preferia 
vê-lo chegar a um milhão de exemplares por dia. 

A modernização e o crescimento da empresa jor
na_lfstica são matérias polémicas e isso não escapa 
ao comentário de Nascimento Brito. Ele não acha 
que o agigantamento dessas empresas possa estar 
prejudicando a essência do jornalismo, "Quem não-~ 
virou indústria, foi embora. E não há como deixar 
de ser um complexo industrial. Somos levados a isso 
pela própria modernização do País. A imprensa so~ 
freu uma modificação econômica muito grande nos 
últimos 30 anos, mas a computarização dos jornais 
não interfere com o talento do jornalista, que é algo 
que está muito aci~ dessas questões industriais," 

Com estas palavras, Sr. Presidente e Srs. Senadores ... 
O Sr. Virgílio Távora- Sr. Senador, anteS de concluir 

o seu pronunciamento, gostaria de fazer um aparte. 

O Sr. JORGE KALUME - ... congratulo-me com a 
grande empresa jornalística Jornal do Brasil, com os vo
tos de que prossiga, enfrentando as procelas e servindo à 
comunidade, 

E neste momento, também, Sr. Présidente, ouvirei o 
aparte honros9 do nobre representante do Cearâ, Sena
dor Virgílio Távora .. 

O Sr. Virgílio Távora- Neste momento, na qualidade 
de Líder, em exercício, do PDS, pedi a V. Ex', eminente 
Ser:iador Jorge Kalume, que fizesse das suas palvras as da 
agremiação partidária a que V. Ex• pertence, justamente 
se tratandode um órgão de imprensa que tantas provas 
deu de independência, de coragem, de altivez e principal
mente, de ânimo forte perante os maus momentos em 
que passamos. 

O S-R. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. Ex• 
e fique certo de que acato o seu pedido para informar à 
Casa que também falei em nome do Partido Democrâti~ 
co Social. 

O Si. Gastão Müller- V. Exf. me permite um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Com muito prazer, 
nobre Senador Gastão MUller. 

O Sr. Gastàõ Müller - Aqui, à moda do Sena
dor Virgílio Távora, estando na Liderança do PMDB, 
no momento, quero congratular-me com V. Ex• pela fe
liz idéia de assinalar os 95 anos da fundação do Jornal do 
Brasil. O Jornal do Brasil hoje já não é mais um jornal do 
Rio de Janeiro. É editado no Rio mas ê um jornal de âm
bito nacional, porque lá do Acre, Já da capital Ria BranK 
co, na minha velha Cuiabá, que fez agora 267 anos, en
fim, em todo o Brasil se lê o jornal. Todo o Brasil lê o 
Jornal- do Sm.sil;- não há nisso ilenhum trocadilho, de 
modo que o jornal perdeu a sua característica de um jor
nal tipicamente carioca para ser um jornal, repito, nacio
nal. De modo que, o PMDB deste Senado congratula-se 
com V. Exf pela idéia, e faz das suas palavras e das do 
Senador Virgflio Távora, as palvras do PMDB também, 
fazendo ainda votos que nós que estamos presentes so 
Plenário possamos estar neste mesmo local daqui a cinco 
anos para comemorarmos os cem anos do Jornal doBra
sil. Muito abrigado. 

O SR. JORGE KALUME - Comungo imensamente 
com V. Ex• e espero daqui a cinco anos estarmos aqui 
juntos para comemorarmos o centenário- do Jornal do 
Brasil, e quem sabe o bi-centenário. Muito obrigado 11 V. 
Ex~. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a 
palavra ao nobre S~ador Lourival Baptista. 

O SIC~LOURIVALBAPTISTA (PFL-SE. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presid.ente, Srs. Senado
res: 

A propósito da 8• Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em BraS11ia no período de 17 a 21 de março de 



, 684 , Sexta-feira 11 

1986, teci ã!gumas considerações, desta tribuna, 
refcrindo·me, sobretudo, à essencialidade e às perspecti
vas dessa iniciativa promovida pelo Minístro da Saúde 
Carlos Corrêa de Menezes Sant'Anna, que, devidamente 
autorizado pelo Presidente José Sarney, restabeleceu a 
continuidade da periódica realização das Conferências 
Nacionais de Saúde, a primeira das quais ocorreu em no
vembro de 1941, na gestão do saudoso e emi®nte Minis-
tro Gusta'o!:o_Capanema. __ 

No pronunciamento que então formulei acentuei a im
portância dos três temas básicos da 8• ConTerênciã., que 
versavam sobre os seguintes problemas: 

I -A Saúde como Direito de todos, e Dever do 
Estado· 

II ....:. A Reorganização do Sisteinã. dos Serviços 
de Saúde no País; 

III- 0-Finariciamento: 

Aludi, também, aos eventos da programação levada a 
efeito. 

Agora, cumpro o dever de solicitar a inC-orporação ao 
texto destes breves comentários os discursos então pro
nunciados, nos dias 17 e 19 de março, pelo Ministro Ro
berto Santos, c 19 de março, pelo Presidente José Sarney. 

São documentos que merecem atenta reflexão porque 
neles se contêm dirctrizes norteã.doras que, certamente, 
sensibilizarão a futura- Ássembléia Nacional Constituin
te. 

Destaco, nesta oportunidade, o seguinte tópicO do pri
moroso discurso do Chefe da Nação: 

... "0 Brasil não pode continuar sendo um nação 
de vârios brasis: um Brasil menor, de cidadãos de 
primeira e -abastada c_!_asse; e um Brasil imenso, de 
um povo de segunda e necessitada classe. Será dei
xado para trãs o quadro desses brasis: o rorte, o dé
bil, o sadio. Construiremos portaníó; e -devemos 
construir, um só Brasil, o povo como saúde, livre de 
todas as endemias. A democratização, portãnto, do 
sctor saúde é compromisso· do governO." 

Acredito que se tornava necessário dar conhecimento 
ao Senado Federal _dos rn_e_ncionados discursos, como 
doc_umen_tos__de valor permanente, tanto no que se refere 
aos conceitos emitidos como no tocante ao estabeleci
mento dos parâmetros relativos ao planajemento de uma 
Polítíca Nacional de Saúde. 

Desejo felicitar, ao ensejo, o Ministro Roberto Santos, 
o Professor Anlonio_Sérgio Arouca e tOdos aqueles que 
colaboraram para 8• Conferência Nacional_de_Sãfuk, 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE fi,EFE!IE O S!l. 
LOU!I/VAL BAPTISTA EMSEl/PRONUNCIA-
MENTO: -

ABERTURA DA 8• CONFERENCIA 
NACIONAL DE SAÚDE 

Roberto Santos 

Em nome de S. Ex• o Presidente JQS.é Samey, d~claro 
instalada a VIII Conferência Nacional de Saúde. 

O momento é decisivo. Por várias vezes, nas últimas 
quatro décadas, o Governo do Brasil convocara ante
riormente a_ Conferência, ao verificar a necessidade do 
reexame de aspectos vários da problemática da saúde, 
Na presente oportunidade, resultou a convocação das 
profundas alterações político-administrativas desenca
deadas pelo Governo Sarney no último ano, com refle
xos expressivos nos conceitos e na prática dos cuidados à_ 
saúde. A implantação da Nova República, com o que 
significou para o cidaaão brasileiro, nas mais variadas 
componentes das suas condições de vida e trabalho, tem 
ensejado fecunda meditação sobre as diretril:~s vi_g;~ntes 
na nossa área de ação profissional. 

Aproxima-se a instalação da Assembléia Constituinte, 
razão a mais e de fundamental importância para a ·con
vocação de Conferência que diferisse das_ anteriores na 
sua composição. Estamos, aqui reunidos, autoridades de 
Governo noS-níveis federal, estadual e muriicipal, junta
mente com representantes de variados setores da comu
nidade, estes na condição de usuários dos serviços sub
metidos a debate. 

Antes de implantar-se o Governo Tancredo-Sarneyes~ 
tudiosos do assunto afinados com idéias políticas vito-
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riosas, produziram documentos da mais aita valia, acer
ca das relações entre o Brasil que renascia e a saúde do 
seu povo. Transcorrido o primeiro ano sob a presente 
orientação política e administrativa, cabe a avaliação do 
progresso alcançado. Sem dúvida mudou a ordem de 
prioi'idades do governo ao londo do ano. As âreas so
ciais, nelas incluídas a saúde, assumiram destaque que hã 
muito tempo não lhes era atribuído,_ o que gerou conse
-gUências favoráVeis_ nã elabo_ração do oJÇa_niento do pre-
sente exercício. -

Historicamente, havia-se estabelecido verdade'iro abis
mo de diferenças entre a gestão· dã.s medidas de ord~m 
preventiva e as ações da medicina curativa. Não hã qual
quer exagero em dizer-se que estas diferenças têm sido 
altamente nocivas e injustas. 

Sabem todos que as medidas preventivas têm sido fi
nanciadas com recurso do Tesõutõ--;-aos quais, recente
mente, se agregam parcelas oriundas do Finsocial. O 
desprestígio do desenvolvimento social, ao longO-de mui
tos an_os, resulta na destinação de escassas verbas e na 
atrofia de atividades da mais priinordiat importância 
para o bem estar dos homens, mulheres e crianças destes 
Pais. A situação estã sendo revertida em ritmo acelerado, 
para o que se tem contado com a excelente qualidade dos 
profissionais dedicados ao setor, em cujas mãos os recur
sos_ adicionais logo estarão dando elevado retorno. 

Paralelamente, atribuiu-se às ações da medicina cura
tiva cObertura financeira pro'Venien'te-de receita especial, 
arrecadada juntamente com o que se destina a outros be
nefícios da Previdência Social. O crescimento da popu
lação economicamente ativa, as conquisia.s lentas porêm 
expressivas do operariado brasileiro, fizeram com que 
este dinheiro aumentasse em flagrante desproporção 
com o oriundo do Tesouro para as atividades de pre
venção. E assim se criaram íilteresses de grande vulto e 
com raízes profundas. 

Em defesa desses interesses, difundiu-se a idêia de que 
soinente depois que a moléstia se instala, merecia a saúde 
dO--trabalhador ser cuidada com meios resultantes da 
contribuição direta do mesmo trabalhador. A prevenção 
da doença, as medidas de ordem profilática que assegu
ram a preservação da saúde, justamente as mais inlj>Oi
tantes e que deveriam vir em primeiro lugar, não mere
ciam a aplicação das contribuições diretas do operário e 
.deveriam ficar sujeitas à variável escala de prioridades 
adotada por Governos que, por longo tempo, conside
rR!J-1 de escassa significação os problemas sociais. Se~ que 
o ·assunto é controverso. Sei qtie inuiios, enl. total bOa fé, 
entendem que a prevenção deveria ser tarefa "do Gover
no", com verbas_ provenientes da arrecadação dos im
postos, como se estes benefícios só indiretamente atingis
sem os trabalhadores. Estamos convictos de que esta 
noção é equivocada. Mesmo que a controvérsia se acen
tue no começo, é necessário que o debate se aprofunde e 
os argumentos sejam ti'azidos à tona, democraticamente, 
entre técnicos e usuários dos serviÇos de saúde. Porque se 
há de demonStrar que advirá economiÇL no uso das con
tribuições dos trabalhadores, caso parte maior delas se 
destine à prevenção. É muíto mais barato preservar a 
saúde - qualquer que seja a fonte dos recursos - do 
que curar a doença, ou seja, do que restabelecer a saúde 
jã abalada por falta de meios para preservá-la. 

Muito bem aplicada estaria a contribuição dos traba
lhadores em evitar que doenças como a malária se esten
desse ainda mais do que já se eg.alhou pelo :erasil afora, 
e que a esquistossomose, o calazar, a febre amarela, a 
doença de Chagas e tantas outras endemias que enegre
cem os indicatores de saúde no Brasil, viessem a atingJ
Jos na segurança dos seus lares ou nos seus locais de tra
batho. O rendimento de cruzeiros ou cruzados que se 
destinam a medidas preventivas é, indubitavelmente 
muito maior do que a de apHcá-lo em medidas curativas. 

Alteremos, agora, o curso do raCiocíniO e acharemos 
outro igualmente vã1ido. Assim como Os recursos do Te
sour_o, resultantes da arrecadação de imp·ostos, têm ser
vido para financiar as medidas preventivas, poderia o 
Poder Público, em nome da comunidade de que repre
senta, estender v_erbas da mesma origem para financiar, 
em idêntica ordem de prioridades, as ações da Medicina 
curatiya . .Aliás, pode até ser que a ConstiiU.ínte -venha a 
optar por fónpula nesta direção. Mas, o que não se pode 
entender, sep.ão pela perpetuação do erro histórico evi
dente,_ é que se mantenha sob orientações diversas, cor-
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respondentes a fontes de financiame·n-fO-InTeiraJrie"nte 
dispares, e quantitativamente desproporcionadas, ages
tão de um dos Setores mais essenciais à vida em socieda
de. Foi o setor artificialmente bifurcado e danosamente 
diferenciado em parcelas que, na verdade, constituem em 
todo _c_oerente e indivisível. SãO- incalculáveis e irrecupe
ráveis os prejuízos para a Saúde do Povo Brasileiro, acu
mulados ao longo de muitos anos pela perseverança em 
erro tão flagrante. 

Qrã;-ôão faltará-quem diga: mas isso-já não é assim. A 
correção do erro jã começou, e as Ações Integradas de 
Saúde aí estão para sanar as falhas do passado. 
~ dúvida, cumpre responder, as AIS estão na di

reção certa. Elas representam na timidês com- que estão 
sendo postas em prática atê agora, como que um apren
dizadçl vãlido para o convívi9 entre instituíções que, a 
despeito dos seus objetivos com uns, nada tinham a ver 
umas com as outras, na gerência de serviços a seu cargo. 
Pode-se até entender que este aprendizado ocorra a pas
so lento, porém não se deve considerar _s,eja esta a so
lução definitiva. Fazemos votos para que a Conferência 
reconheça como imprescindível, a unificação dos ser
viços de saúde, a curto prazo, e que assinale, de forma 
justa e com insofismável clareza, a fonte dos recursos 
que hão de sustentar a prestação destes serviços. A As
sembléia Constituinte hâ de levar em conta os subsídios 
que lhe forem encaminhados por forum tão abalizado. 

Com efeito, de nada adianta a unifi-cação dos serviços 
caso parte destes continuassem a merecer financiamento 
oriundo da contrib_uição dos trabalhadores, de mistura 
com o que deles_ se arrecada para aposentadoria e pen
são, enquanto as atividadeS preventivas; de relevância ao_ 
menos igual, continuassem sujeita às minguadas fatias 
ori_!.mda_s do TC?Souro Nacional. 

Ora, dirão também, jâ não é tão negro o quadro, como 
foi pintado, porque nas Comissões Interinstitucionais de 
Saúde, pelo Brasil afora, estão se sentando á mesma me
sa, em louvâvel processO de aprendizado, representantes 
de serviços que até bem pouco faziam questão de 
desconhecer-se reciprocamente, quando não se hostiliza
vam de forma aberta. 

Curripre responder: aumentaria enormemente o rendi
mento dos trabalhos destas Comissões, e das que delas 
derivam aos níveís local e regional, caso realizassem tra· 
balho de baixo para cima, dando curso ao processo de 
regionalização dos serviços de saúde, sonho acalentado 
há tempos pelo pessoal da área. Não se havia, até agora, 
encontrado meios para sua implantação em larga escala. 
E esta a oportunidade preciosa, que não pode ser perdi
da. A SUCAM, organização modelar e insuficientemen- -
te conhecida mesmo entre os que são do ramo, dispõe de 
mapas de domicílios espalhados pelo Brasil afora, que 
facilitariam de muito a·regionaliz:ação das unidades sani
táriaS com diversas vinculações administrativãs. Quero, 
então, transmitir desta tribuna às Comissões Interinsti
tucionais do Brasil a seguinte mensagem de fé: Regiona
lizar jâ, e o resto virá depois, mais -iâpida, segura e tran
qUilamente. 

Muito mais tranqüil~mente virão os programas de co
bertyra universal dos serviços de saúde, de municipali
zação, de distribuição de alimentos _ç:o-mo ação de saúde, 
de reidra_tação oral, de imunização uníversa~ de assistên
cia integral à saúde da mulher, de distribuição de medi
camentos aos carentes, de referência dos pacientes neces
sitados de atendimento em níveis secundário e terciário, 
e tudo mais que se queira como ação curativa e preventi
va. 

Chegaríamos, 3.sS.im, pela via da regionalização a car
go das CIS, à hierarquização dos serviços, assegurando a 
utilização correta, socialmente justa e criteriosamente 
dosada, das altas tecnologias médicas e das pesquisas 
operacionais. Se, em épocas pregressas, menosprezamos 
os cuidados primários e valorizamos· por demais as tec
nologias mais corrip!Cxas, invertemos recentemerite o dis
Curso quando não há prática. E passamos a condenar os 
serviços equipados para as tecnologias mais ãvançadas, 
rotulando-os de luxuosos. Pouco importam, do ponto de 
vista da saúde pública, as instalações requintadas, as 
quais, podem, aliás, abrigar medicina de péssima c.J.'uali
dade, quer no tocante à técnica, quer no ponto de vista é
tico. Porém, importa muito á saúde do povo, a hierar
quização-das unidades, de modO que os pacientes neces
sitados de cuidados especiaHzados, qualquer que se.i a sua 
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posição nu s-ociedude, tenham ao seu dispor unidades 
equipadas e com- peSsoal afeito ás -üicMlogias de ponto 
na área médica. 

E a vocês, usuários de serviços de saúde pfese-ntes-~a 
esta ConfeTência, a regiOrlaiizaçãO e liierarqUíza"Ç3.o das 
unidades permitirá participação muito mais direta no 
planejamcnto, no. controle da qualidade, na gestã_o _e na 
fiscalização das atividadeS qUe iTríPortam fundamental
mente à sua comunidade. A relação paciente
protis:;ional serviço de saúde torna-se muito mais huma
na quando o sistema_opera segundo as normas de regio
nalização e de hierarquização. Este é o grande instru
mento à. disposiçà'b"de vocês, de forma imediata e sem ra
zões para resistênCias. 

Algumas expressões foram citadas, com justificada in
sistência, na ni.obilização populãr p~ara a derrubada do 
regime anterior, passaram-aos documentos dos técnicos 
que contribuíram para as bases da Nova RepúbHca. 
Uma delas foi a ·paràVra-.. desceõ.tralizaçào" corno remé
dio para a abusiva e sempre crescente concentração de 
poder políticO; i:coil-ôfllico e adri'iínistrativo eXC:rcida à
queles tempos pelo Governo Federal. 

Valeram-se Governos passados, de mecanismos firma
dos no sistema tributário vig-ente, para atiitgir os seus 
propósitos de autOpi!rpetuação no pbder. Da receita fis
cal arrecadada, sabidamente, reduzidíssifna pai'cerare
manescia para aplicações que resultassem d~ decisão au
tónoma dos municípios. A parcela reservada à decisão 
do_s Governos Estaduais, era igualmente pouco expfessí
vo. A "parte do leão" ficava ao dispor do Governo Cen~ 
trai, que distribuía a massa de diitheirO público segundo 
os critérios que convinham aos seus objetivos políticos 
imediato. Giaças a esses critérios, o regime sobreviveu 
alguns anos mais, o suficiente Para exacerbar a irritação 
popular e desencadear a reação quase unânime contra os 
manipuladores -do processo. 

Entre as matéiias-que a Asseiribléia Constituinte-Terá. 
de examinar, estará, sem- dúvida, a·-Reforffia TribUtária· 
que assegure aos Estados e Municípios poderes para 0(i.." 
cidir sobre a aplicação de recursos em maior. percentUal 
da receita, _do que vem ocorrendo até agora._ O Municí
pio, a verdadeira "célula" política dã Nação, poderá en
tão desincumbir-se de tarefas que lhe deveriam corres
ponder, com liberdade de ação politica, sem receios de 
ameaças do poder central e dos que o representam local
mente, e, assim, prestar serviços da sua área de compe
tência, realizando-os_com maior eficiência e melhor pro
dutividade. 

Poder-se-á então, falar com firmeza em -descentrali
zação e cm- rrrutficipalização dos serviços de saóde, tra
zendo indiscutíveis beneficias à generalidade dos cida-
dãos. -

Enquanto aguardamos providências deste- porte, ãs 
medidas postas em prática, mesmo as que estiverem no 
rumo certo, terão~de s_er paliativas, ou servirão ao nobre 
propós"ito de expe-rimentar o méríto de váriaS fórffiUTas, 
para escolher mais tarde as que se tornarão duradouras. 
Cumpre, pOrém, dCSeriCãdea~Ias logo, po-rque assim nos 
adiatarerrios, e quando-ocorrer a esperada Refor~a Tri
butária, mais pronta-mente absorveremos as imensas 
vantagens que dela advirão. 

Ê tempo de encerrar: O m:oménto é feito para o debate
e não comporta o monólogo prolongado. O momento" é 
de esperança e confiança na participação de todos em 
busca do melhor. O momento é de certeza de que as mu
danças reclamadas pelo povo nas ruas e praças-do Brasil 
aliviarão dos erros do passadO-também a área da saúde. 
Construiremos o futuro, resgatando a dívida social her
dada, com a mesma coragem demonstrada pelo Presi
dente Sarney à frente da Nação -brasileira, ao corribater 
as causas da deterioração da economia naCional. Povo 
sadio ê povo felíz. ·E a sai.ídc é <Hi=eitÔ de -todos e-devei do 
Estado. 

DiscurSo Proferido pelo Excelentíssinlo Senhor-Minis
tro de Estudo da Saúde, Roberto Figueira Sap.tos, por 
ocasião da abertura da VIH ConferênCia Nacional de 
Saúde. 

Brasília, 17 de março de 1986 

Saudação do MinistrO-da Saúde ao Presidente José 
Sarney na VIII Confirênciá-N3.cíonal de Saúde. 

Brasíliã, 19- de março de r986 
Estará Vossa Ex.ct.:lência identificari.do "St:nhor Presi

dente, nas atitUdes de cntusíasmo dos inte&ranteif dista 
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Conferêncfa. o eco das ardoros_as manifestações do povo 
que encheu as ruas e preças do Brasil, na extraordinária 
mobiliZaçãO que precedeu o advento da Nova Repúbli
ca. 

Mas. o eco d'agora reproduz com alterações o clamor 
de ontem. Já não é o simples grito de luta, de quem busca 
o alívio e se enche de crescentes esperanças ao divisar uin 
futuro melhor. Reconhece-se, distintani.ente, agora, nó 
que presenCiamos e ouvimos, o sentido da con~ança res
paldi:lda pelas primeiras e revigorantes vitórias. 
Diagnostica-se, na vibraçiio de hoje, o calor da apro~ 
vação -e do aplauso às providências de Governo que reve
lam a estatura avantajada do espfrito de quem assumiu a 
responsabilidade maior, e dela se vem desincumbindo 
C?m coragem e_ competência. 

Competência e coragein -p()I--VOSsa Execelência mais 
uma __ vez demostradas nas transformações políticas que 
restauram o rumo do País no sentido da democi=ãcia sein 
qualificativos que a retrinjam, e que alçançarão o clímax 
com a breve instalação da Assembléia Nacional Consti
tuinte. 

Coragem e competência na confrontação com o caos 
imperante na área econômico-fin-a-nceira, e a implan
tação de medidas revolucionárias qUe despertaram aso
lidariedade maciça do Povo Brasileiro. 

cOmpetê-ncia e coragem da parte-de Vossa Excelência, 
Seilhóf Prdidente,- -foram iguálmente imprescidíveis à 
adoção de nova escala de prioridil.des na gestão da coisa 
pública, de m?lde a assegurar às questões soçiaisposíção 
destaca9a que há muito lh~ era deliberadamente nega
da. Por isto, são particularmente grato_s os que se empe
nham pela saúde do nosso povo, tão expressivamente re~ 
prese~tados na multidão que enche o recinto desta Con
ferênci~. Esta gente, Senhor p_residente, é de comovedora 
dedicação_ à causa da saúde. --

AS suas condições de vida e trabalho, em geral não são 
fáceis. A sua remuneração ê escassa. Muitos trabalha
ram no campo, obrigados a longas jornadas, distantes 
dos seus lares, em locais de difícil acesso e infra-estrutura 
precária. Mas, é gente que tem consciência plena do va
lor da experiência acumulada em lidar com intricados 
problemas técnicos e humanos,_ em meio àS peculiarida
des geográficas, climáticas, antropológicas, culturais e 
ecoi:lômicas inerentes a este País-continete. E compene
trada de que ciualquer gesto do Governo em favor da so
lução dos imensos problemas sociais que nos afligem, te
rá _retorno expressivo e rápido em termos de bem-estar 
dos nossos concidadãos. yossa Excelência conquistou 
definitivamente sua admiração e seu_apoio Senhoi Presi
dente, porque tudo o que aspiram estes que o apludem é 
poder c:ontrib1,.1ir mais e me~hor para a saúde do povo 
brasileiro. 

-;.Integra do discurso do. presidente Sarney: .. Aqui es
tou para integrar-me aos trabalhos desta conferência, 
que se desenvolve num grande espírito de participação, 
com grande sentimento democrático e com grande 
espírito de construir. 

O Governo, que fez da opção social sua meta priori
tária, portanto, tem a obrigação de fazer da saúde dos ci
dadãos um bem tutelado pelo Estado e pela sociedade. O 
G_overno, que colocou o bem-estar da sociedade acima 
de_quaisquer outros interesses, tem ? dever de zelar pelas 
condições de saúde física da população. Esse o sentido 

. da minha presença neste encontro. 

Nestas últimas semanas, o País tem vivido momentos 
de inequívoca sintonia do Governo com toda a socieda
de brasileira. _o aColhimerito das ações do Programa de 
Estabilizaçâo Económica representa sem dúvida o teste
munho mais brilhante, a medida mais exata do acerto do 
programa e do seu compromisso com os mais elevados 
interesses- ·nacionais. 

AS-esperanças suscitada-s 8:anham, assim, forÇa- e gB.: 
nham vida. São esperanças que se transformaram nessa 
imensa cruzada cívica que tomou conta do Brasil, em
polgando a bandeira do desenvolvimento nacional e tra
duzindo uma açào solidária, madura, conseqilente e, 
sobretudo, irreversível. 

Peça indispensável e furidamental no processo de revi
talização da economia nacional, o Programa de Estabili
zação Econôrriica não" eSgota o ·amplo elenco de mu
danças, o que o Governo vem patrocinando na socieda- _ 
de brasileira. 
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Em verdade, as mudanças somente serão profundas se 
provocarem de fato uma melhoria da qualidade de vida 
do nosso povo, especialmente dos 11ais sofridos, que ao 
longo desses anos não tiveram acesso aos bens nem se 
beneficiaram dos serviços essenciais que o desenvolvi
mento ofereceu. Constato que os indicadores de saúde 
da população são extremamente comprometedores. 

Não posso deixar de referir-me às grandes desigualda
d~ que se manifestam no que diz respeito aos padrões de 
saúde. Doenças, das quais se conhecem e dominam as 
técnicas para controle, estão ainda presentes no terri
tório nacional, particularmente nas regiões mais pobres 
do País. É inadmissível que os resíduos da industriali
zação tragam danos aos trabalhadores e aos moradores 
das grandes cidad~_;_ que as modernas técnicas de pro
dução agrícola cologuem em risco a saúde dos agricult_o
res e dos habitantes das cidades; que o nordestino e o 
nortista tenham uma expectativa de vida dramaticamen
te inferior à dos habitantes das regiões do sul do País. 
Inaceitável também é que um terço da população brasl
leira tenha uma alimentação insuficiente e absolutamen
te inadequada. 

O Brasil não pode continuar sendo uma nação_ de 
vários brasis: um Brasil menor, de cidadãos de primeira e 
abastada classe; e um Brasil imenso, de um povo de se
gunda e necessitada classe. 

Será deixado para trás o quadro desses brasis: o forte, 
o doente, o fraco, o débil, o sadio~ Construiremos por
tanto. e deyemos construir, um só Brasil, o do povo com 
saúde, livre de todas as endemias. 

A democratização, portanto, do seta r saúde é compro
misso· do Governo. 

A assistência médica, a garantia de um adequado aten
dimento hospitalar, as campanhas de medicina preventi
va não podem _continuar sendo um favor do Estado nem 
uma concessão do Governo. Temos que nos conscierifi
zar de que o direito fundamental à vida com dignidad~ é 
um direito coletivo. Dever que o Estado deve exercer e 
deve exigir da sociedade, em benefício de todos e não 
apenas como a expressão de privilégio dos que podem 
pagar pela assistência de que carecem. 

Não há dúvida de que no País, nas últimas décadas, 
houve um desenvolvimento considerável do sistema de 
atenção médico-hospitalar, que o colocou no nível tec
nológico dos países desenvolvidos, a Previdência Social 
foi seguramente o instrumento desse processo, represen
tando uma das grandes conquistas da classe trabalhado
ra e um dos seus principais patrimónios sociais. 

A esse desenvolvimento, entretanto, não correspondeu 
uma generalizaç_ão do acesso. Não se conferiu efetiva 
prioridade às ações de caráter preventivo e de alcance co
letivo, reiativamente--àQufilas- de natureza -cUrativa e de 
alcance individual. 

O permanente avanço tecnológico e a necessidade de 
promover sua difusão, sem Privilégios nem liqtitações, 
reclamam uma nova racionalidade para O setor de saúde, 
adaptando-o à organização de uma sociedade justa e de 
uma sociedade democrática. 

É indispensável que se ex.amine_e reexamine a adminis
tração do setor, evitando-s_e a multiplicidade de_ insti
tuiçõ-es, que atuam de fornia sobre"posta e com desperdí
cio de recursos, e a excessiva centralização que proinõVe 
um distanciamento da realidade e inibe a iniciativa local. 

Repensar a saúde- esta a inspiração da Conferência 
Nacional de Saúde, de que todos participam. 

Estou certo, de que as instituições públicas-c privadas, 
os técnicos e autoridades, as entidades comunitárias e as
sociativas-aqui presentes pÔd.em fazer um balanço ade
gua_do e'·propor as diretrizes que devem orientar a orga
_nização do sistema de saúde que mais convém à socieda
de brasileira. 

Essa reorientação deve ter em conta as exigências de 
construção de um novo sistema de saúde que observe 
uma maior descentralização de ações- transferirido re
cursos e encargos para os Estados e municíp-ios - uma 
maior racionalidade administrativa :- garantindo efi
ciência institucional - e sobretudo, um elevado Sentido 
participativo - que permita à população assumir res
ponsabilidade no controfe de execução dos serviços, à se
m~lhança do total exercício de cidadania que a edição do 
Programa de Estabilização Econômica nos permitiu Ver. 
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Senhoras e senhores, brasileiras e brasileiros. 
O País, que foi Capaz de vencer o círculo viciOSo da esM 

peculação que gera inju~tiça e da inju~nçª qUe perJ}dua a 
miséria:,- jã demonstrou, pela memorável partiCiPàÇão 
popular na escolha de seu próprio destino, que tem tam
bém condições de vencer pobreza e de superar as terrí
veis e marcantes diferenças que COndenam um terço da 
população brasileira aos pa-diões mlriimoS- de-s-obrevi
dência. 

Esta não é urila terafa apenas -j:iái"a-OGoVerno. Ao 
contrário, é um desafio de toda a sociedade. Nesta VIII 
Conferência Nacional de Saúde, foram mobilizadas to
das as classes e as instituições representativas de todo o 
universo social brasileiro. 

Como Presidente da República, estou_ conve_n.cido de 
que ou nos unimos, acima de crenças e de convicções 
políticas, para superar nossas defiCiênciaS, ou rião ultra
passaremos o quadro desolador das carências injutifica
das._ 

A Nova República, que está realizando as promessas 
postergadas de dar ao homem brasileiro a condição de 
plena cidadania, tem compromissos inadiáveis com a 
criação de iguais oportunidades para todos. E nenhuma 
oportunidade é mais cara; mais necessária e mais valiosa, 
do que a oportunidade da vida. 

Nas mãos dos senhores, que aqui trazem a contri
buição de suas_ experiências e de suas vicissitudes, deposi
tamos a c_erteza de que este há de ser um marco decisivo 
da redenção da saúde nacional. 

Aqui definem-se os rumos de uma nova organização 
do sistema de saúde no Brasil. 

E esse sistema tem de ser fiscalizado também com ri
gor. Podemos nos instituii, nesta reu-niàõ, também em 
fiscais da saúde_ no Brasil. 

Faço votos de que esta Conferência, pela abrengência 
de seus temas, pela profLmdidade de seus debates, pelo 
clima- de devotamento que está presidindo suas discus
sões, há de representar a pré-ConstifU.ínte da Saúde no 
Brasil. 

A todos, uma boa jornada de trabalho. E vamos nos 
preparar para convocarmos a Conferência de 1988~ 

Muito obrigado,_ 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores~ 

O congelamento dos preços dos produtos alimentícios 
por si só não conterá a inflação no Brasíl, se a produção 
agropecuãría for insuficiente para atender à demanda in
terna e continuarmos importando carne, leite, trigo e, 
eventualmente, outros cereais. São necessárias _medid_as 
urgentes de fomento à produção primária, de contenção 
do êxodo rural, de reforma fundiária, além da garantia 
de preços mínimos e do financiamento da produção. 

Em correspondênciã endereçada, em dezembro últi
mo, ao Presidente José Sarney, o Professor Artur Antô
nio Leite de Souza, depds de uma visita ao interior do 
Rio de Janeiro, dava conta do que lá viu: a destruição 
dos estabelecimentos rurais pelo loteamento urbano; o 
abandono das propriedades agrícolas ou a falta de apro
veitamento integral das glebas rurais. 

Essa descrição do que se passa no interior fluminense 
sintetiza o que ocorre em todos os Estados litorâneos, a 
menos de cem quilômetros da costa, na medida em que, 
desajudado, o rurícola se desinteressa pela vida campesi
na e vai favclar nas ctdades maiores. 

Propõe aquele professor a disciplina do_ crédito rural, 
permitindo maior ativação, melhor aproveitamento, 
mais ampla eficiência e eficácia e, coriseqOentemente, o -
crescimento da produção, que precisa de assistência téc
nica e creditícia não inflacionáriil, Utilizando-se, mais 
ampla, entre as regiões féi"teiS~ embora secas, com mo
dernos processos de irrigação. 

Numa proposição legislativa, que só pode ser de ini
ciatiVa do Presidente da República, salienta o Profess_or 
Artur de Souza que a concessão de crédito deve ter os se
guintes condicionamentos: situação do estabelecimento 
em zona de prodúção rural, convenientemente titulada a 
propriedade; apresentação de condições climátlCã.s favo
ráveis ao plantio ou à produção animal; comprovação 
do proprietário do uso de irrig3Çãõ, sementes seleciona

'das, mecanização_ do plantio e da colheita. 
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As á:reas que se prestem ao reflorestamento ou flores
tamento terão os respectivos projetas formulados com 
vista ao aproveitamento industrial ou à formação de pe
quenas reservas que possam ser exploradas turisticamen
te, _com resultado financeiro. 

As zonas de produção rural serão d_efinidas pela 
Embrapa e pela Emater, nos planos federal e estadual, a 
partir da microrregião, até as propriedades situadas em 
toda a sua extensão territQfT3.1, podendo ser as mesmas 
divididas em distritos de prOdução rural. Conceder-se-á 
o crédito rural segundo prioridades quanto à irrigaÇão, 
mecanização, comercialização, exportação e refloresta
mento. O projeto, eleborado em seis artigos, OOrp ampla 
justificação, precisa Ser examinado pelas autoridades_ dos 
s~tores ecçnômico_e financeiro, porque, sem o incremen
to da produção primária não serão duradouros os efeitos 
do congelamento de preços. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente._ (Muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presideil.te, Sr.s. Senado-
res: _ 

t lamentável, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, que -o 
Governo Federal, através do Ministério -do Trabalho 
não venha cumprindo a obrigação, ou seja, admitir ·as 
concursados para o cargo ·de Fiscal do Trabalho, faz 

--pouco tempo realizado. 
São milhar~ de cidadãos que conquistaram a posição 

de futuros Fiscais do Trabalho e que não conseguem 
atingir o objetivo. Estã se faltando com_a palavra com 
esses patrícios que de boa fé se inscreveram, prepararam
se e foram aprovados em rigoroso concurso público. 

Faço um apelo no sentido de o Sr. Ministro Pazzianot
to tomar medidas sérias e concretas, objetivando liberar 
os concursados dessa situação de se sentirem, totalmen
te, injustiçados. 

A Dr~ Odete Filgueiras apresentou "Exposição de 
Motivos", muito bem preparada, explicando e colocan
do com um raciocínio lúcido a situação trágica daquelas 
pessoas--que se classificaram em cOncurso e agora estão 
sendo postergadas, eSqUecidas, havendo, portanto, uma 
violenta e injustificável injustiça. 

Eis o que diz o citado documento: 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
Do Enfoque Fático 

O D~ário Oficial de 24-1-83, seÇãó I, pâgs. 1368/69, 
publicou o EditaljDASP/MTb nQ 16, de 21 de dezembro 
de 1982, fuzendo público que, tendo em vista autori
zação da Secretaria de Pessoal Civil do DASP, contida 
no Processo DASP n9 9.754/82, ficam abertas as ins
crições, entre outras categorias, para Fiscal do Trabalho. 
No ano seguinte, em 2-7-84, o Diário Oficial, em sua 
seção II, pãgs. 3.556 e seguintes, homologou o referido 
concurso, oficializando, desta forma, o resultado. 

Ao depois, surgiu a Portaria n9 972, publicada no D.O 
de 15-11-85, _oriundo do Processo rit? 00600.012716/8.5-
07, criando situação anterior e situação nova e, deste 
modo, alterando aquela, em número de 4.1 11, para esta 
com o total de 7.500 Físc8.is do Trabalho. 

Ante o advento de tal Portaria, abriram-se claros, num 
total de 3.389, sendo, em seguida, transformados em car
gos os empregos de Fiscal do Trabalho, pela Lei n9 
7.391, de 25-10-85, _art~ 3'?, para- depois, no corpo da re
trocitada Lei, art. 4'?, serem criados os cargos de Fiscal 
do Trabalho correspondentes aos claros previstos na lo
tação _do Ministério do Trabalho. 

Neste mesmo compasso, publica-se o Decreto nt? 
91.997, de 28-11-85 que alterou o caput do art. 19 do De
creto n"' 91.403 de 5-7-85, dispondo que fica vedado, até 
30-6-86, nos Órgãos de AdministraÇão Federal direta, in

. clusive nos dotados de autonomia administrativa e fi
nanceira, bem como nas autarquias federais sujeitas aõ 
regime da Lei n9 5.645, de lO de dezembro de 1970, o in
gresso de pessoal para o preenchimento de cargos ou em
pregOs vagos ou que venham a vagar por aposentadoria 
ou _falecimento, assim como a criação de empregos -ou 
funções de confiança, ainda que com o oferecimento de 
compensação. 
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Do enfoque fático e sua adequação 
à luz dos postulados legais 

Insta, por oportuno, notar que a matéria esgota sua 
essência, no corpo da Lei n9 7.391 de 25 de outubro de 
1985, editando de maneira unívoca: 

Art. 3"' Ficam transformados em cargos os em
pregos de Fiscal do Trabalho, previstos na tabela 
permanente a que alude o artigo anterior. 

Art. 49 Ficam criados_ os cargos de Fiscal do 
Trabalho correspondentes aos claros previstos na 
lotação do Ministério do Trabalho. 

Trata-se de Lei, com sua mensagem definida, no que 
diz respeTto à oferta de vagas aos concursados vitoriosos. 
Esta, publicada como estâ, só poderá perder sua obriga
torif!dade se outra a modiftcar ou revogar, consoante art. 
2Q da Lei de Introdução ao Código Civil. Chama-se a 
esta postura legislativa ôe princípio da continuidade das 
leis; só vulnerado, se o edito destinar-se à vigência tem
porãria. 

Diga-se que com a publicação da presente Lei confere
se, aos concursados, o direito de postularem seu aprovei
tamento, nos cargos criados, por ela, aos quais aspiram 
por estarem aprovados em concurso. 
· E forçoso reconhecer, que a aprovação, em concurso, 

não_ gera _direito absolt,J.to à nomeação, pois o aprovado 
detém sirnples expectativa de direit_o à investidura no 
cargo disputado. Vencido o _concurso, sabe-se que o que 
passou adquire direito subjetivo à nomeação, desde que 
a Administração se disponha a prover o cargo, ficando a 
conveniência _e oportunidade do provimento à inteira 
disposição do Poder Público. 

Releva, contudo, notar que no caso presente pode 
afigurar-se a excepcionalidade, prevista no Decreto nt? 
86.795, de 28 de dezembro de 1981, já que existe a Porta
tia [19 972, precedida do Processo nt? 00600.012716/85-07, 
calcada em antecedent~ administrativos que, por lógica, 
afloraram em necessárias exposição -de motivos. 

Preceitua o art. 4<? do Decreto nt? 86.795, de 28 de d:e
zembro de 1981: 

Art. 4'? O disposto neste decreto não se aplica 
aos casos de excepcionalidade submetidos e expres
samente aprovados pelo Presidente da República, 
mediante solicitação- direta e fuildamentada de -Mi
nistro de Estado ou dirigente de órgão integrante da 
Presídência da República. (grifo nosso). 

Pontifica Q supra-referido artigo estr!io em que-se pode 
sustentar a Administração, para proceder às nomeações, 
já que o caso dos Fiscais, fora de qualquer dúvida, é de 
supina e irretorquível necess1dade, haja vista as incursões 
postulatórias dos diversos Delegados do Trabalho, a ine
xistência de_ fiscalização, as denúncias de trabalho escra
vo, contratações sem assinatura de carteiras, os inúme
ros acidentes do trabalho por deficiência fiscal, etc., 
comprovando, assim, caso de indiscutível excepcionali
dade. 

Note-se_ que tanto isso é verdade e pode ocorrer que a 
Administração, valendo-se de tal expediente, viabilizou 
através da Esposição de Motivos nt? 370, publicada no 
DOU de 26-6-84, seção II, pãg. 3443, e preenchimento de 
4.400 cargos de Técnico de Atividades Tributárias, do 
Ministêrio da Fazenda, dentro da excepcionalidade do 
Decreto n9 86.795 de 28 de dezembro de 1981. 

Da posição do Ministério do Trabalho e 
de outros Ministérios, seu comportamento 

Em resposta às missivas, não só de vários concursa
dos, mas também do Deputado Hélio César RosaS, em 
anexo, o Ministério do Trabalho derrionstra desconhecer 
qualquer postura, que venha desvestir a roupagem de se
riedade com que tipificaram o Decreto nl' 91.997. Este, 
na verdade, despe-se de sua indumentâria de isonomia, 
desd~_o momento em que_aqui_permite~se notificar: 

a) O DOU de 6 de fevereiro de 1986, seção II, pâgina 
179 e seguintes publica a nomeação dos candidatos apro
vados em concurso público para preenchimento dos car
gos de Técnico de Atividades Tributárias do Ministério 
da Fazenda. 

b) O DOU de 3 de dezembro de 1985, seção 111 pági
na 5.673, publica que o Ministério da Fazenda, através 
de seu Diretor Geral do Departamento de Pessoal, admi
te para emprego, sob regime de legislação trabalhista, 
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engenheiro código LT. NS-916, para Belo HorizÕntti, em 
vaga decorrente de rescisão de contrato. 

c) _!'lo mesmo DOU à mesma _página_e para o nl-esmo 
Ministério, vemõs 3dmissão em emprego de 19 candida
tos, aprovados em concurso pó.blico para preenchimento 
de vagas das quais 6 são decorrentes de aposent_adoria e 
falecimento de servidores. __ 

Cumpre-nos,- à oportunidade, perguntar: como- no
mearam para o Ministério da Fazenda, no I!eríodo de 
28-11-85 a 30-6-85, s.e neste espaço de tempo -as no
meações estão proibidaS? 

Digna de nota é a nomeação feita pelo pr~prio Minis--
tério do Trabalho, no DOU de 26-2-86, Seção 11, página 
895, que nomeia: um assessor, função de confianÇá, códi
go LT. DAS-102.2, em flagrante infringência ao prii1d~ 
pio de igualdade, inserto em nossa Lei Mandamental. 

Da nomeação dos Fiscais do Trabalho e o 
aspecto de sua absoluta necessidade 

Releva, ainda, notar a função social do Fiscal do Tra
balho. É este o insubstituível guardião do trabalhador, 
em sua quase infmdãvel forn:ta de labora~_; desde o que 
semeia o grão, atê o que projeta as mais sofisticadas má
quinas para seu beneficiamento, todos! Todos mourejam 
sob a mesma égide laboral. 

A Justiça do Trabalho sufoca-se, a cada día, pelo ex
cesso de reclamações ante o descumprimento das o.bri
gações trabalhistas; sobejam ÇJS trabalhadore_s sem car
teira profissional anotada, reduzindo, sobremodo, a con
tribuição para Ci Pr~idênciS; e o FGTS,. ccini {) flagrarlte 
prejuízo _do Erá"do, impedindo o desenvolvimento dos 
programas sociais. 

Toda essa influência catastrófica, no seio di atiVidade 
trabalhista, dizimar-se~ia fosseril atendidos os reêlamos 
da AFAITRA - Associação Fluminense dos Agentes 
da Inspeção do Trabalho; do Delegado RegiOnal do Tra
balho do Espírito Santo, José A_rgemiro de Sou~a em_en~ 
trevista ao Jornal A Gazeta E.S.âe 5-1-86, em anexo; do 
Delegado Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, e_rn 
Oficio n~ 1.088 de 5~10-85, ao Ministériá dOTrahifho, 
noticiando a lotação do Estado do Rio de Janeiro, em 
1.338 fiscais e pedindo suas contratações. · 

Calcados nesses dados, sem sombra de dúvida, indes
mentivelmente prejudiciaiS à ordem social, os _concursa
dos e aprovados no ConCurso de Fiscal do Trabalho, 
através de sua Associação, tendo em vista a necessâ.ria e 
própria mudança na esfera econômica1 compelindo, d~-~ _ 
ta forma, ingente- aumento de fiscais, pedem e espera~ 
merecer dessa Augusta Casa, pronunciamento qu"e possa 
robustecer sua justa aspiração. 

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

O SR. PRESIDENTE (Martíns Filho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o 
seguinte discurso.) .,--Sr. Presidente, Srs. ~enª4ore!>: 

O povo de Rondônia deve estar alerta contra as C3.l!l
panhas falsas que vêm sendo feitas pelo Govex:no do_ Es~ 
tado, atribuindo a si realizações que não executou, arüin
ciando_ obras que não foninl feitas, demonstrando me
lhorias e programas não cumpridos, enfim;-prometendo 
com objetivos eleitoreiros proporcionar à população 
atendimento ajustas reivindicações, sabendo o Governo 
de antemão que não vai atendê~1as. 

Este ano é de eleições em todo o País: Os govenios es~ 
taduais estarão cuidando desde já de apresentar ao povo 
as suas realizações para, democraticamente, disputar o 
voto dos eleitores. A imaginação ê usada, as agências de 
criação de imagem são cõntratadas e aplicam-se verbas 
publicitárias ern diversas mõdalidades _de comunicação. 
Tudo isto faz paite do grande jogo político. Ê válido, é 
perfeitõ. 

O que não é válido, o·que não é perfeito, o que é ilegal 
e o que é sobretudo imoral é o ·procedimento que vem 
sendo a_d_otado pelo Governo do Senhor Ângelo Angelin, 
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em Rondônia, que-está prívllegiando-agência de publici~ 
dade de pessoas ligadas a ele ou a seus assessores sem 
realizar a indispensável concorrência pública para a se
leção dessa agência. 

Esse privilegiamento é tanto mais odioso quando s.e 
sabe que há agências capazes de participar de um_a con
corrência pública realiz"ada com toda a lisura e honesti~ 
daç!_e e dç vencê-la para gerir a conta publicitária do Es
tado de Rondônia. A falta da concorrência pública, Se
nhor Presidente, Senhores Senadores, é uma forma de es
camotea_r o hvre d1re1to democrâtiCO de permitir a todos 
qUe díspute:m a possibitldade de ganhar d.in_heiro banes~ 
tamente. Na realidade, a falta cta concorrência pública 
enseja justamente o gan:ti~o ilíci!o_de comis~es por par~e_ 
daqueles que dirigem a conta de uma e~tidade ou de um 
Governo ~ como no _caso de Rondônia - para uma 
agência de publicidade única, ligada a pessoa:>. "amigas". 

Porém, o que mais me preocupa como S_enador eleito 
pelo voto direto do povõ de Rondônia, que ~eposita em 
mim confiança e espera vigilância permanente quanto à 
maneira como vêm sendo admínistrados - ou mal
administrados, dizendo melhor -os destinos do nosso 

_ Estado- o que mais me preocupa não é tania O proble
ma da escolha da agência de publicidade_ para gerir a 
conta do Governo do Estado sem concorrência pública. 
Isto é assunto policial, iSto é asSunto ÍJ.ue o Tribunal de 
Contas cuidará, ao seu tempo. Eu sei, estou inJormado, 
de que este fato já está sendo objeto de apreciação por 
parte do Tribunal de Contas, responsãvel pela fiscali
zação do uso e da aplicação adequada dos recursos 
públicos. 

O que me preocupa, O' que está deixando de_cabelo em 
pé as pessoas sérias de _Rondônia, empEes~~los, outros 
poHticos, jornalistas, o próprio clero,_ê a forma_~~m(l_as 
campanhas publicitárias- vêm serido_ feitas e O dirllleiro 
que vem sendo gasto pelo Governador Angelo Angelin. 

Tal fato vem caracterizar alguns procedimentos gra
ves, que precisam ser coibidos, que têm que ser evitados, 
que deverão ser punidos pela sociedade, pelo povo, pelo 
eleitor, na bora sagrada do voto, na hora em que cada 
um estiver na cabine indevassável para escolher, apenas 
com Deus e com a sua consciência, os nomes daqueles 
honestos, sérios, que têm trabulhado pelo verdadeiro 
destino de grandeza do Estado de Rondônia. Momento 
em que cada eleitor estará eliminando, pelo não-voto, 
aqueles que os enganam, que mentem, que usam o di· 
nheiro público para se autopromover, sem cumprir com 
as promessa5, mentindo quanto a obras não realizadas, 
deixando de aplicar nas obras de que o Estado precisa, 
para gastar erri publícidades caríssimas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o volume de recursos 
_que está sendo gasto em publicidade pelo GovernadQr 
Al-I gelo Angelim sob a lorma de anúncios de televisão, de 
rádio. em jornais e em revistas, em out-dors. em faixas e 
cartazes, é uma barbaridade. tum mo-ntante diffcll de se 
acreditar. São milhões e milhões de cruzados- eu disse 
cruzados- que estão sendo desviados de obras urgentes 
e irradiãveis, exigidas pelo povo em penúriã, pelo homem 
mais pobre de Rondônia, comohospitais, postos ~e ~aú
de, escolas, remédios, merendas, assistência sodal,_ cons
truçã-o de pequenas pontes. estradas vicinais. quC m~Iho
rarão a vida das pessoas que lã Vivem, porque· escolhe
ram Rondônia para fazer crescer e para crescerem jun~ 
tos, ajudando a desenvolver o nosso País. 

As frases, as informações, as afirmações, São no mais 
das vezes mentirosas-e ilusórias, e têm por objetivO clarO 
confundir- a opiiiião pública. Elas são colocadas de tal 
maneira que o povo simples, de linguajar modestO, não 
consegue; como é natural, discordar das premissas falsas 
de que estão eivadas as campanhas publicitárias do Go
vernador Angelo Angelin. 

Além disso, que já é grave em si mesmo, porque ilude 
a boa fê do povo, dos homens e das mulheres simples do 
povo, outro aspecto e, este considero ser imoral, é odes
vio de dinheiro público para campanhas publicitãrias 
milionárias em cruzados, e personalistas. 

Onde estão os postos de saúde? Como estão as ruas de 
Porto Velho? Como estão ou onde estão as verbas que 
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deveriam ser aplicadas na construção de 6 mil km de es
tradas vicinais, tão amplamente anunciadas e não execu~ 
ta das? O povo quer, o povo exige explicações do Sr. An
gelo Angelin. E nós estamos aqui para cobrã-las. 

Onde estão os hospitais, onde estão as escolas, como 
estão as carteiras nas escolas e demais materiais escola

- _res? Isto precisa ser explicado. 

O Governador alega que às vezes Jaltam recursos do 
Governo Federal. Menos verdade. Diria mesmo, menti
ra. Porque, ao mesmo tempo em que alega falta de recur
sos_ do Governo Sarney, que o nomeou como Governa
dor, ele ao mesmo tempo gasta enormes quantias para 
diz_er_que foi a Brasília, que esteve em Brasília com mi
nistros e outras autoridades e que conseguiu tanto ou 
quanto de recursos federais para as obras do Estado de 
Rondônia. Mente de um lado e mente de outro. Na ver
dade, descia criminosamente os reCursos orçamentários 
do Governo e_ outros ·que -Obtém em Brasília - afinal, 
obtém ou rião obtém? - para aplicar em campanhas 
publicitárias milionárias. Desvia de obras importantes 
comó postos de saúde, a quejã ~e referi; desvia de mais 
leitos paia Os nossos doentes, a que já me referi; desvia 
de escolas e de material escolar, deixando nossas 
crianças-sem a indispensável educac;ào, vital para o seu 
progresso futuro, como jã me referi.Já me referi, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores a praticamente todos os aspectos 
maléficos da administração Angelo Angelin. Precisamos 
dar um basta a tanta incompetência de administrar, mas 
ao mesmo tempo de tanta competênc~a para se beneficiar 
pessoalmente e permitir que o dinheiro público seja tão 
mal-utiHzado, em prejuízo, irreversível, à população 
sêriã, bonesta e trabalhadora de Rondônia, justamente o 
contrãrio do que prova ser a adminiStração Angelo An
gelin. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode existir nada 
de pior do que uma acusação sem provas. Temos visto 
no Brasil acusações c mais acusações sobre pessoas~ de
núncias, até aberturas de CPI com farta divulgação pré
via pela imprensa1 visando a denegrir a honorabilidade 
do acusado, sem que, no entantO, haja provas a respeito. 

De minha parte, tem sido meu procedimento nesta Ca
sa, e continuará a sê-lo, trazer ao conhecimento do Sena
do e do povo brasileiro as informações sobre o que esti
ver acontecendo de errado- _como tenho louvado o que 
está certo - mas demonstrando, mas provando docu
mentalmente aquilo de que falamos. 

A Imprensa de Rondônia é farta na cobrança das pro
m-essas não cumpridas pelo Sr. Angelo Angelin. Para 
comprovar o que eu disse, anexo a este pronunciamento 
um cartaz, feito em papel couchê - o que torna, eviden
temente, muitíssimo mais caro para o Estado1 pois pode
ria ser feltó em papel mais bÚato- no qual o Governa
dor Angelo Angelin promete, com escarcéu, recuperar 6 
mil quilómetros de estradas vicinaís para permitir a pro
dução do Estado "passar". Além do papel couchê. a im
pressão -em duas cores encarece ainda mais o cartaz. O 
texto é espalhafatoso. E mentiroso. Mentiroso porque 
não cumpre com o que promete. Pergunto, daqui, ao 
Governador Angelo Angelin: onde estão os seis mil qui
lómetros de estradas recuperadas? O que foi feito com o 
dinheiro? 

Eu mesmo e _o povo temos as respostas para estas per
guntas: os 6 mil quilômetros não foram construídos. E o 
dinheiro? Bem, o dinheiro foi gasto em pubficidades 
mentirosas c_omo esta que exibo para os senhores verem 
até onde vai a desfaçatez de um Governo que não se en
vergonha de mentir para o povo. Porque, naturalmente, 
não foi eleito pelo povo. Mas dia 15 de novembro vem ai 
e vamos mostrar, nas urnas, que o povo não esquece. E 
que sabe votar em quem realiza por ele, em quem ores
peita. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 

l!!"'s0·~:t:illli.·•.~Ê'íot;J~li.~lttt:.··,!l:lt.m:·~~.ili€r!f~· 
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O SR. PRESJn-ENTE TMartínS FilhO)-= Concedo a 
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDT- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

No dia 02 do mês em curso, o Presidente d-;·R~úbli
ca, acolhendo sugestão do Ministro do Interior, decretou 
intervenção na Supcrinteridência da Zona Franca de 
Ma naus- SUFRAMA- tendo em vista os fortes indíM 
cios de desvio de mais de 117 milhões de dólar.:e~ em ope-
rações cambiais para a iiilpOrtação de mercadorias- que 
jamais chegaram ao País, fato amplamente diVülgado 
pela imprensa como um dos maiores escândalos da Nova 
República. 

Além disso, para a completa apuração de responsabiliM 
dades, o Governo dete_!Jllinou rigorosa auditoria nas DeM 
legaicas da Carteira de Comi;rcio Exterior do Bw,ço _do 
Brasil e da Secretãr"ia da Receita Federal, e, ainda, que 
sejam investigados quatro_ bancos particulares suspeitos 
de envolvimento nas transações com falsos importadoM 
res. 

Ao interventor nomeado, Secretário Adjunto do MiM 
nistérió do Interior, foi conCedidO o praz0-fnáx1fuo-de 12 
meses para apurar as irregularidades, mas esperamos 
que em tempo mais exíguo seja alcançado esse objetivo e 
que não ocorra o que aconteceu com escândalos seme-
lhantes, no âmbito do IBDF, EMBRAPA e SUNA
MAM, até hoje, como acentuou o jornaliSta João Emílio 
Falcão, no "Correio Braziliense1

', edição do día 04 do 
corrente, não devidamente esclarecidos perante a opi-
nião pública. -

O povo do meu Estado, Senhor Presidente, _confia em 
que a intervençãq não acarrete prejufzos para -a Amazô
nia Ocidental, sobretudo para o Amazonas, nem aos es
tudos do prazo de vigência da Zona Franca, pois as in
dústrias lá instaladas reivindicam pelo menos mais 15 
anos, por considerarem o prazo a tua! insuficiente para a 
maturação de projetas de grande porte, responsáveis, en-

tre outras coisas, pelo signifiCativo aumento do nível de 
emprego na regíão. 

Na Zoria Franca de: Manaus localizam-se atualmente 
centenas e centenas de projetas industriais, gera_dores de 
mais de 60 mil empregos diretos, portanto nada mais 
compreensível que empresários e trabalhadores daquela 
região estejam apreensivóS com medidas Que pOssam afe
tar o desenvolvimento orientado de sua economia. 

Pelas razões expostas, Senhor Presidente, é que se tor
na urgente a- ápuração das denúncias, com a punição 
exemplar dos culpados pela malversação do dinheiro 
público e pelos imensos prejuízos causados à Zona Fran
ca. 

Igualmente urgente, Senhor Presidente e Senhores Se
nadores,---Se faz a aprovação do Projeio de Lei do Senado 
n9153, de 1985, de minha autoria, que Objetiva, entre ou
tras medidas, a consolidação do pólo industrial da Zona 
Franca, favorece a instalação ali de indústrias que utili-

--zam te_cnologia de ponta, como a de Informática, e pror-
roga por 15 anos a data limite a que se refere o art. 42_do 
Decreto-lei n~> 288, de 28 de fevereiro de 19.67~ 

A matéria, SenhOr Presidente, já aprovada nes-ta Casa 
e na Comissão de ConstituiÇão e Justiça da Cârriara dos·· 
Deputados, encontra-se presentemente sob exame da 

- Comissã~ de Ciência e Tecnologia, faltando, ainda, o 
pronuncmmento da Comissão de Economia e Indústria e 
Comércio. 

Por um acordo de liderança poderemos em brevíssimo 
espaço de tempo, aprovar o referido projeto e, dessa forM 
ma, atender os justos reclamos da população amazonen
se, que anseia por decisões que assegurem plenamente a 
continuidade do desenvolvimento_daquela região- tan
tas vezes prometido e tantas vezes postergado - uma 
das mais subdesenvolvidas e, portanto, de maior risco in
dustrial do País. 

O Amazonas continua agUardando que a Nova Re
pública se- ínteresiie efetivamente pelos seus probleinaS 
uma vez que até agora, lamentavelmente, por ela nad~ 
fez. -

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Ignácio t_erreira. 

O SR. JOSIC !GNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: . _ 

A questão do ajustamento das atividades dos bancos 
privados ao Programa de Estabilização Econômica traz 
explícita em sua faceta social a seqUela da mais grave re
percussão de todo o processo de mudança detonado pela 
Nova República para acabar com a inflação no País e 
para reorganizar a vida eco~ômica da sociedade brasilei
ra. 

Refiro-me às demissões em massa dos bancârios, cuja 
classe, muito justificadamente, está sob ameaça de de
semprego e por isso mesmo tem de merecer o amparo 
das preocupações governamentais. 

Não desconheço que o Governo está atento ao desen
rolar dos acontecimentos, ínclusive que hã recomen
dação expressa do Presidente José Sarney aos Ministros 
da Fazenda, Dílson Funaro, do Planejamento, João 
Sayad, e do Trabalho, Almir Pazzianotto, no sentido de 
que esse ajustamento não deve ser feito à custa do de
semprego - como também estou ciente das gestões já 
empreendidas junto aos empresárioS do setor para que as 
demissões sejam sustad.as. 

Todavia, preocupa-me o fato de que, enquanto não es
tancado, o problema possa alcançar dimensões de maior 
vulto. Segundo as notícias veiCuladas pela imprensa, cer
ca de uma dezena de milhares de bancários já foi desein
pregada e ainda não existe, na perspectiva governamen
tal, uma fórmula definida para que as dispensas sejam 
elíminildas do horizonte. 

Senhor Presidente, a primeira avaliação da reforma
empreendida pelo Governo, ficou suficientemerite claro, 
para todos nós, que o setor bancâriQ seria o mais atingi
do pelo Programa. E não poderia ser diferente, poTque 
- agente principal e, portanto, maior beneficiário da es
tonteante ciranda financeira cada vez mais exasperada 
pela inflação- o setor bancá.rio privado era a área de 
atividades que mais se desenvolvia no País. 

Com efeito, o crescimento exagerado do setor ban
cário haveria de exigir grandes e crescentes investimentos 
em mão-de-obra e em tecnologia, para que pudesse su
portar e controlar, conforme acabou acontecendo, a es-

. pec_ulação desenfreada dos papéis de todos os tipos que 
já substituiam o combalido Cruzeiro. 

Vimos então, nos últimos anos, que o empresariado 
do setor bancário, por seu turno também descrente da 
segurança mometária supostamente alimentada pelo 
Govetno, passou a aplicar seus lucros em bens patrimo
niais não sujeitos à evaporação do poder de compra da 
moeda: primeiro na aquisição e construção de imóveis 
urbanos, depois na aplicação de equipamentoS sofistica
dos de informática e, por fim, de modo até pouco com
preensível, em grandes projetas de economia rural, cCimo 
que já prevendo, decerto com base na experiência, o en
fraquecimento incontornãvel da atividade econômica da 
área financeira. E não se pode negar, sob pena de falsear 
a realidade, que foi exatamente o setor bancário privado 
o maior beneficiário da crescente espiral ínflacionâiia 

-que -durante tanto tempo minoU a reSistêEida- soCfO_: 
económica do País. 

Por taís razões, valho-me do lamentável episódio das 
demissões em massa de bancários - uma classe cujo 
"status" social e profisSional foi se deteriorando at'ê 
proletarizar-se· inteiramente durante aquela época -
para estranhar o açodamento com que o empresariado 
da área reagiu à reforma monetária, a ponto de, apenas 
co~pletado um mês de vigênda do Programa de Estabi
lização Económica, ter optado por comportamento tão 
drástico. Afinãl, se o setor bancário privã.do foi o-qUe 
mais se beneficiou da inflação e da recessão, também 
permaneceu em seu poder, intacto, o formidâvel patri
mónio conquistado. Não haveria, portanto, justificativa 
para que, sem esperar um mínimo por providências go
vernamentais de regulamentação do seta r à nova econo
mia, contra-atacasse, à primeira visão das mudanças, 
com o intensivo processo de demissões de seus emprega
dos. 

Temos o recente exemplo da reação do setor indus
trial, Cujos empresários, repudiando urianimemerite a 
atitude da Mercedes Benz à reforma, que não passou de 
uma simples concessão de férias a um terço de seu con-



Abril de !986 

tingente de empregados, não só demonstraram respeito à 
nova legislação econômica, mas igualmente ofereceram
se para, jun-to coin o Governo, encontrar as soluções 
consentâneas Com o reajustamento da economia. 

Tenho consciência e certeza de que as questàeS hoje 
tão aflitivas para- a classe dos bancártos obterão, das 
atenções governamentais tão bem manifestadas pelo Pre
sidente José Sarney, a indispensável solução de c_o_ntinui
dade, O Governo está agindo, com toda a sensibilidade e 
correçàO possíveis, para evitar a séria ameaça do desem
prego. 

Não pretendo, como de resto ninguém o deseja, que 
sctores da economia sejam tão seriamente prejudicados 
com as mudanças acionadas pelo Governo. Até Porque o 
que a Nova República está promovendo se destina, exa
tamentc, a colocar a Nação no rumo da prosperidade e 
do bem-estar social. E não- me consta que isto seja possí
vel pela via que conduz ao lado op-osto. 

Ao configurar, aqui, o registro das minhas preocu
pações sobre a situação de insegura~9aa s9~ial da nume
rosa classe dos hancários, desejo conclamar os dirigentes 
do setor bancáriO -pri~ado à reflexão e incentivar o Go
verno a não se desviar um só milímetro, das metas so
ciais que o distinguem das-administraÇões que,_nos-ólti
mos vinte anos, tantos e tantos_sacrifícios impuseram à 
sociedade brasileira. -

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PDT- SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

~~cada homem por si, di"zia o elefante ao dançar en~re os 
pintinhos." Esse provérbio me ocorre a propósi~o dã~cha
mada "guerra da lata", que se trava no territóriõ indus-
trial brasileiro. - - -

A gigante mundial do alumínio Reynols Metais Com
pany prepara-se para insta !ar, em nosso País, uma fábri
ca de latas de alumínio para bebidaS e alimentos em con
serva. Segundo os executi'-:OS da empresa, o projeto pre
vê uma fábrica equipada com máquinas usadas, desati
vadas da Reynols nos Estados Unidos. Com 400 empre
gados, produzirá, anualmente, 700 milhQes de latas. 

Assim apresCri1ado, o Projeto Reynols parece- um 
grundc investimento para o Brasil. Num momento em 
que milhures_de trabalhadores precisam de empregos, em 
que se impõe uma arrecadação cada vez maior, em que 
uma di' vida externa vai assumindo contornos assustado
res, o capital estrangeiro é sempre bem-vindo. 

Mas, já diiia-~PitàgDrãS 500 anos a.C., toda questão 
tem dois lados. E o outro lado da estória Re)rnols é preo
cupante. Envolve riscos a empresas nacinais, favoreciM 
menta oficial e prática de "dumping". 

O mercado brasileiro de latas, explorado por 36 em
presas nacionais que sustentam 10 mil empregos diretos 
e 21 mil indirdos, movimenta 500 milhões de unid?,des 
por ano, fabricadas à base de_ fÕlha-de-fl~ndres, mat.éria
prima fornecida pela Cia. Siderúrgica Nacional. 

A capacidade instalada no Brasll pode fornecer lO mi
lhões de latas ao ano, mas o mercado não absorve essa 
produção. Assim, o estabelecimento de nOvi fâbrica, no 
País aumentarâ a_ ociosidade ~o segmento, que_fatalmen
te provocará prejuízo no setor, gerando desemprego e 
queda da arrecadação. _ 

O V ice-Presidente da FIESP, José Vilella de Andrade 
Filho, expressou a preocup-ação do empresaríado_brasi
leiro com a iminente ameaça. A vinda da Reynol~s, disse 
ele, "vai representar a destruição do parque naCional de 
fabricantes de latas de aço e o desemprego de dezenas de 
milhares de pessoas". 

Esse alerta merece ser considerado com seriedade. 
Não se nega que o capital estrangeiro contitui um fator 
importante para o nosso desenvolvimento. No entanto, 
não se pode esquecer de que ê apenas um fator, portanto, 
complementar, não suOOtitutivo do esforço interno. JaM 
mais deve asfixiar ou deslocar os empresârios menos 
equipados técnica e financeiramente. 

Senhores, a responsabilidade pelo desenvolvimento do 
País é nossa. A nós cabe regular a atuação de empresas 
estrangeiras em nosso território. Só assim elas, paralela
mente aos seus, atenderão adequadamente aos interesses 
nacionais. 
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O-ra, a Reynolds não s~ dispõe_ a instalar-se no_ Brasil 
por altruísmo. Também não vem no rastro de um merca
do considerável e altamente promissor. Na verdade, bus
ca, sobretudo, encontrar saídas diante da queda do mer
cado mundial de alumínio. 

Sua instalação não trará qualquer contribuição ao 
processo de sub~tituição de importações, uma vez que o 
Brusil não é importador de latas e já conta com indús
trias semelhantes instaladas e em pleno funcionamento. 

Outro ponto a considerar é a acusação de tentativa de 
prática de dumping feita pelos fabricantes brasileiros em 
audiência Pública na Comissão de Economia da Câmara 
dos Deputados. Transcrevo, a propósito, as palavras do 
empresário Fernando Bergalo: 

.. 0 custo da matêria-príma para a fabricação da 
lata de alumínio ê de 43,59_ dólares por milheiro e da 
lata de folha-de-nandres, atualmente fabricada, é o 
equivalente a 18,50_dólares por _milheiro. A dife
rença é brutal. A Reynolds prevê nos se~s planos a 
absorção dessa diferença de_ c~.~:stos da matéria
prima para enfrentar a concorrência em pé de igual
dade. ~sa prática tem um nome: dumping. E o dum~ 
ping, pela legislação brasileira, é crime." 

Crime também, Senhores, e de extrema gravidade, ê o 
tratamento diferenciado, contrário aos interesses nacio
nais, dispensado à -Reyn-olds. A empresa norte
americana trará, como aparte de capital, equipamentos 
usudos, cuja importação foi sempre proibida às empresas 
nacionais. A indústria brasHeira de embalagens e _estam
paria de metais tem pleiteado insistentemente junto ao 
Governo brasileiro autorização para importar equipa
mentos usados de soldagem eletrónica de paise.'> euro
peus. Mas o sinal verde jamais lhes foi aberto, ao con
tr<irio do ocorrido com a Reynolds. Daí o desabafo do 
Presidente du Rheem, Fernando Bergailo: 

"Não queremos favorecimento nem reserva de 
mercado, mas não podemos disputar uma corrida 
contra um adversário que sai 700 metros à frente." 

Além dessa, outras acusações de favorecimento oficial 
pesam sobre a Reynolds. Segundo se divulga, a multina
cíona! norte-americana conseguiu livrar-se de todos os 
plenários que deveriam apreciar sua proposta de insta
laçtio no Brasil: o projeto não foi analisado pela Abi
maq, que opina sobre similaridade, e não passou pelo 
plenário do CD I. 

Ma!,s, convidada a defender suas posições na Comis
são de Economia da Câmara dos Deputados, a Reynolds 
~egou-se a comparecer. Por fim, o CADE não averiguou 
a acusação sobre o risco de dumping. 

S-enhores, não ê sem propósito a imagem do elefante 
dançando entre pintinhos. Ironicamente, graças aos tor
tuosos caminhos percorridos pelo projeto Reynolds, as 
empresas nacionais é que são os pintinhos. 

Neste momento crucial da economia brasileira, cabe 
ao Governo, que pretende sustentar o desenvolvimento 
por meio da iniciativa privada, não permitir a _continui
dade desse favorecimento indevido. 

Nesse sentido, apelo ao Ministro da Indústria e do Co
mérciO, Jcisé Hugo Castelo Branco, para que re~eja, ~om 
isenção e imparcialidade, a aprovação do proJeto Rey
nolds. 

Sô assim poder-nos-emos orgulhar de que, em nosso 
País, impera a máxima "A razão- do melhor é sempre a 
mais forte" em vez de "A razão do mais forte ê sempre a 
melhor". (Muito bem!) 

O SR. PRESÍDENTE-(Martins Fliho)- Nada mais 
havendo a tratar, Vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n'l 4, de 
1986, de autoria do Senador Fábio Lucena, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial 

, ""A quem interessa a morte de Palme?" publicado no jor
nal O Estado de S. Paulo, edição de 4 de março de 1986. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento n'l 20, de 
1986, de autoria do Senador Itamar Franco; solicitando 
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a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da. "re
cepção ao acadêmico Murilo Badaró" - sucessão na 
Cadeira 29 - Academia Mineira de Letras, Belo Hori
zonte, 1986. 

3 

_Votação, em turno único, do R~querim~nto n'~2~, de 
1986, de autoria do Senador Martins Filho, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado, do discurso proferido 
pelo Senador José Fragelli, Presidente do Senado Fede
ral, q~:~ando d()_recebimento do título dt;:: "Doutor Hc;moM 
rís CauS-a'', conferido a Sua Excelência pela Universida~ 
de Federal de Mato Grosso do Sul, na cidade de Aqui
dauana. 

4 

Votaç_ão, em turno único, do Requerimento n'l 45, de 
1986, de autoria do Senador Alberto Silva, solicitando 
iE'amitã.ção conjunta para os -Projetes de Lei da Câmara 
n'~s 142, de 1984 (n'l' 329/79, na Casa de origem) e 141, de 
1985 (n'~ 1.914/83, na Casa de origem), que consideram 
insalubre o trabalho de coleta, transporte e tratamento 
de lixo, para os efeitos que especificam. 

-vOtaÇão: em turno único, do Requerimento Q9 51, de 
1986, de autoria do Senador José lgnâcio Ferreira, solici
tando tramitação conjunta para o Projeto de Lei da Câ
mara n~ 68, de 1979 (n'~ 2.248/76, na Ca-da de origem) e o 
Projeto deLe! do Senado n'~ 262, de 1979, de auto~ia do 
Senador Humberto Lucena, que definem o comporta
mento exigível às empresas que operam no território na
cíonal sOb ·o -controle de capital estrangeiro. 

6 

Discussão, em turno único da Redação Final (ofereci
da pela Comíssão de Redação em seu Parecer n'l 160, de 
1986), do Projeto de Resolução n'~ 176, de 1985,_ que au
toriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Esta
do de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 4.886.412,00 (quatro milhões, oitocentos e 
oitenta e seis mil, quatrocentos e doze cruzados). 

7 

Discussão, em turno único, da Redaçàci Final (ofereci
da pela Corriissão de Redação em seu Parecer n'~ 168, de 
1986), do Projeto de Resolução n9 188, de 1985, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CzS 
872.8.37,-6.0 (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e 
trinta e sete cruzados e sessenta centavos). 

Proje1o de Lei da Câmara n'~ 192, de 1984- Co~ple
mentar (n'~' 29/83- Complementar, na Casa de origem), 
que altera e acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
n'~' l, de 9 de novembro de 1967, que estabelece os quisi
tos mínimos para a criação de novos municípioS":"" 

9 

Projeto de Lei do Senado n'~6t, de 1983, de autoria do 
Senador Fábio Lucena, que revoga os Decretos-leis n9s 
1.866, de 9 de março de 1981, e 1.937, de 27 de abril de 
198:1. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.) 

ATA DA 27• SESSÃO, REALIZADA EM 2-4-86 
(Publicada no DCN (Seção II) de 3-4-86 

RETIFICAÇÃO 

Na página n~' 509, 2• coluna, no item 8 da Ordem do 
Dia. 

Onde se lê: 
Redação fmal do Projeto de Resolução n9 1.598, de 

1985. 
Leia-se: . , 
Redaçào fina[ do Projeto- de Resolução fi9 159, de 

1985. 
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ATO DO PRESIDENTE N' 30, DE 1986 

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 n'i' 
2, de 4 de abril de 19J3, e tendo em vista o que consta do 
Processo nl' 003548 -86 4, 

Resolve aposentar, voluntariamente, José Vicente de 
Moura, lnspetor de Segurança Legislativa, Classe."Úni
ca", Referência NS-16, do Quadro Permanente do Sena
do_ Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III e 102, 
inciso I, ãlínea a, da ConstitUição da República Federa
tiva do Brasil, combinados com os artigos 428, 'iiiciSci II, 
429, inciso I, 430, incisos III e V, e 414, § 41', da Reso-
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lw.;i.'!.o SF n"' 58, de 1971, e artigo 2"', parãgrafo único, da 
Resolução SF n"' 358, de 1983, e artigo 3"' da Resolução 
SF n'l' 13, de 1985, com proventos integrais, correspon
dentes ao vencimento da Classe. "Especial'', Referência 
NS-19, e a gratificação adicional por tempo de serviço a 
que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 
29, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 7 de abril de 1986. -Senador José 
Fragelli, Presidente do. Senado Federal. 

ATO DO PRESIOENTE No 31, DE 1986 

O .. Presid.ente do Senado Fed.eral, no uso das atri":' 
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inci
so IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-
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gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"' 
2, de 1973, e revigorada pelo Ato n"' 12, de 1983, da Co
missão Diretora, e à vista do .disposto na Resolução. n9 
130, de 1980, 

Res.olve autorizar a contratação, sob o regime jurídico 
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundp de 
Garantia por Tempo de Serviç.o, de Línio Ribeiro de Pai
va, para o emprego de Assessor Técnico, com o salãrio 
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 
i"' de març.o de 1986, Com lotação e exercfcio no Gabine
te do Senador Henrique Santillo. 

Senado Federal, 7 de abril d~ 1986. -Senador José 
Fragelli, Presidente do Senado Federal. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado-Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 25, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédi
to no valor de CzS 15.897.513,47 (quinze·milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e treze cruzados e qua
renta e sete centavos). 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 2•-da Resolução n• 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 15.897.513,47 
(quinze milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e treze cruzados e ·quarenta e sete centavos), correspondente a 
321.832,34 Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 49.396,88, 
vigente em agosto de 1985, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à execução de infra-estrutura básica e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, obedeci
das 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, em 10 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 26, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 
20,000,000.00 (vinte milhões de d6Iares americanos), destinada ao programa de investimentos prioritários daquele 
Estado. 

Art. I• É o Governo do Estado do Parâ autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de emprésti
mo externo no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), ou o equivalente em outras moedas, de princi
pal, junto a grupo financiador a ser indicado, destinada a financiar o programa de investimento prióritário daquele Estado. 

Art. 2• A operação realizar-se-â nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do artigo I•, item II do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 42, de 5 de no
vembro de 1985, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 10 de abril de 1986. - SenadorJoslfFragelli, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal_ aprovou, nos termos do art.~42, inciso VI, da Constitução, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte ~-

RESOLUÇÃO N• !.7, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de cré
dito no v~lor de Cz$ 42.459.266,75 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis 
cruzados e setenta e cinco centavos). 

Art. I• Ê a Prefietura Municipal de Belo Horizonte, Esfãdõ âe Minas Gerais, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de li de qutubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 42.459.266,75 
(quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinqUenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis cruzados e setenta e cinco centavos), 
correspondente a 925.000 Obrigações Reajustãveis doTesoílro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de 
Cr$ 45.901,91, vigente em julho de 1985,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação d~ unidades escolares e de galerias pluviais no 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, em 10 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 28, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cz$ 152.682.159,14 (cento e cinqüenta e dois 
milhões, ·seiscentos e oitenta e dois mil, cento e cinqüenta e nove cruzados e quatorze centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. 

Art. l • Ê o Gover~no do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido 
no item III do artigo 2• da Resolução u• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de 11 de outubro de 1976, ambas 
do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 5.036.261 Obrigações do Tesouro do Estado do Riode Ja
neiro -Tipo Reajustável- ORTRJ, equivalente a Cz$ 152.682.159,14 (cento e cinqUenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e 
dois mil, cento e cinqUenta e nove cruzados e quatorze centavos), considerado o valor nominal do título de Cr$ 30.316,57, vigen
te em março de 1985, destinado à complementação do giro da dívida consolidada interna mobiliária, vencível no exercício de 
1985, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. i• --EstaResolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 10 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• 29, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 24,500,000.00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil dólares americanos). 

Art. I' É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de 
empréstimo externo no valor de USS 24,500,000.00_(vinte e quatro milhões e quinhentos mil dólares americanos) ou o equivalen
te em outras moedas, de principal, junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, destinada à aplicação no 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano das Cidades de Pequeno e Médiq Porte do Estado. 

Art. 2• A operação realizar-se-ã nos moldes aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação, a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do artigo 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados 
da execução da política económico-financeira do_ Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 6.591, de 12 de ju
lho de 1985, autorizadora da operação. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 10 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 30, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor 
de CzS 8.541.692,50 (oito milhões, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e dois cruzados e cinqüenta 
centavos). 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 8.541.692,50 (oito milhões, 
quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e dois cruzados e cinqiienta centavos), correspondente a 250.000 UPC, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 34.166,77, vigente em abril de l985,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CU
RA, no 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, em lO de abril de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 31, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no 
valor de CzS 275.952,70 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinqüenta e dois cruzados e setenta centavos). 

Art. l• É a Prefeitura Municipal de Sombrio, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, 
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 275.952,70 (duzentos e 
setenta e cinco mil, novecentos e cinqUenta e dois cruzados e setenta centavos), correspondente a 5.586,44 Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agosto de l985,junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de geitora do Fundo de Apoio -ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a 
obras de infra-estrutura básica nas vias urbanas, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra-
sil, no respectivo processo. -

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em lO de abril de 1986. -Senador José Fragelli, Presidente. 
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1- ATA DA 37• SESSÃO, EM 11 DE ABRIL 
DE 1986 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública 

N~' 8!/86, (nY 86/86 na origem), restituindo autó
grafos de projeto de lei sancionado. 

1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa 

1.2.3 - Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n~' 57/86, de a1,1_toria 

do Sr. Senador Nelsort C~rn!=ir9, que acrescenta dis
positivos à Consolidação das _Leis do Tr~balho, esta
belecendo novas exigencias a serem cumpridas no re
cibo de pagamento de salários. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 
Recebimento da Mensageq~. n"' 82/86 (n~' 87/86, na 

origem), pela qual o Senhor Presidente d_a República 
solicita autori:zaçào do Senado Federal para que a 
Prefeitura Municipal de Sinop-MT possa contratar 
operação de crédito, para os fins que especifica. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR AMERICO DE SOUZA, oomo Lfder 
-Sucesso_ da aplicação das medidas de estabiliz,ação 
económica postas em prática pelo Governo do Presi
dente José Sarney. 

SENADOR LU/Z CAVALCANTE - Editorial 
do jornal Correio Braziliense de hoje, sob o título 
"Não atingiram o Presidente". 

SENADOR HELVfDJO NUNES- Comentários 
sobre notícia veiculada pelo jornal Correio Brazilien~ 
se de 4 do corre:o_te.sob o títulQ, "Candidatura nata 
não será votadã já". 

SENADOR V/RG[L/0 TÁVORA--" -Reparos a 
notícia veiculada. ~m órgãO da Imprensa, relacionado 
com apartes de S. Ex•, do Senador Cêsar Cais e do 
Senador Gastão MUller, a discurso prol').unciado pelo 
Senador Marcondes Gadelha em exa(taç~Q à Tche-
coslováquia. 
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SUMÁRIO 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Requerimento n"' 4(86, de autoria do Sr. Sena

dor Fábio Lucena, solicitando a transçrição, nos 
Anais do Senado Federal, do editoria.l"A quem inte
ressa-a morte de Palme?" publicado no jornal O Es
tado d(' S. Paulo, edição de4 de março de 19&6. Apro
vado. 

- ~equerimento n<? 20/86, de autoria do Sr. Sena
dor Itamar Franco, solícitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, dl;l. "recepção ao acadêmi
co M urilo Badaró" - sucessão na Cadeira 29. -:-. 
Academia Mineira de Letras, Belo Horizonte, 1986. 
Aprovado. 

- RequerimentQ_ n9 22/86J de autoria do Sr .. Sena
dQr Martins Filho, so~icitando a tran~c~içã-o, nos 
Anais do Senado, do ô.íscurso proferido pelo Senador 
José Fragelli, Presidente ·do Senado Federal, quando 
do recebimento do título d~. "Doutor Honoris Cau
sa", conferido a S. Excelência pela Universidade Fe~ 
dera! de Mato Grosso do Sul, na cidade de Aqui
dauana. Aprovado. 

-Requerimento n"' 45/86, de autoria do Sr. Sena
dor Alberto Silva, solicitando tramitação conjunta 
para os Projetas de Lei da Câmara n9s 142/84 (n"' 
329(79, na Casa de origem) e 141(85 (ri' 1.914/83, na 
Casa de origem), que consideram insalubre o traba
lho de coleta, transporte e tratamento de lixo, para os 
efeitos que especificam. Aprovado. 

-Requerimento n9 51(86, de autoria do Sr. Sena
dor José Ignácío Ferreira, solicitando tramitação 
conjunta para o Projeto de Lei da Câmara n9 68/79 
(n"' 2.248(76, na Casa de origem) e o Projeto de Lei 
do Senado n"' 262(79, de autoria do Sr. Senador 
Hurriberto Lucena, que definem o comportament6 
exigLVel às empresaS que operam no território naciO
nal sob o Càntrole" de ca·pital estrangeiro. Aprovado. 

- Reda_ção final do Projeto de Resolução n<? 
176/85 .• que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra 
do Garças, Estado do Mato Grosso, a· contratar ope~ 
ração de crédito no valor de CzS 4.886.412. Aprova-
da. Ã promulgação. ' 

- ~edação final do PrOjeto de Resolução n<? 
188/85, que autoriza 8. Prefeitura ~unicipal_de Luz, 
Estado de Milias Gerais, a contratar operação çl.e crê~ 
dito no valor de Cz$ 872.837,60. A-PrOVado. Ã pro
mulgação_- Projeto de Lei da Câmara ti? 192/84~ 
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Complementar (n<? 29/83-Complementar, na Casa de 
~rigem), que al~era e acrescenta dispositivO à Lei 
Complementar nQ 1, de 9 de novembro. de 1967, que 
estabelece os requisitos mínimos para a criação de 
p.ovos municípios. Declarada prejudicada. Ao arqui
vo. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 61/83, que revoga 
os Decretos-leis n"'s 1.866, de 9 de março de 1981 e 
1937, de 27 de abril de 1982, Declarada prejudicada. 
Ao arquivo. 

1.3.1 -Discursa após a Ordem do Dia 

SENADOR CARLOS ALBERTO, como Líder
Recadastramento salarial. 

SENADOR GASTÀO MVLLER - Proposta 
aprovada pela Comissão Executiva Regional do 
PMDB do Estado de Mato Grosso contrária à manu
tençã-o da -candidatura dos Senadores e extinção da 
sublegenda. 

SENADOR ODACIR SOARES- Denúncias de 
corrupção que estariam ocorrendo no Governo do 
Estado de Rondôni~. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- INSTITUTO DE PREVIDENÔA DOS 
CONGRESSISTAS 

Ata da 2• Reunião Ordinária, realizada em 18-3-
86. 
-Resolução n9 3, de 1986. 

Ata da 23' Assembléia-Geral Ordinária, realizada 
em 2-4-86. 

Relatório das atividades do IPC em 198,S, sob a 
Presidência do Senador Nelson Carnciro, 

3-ATOS DO PRESIDENTE 
N"'s 39 a 41, de 1986 < 

4~MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VJCE-LIDERES DE PARTIDO 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER-
MAI'\ENTES 

Ata da 37ª Sessão, em 11 de abril de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Passos Pôrto e Martins Filho 

ÃS 14 HORAS_E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume - Raimundo Parente - GaJyão Mo
desto ~Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João Cas
telo - Améiíco de Souza- Helvídio Nunes:-- Cesar 
Cais - Virgílio Távora- Carlos Alberto =: __ Moacyr 
Duarte- Martins Filho- Marcondes Gadelba_-:-:- Cid 
Sampaio - Lourival Baptista- Passos Pôrto- Nelson 
Carneiro - Jamil Hadçl.ad- Fernando Henrique Car
doso- Gastão Müller- José Fragelli_--:-_ Saldanha 
Derzi - Enéas Faria - Octávio Cardoso,_ -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -~--AJlsta de 
presença acusa o comparecimento de 25 sr·s.~Senadores. 
Havendo número re_giinental, _declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de De1.1s, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretário-procederã à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N"' 8 l/86· (n"' 86Í86, na origem), de 9 dQ corrente, re
ferente :.lo_E_rojeto de Lei da Cámara n9 ]0, Qe 1982 (nY 

4.608/81, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a instituir a Funçlação Universidade das Missões, 
com sede em Santo Ângelo - RS. 

(Projeto que se transformou na Lei n<? 7 .458, de 9 de 
abril de 1986.) 

PARECERES 

PARECER 
N' 219, de 1986 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de L~i do Senado n9 52, de 1985, que Hesten
de aos servidores püblicos civis, m_ilitares e autárqui
cos, não sujeitos ao regime jurídico da CLT, o direito 
à gratificação de Natal". 
Relator: Senador Américo de Souza 

O eminente Senador Odacir Soares visa, com a apre
sentação do presente Projeto, estender aos servidores 
púb!ícos em geral, sujeitos ao regime estatutário, as nor
mas discíplinadoras da gratificação de Natal, instituída 
pela Lei n9 4.090, de 13 de julho de 1962. 

2. O Autor, em slia Justificação, tenta escoimar o Pro
jeto de sua autoria, de qualquer vício de incot1stituciona-

!idade, desenvolvendo o argumento de que o regime esta
tutário fere o princípio jurídico da isonomia, çontido no 
artigo 153, § 1"' da Carta Magna, na medida em que o Es
tado estabeleceQ. "discriminação odiosa _entre seus servi
dores, regidos uns pela CL T e disciplinados outros pelo 
regime estatutário". 

3. Ora, a vingar a interpretação elaborada pelo Autor, 
a sua Proposta deveria prever a revogação ou da CLT ou_ 
da Lei n"' 1_.711/52 (Estatuto dos Funcionáríos Públicos 
-Civis da União), pois, não é com a extensão da Gratifi
cação de Natal aos servidores esta.tu_tf!.rios~ civis e milita-

- res, que a "discriminação inconstitucional" ser~ elidida. 
Discriminação entre servidores celetistas e servidores 

_ estatutários há, inclusive pela própria existência dessas 
duas espécies: de agentes públicos, porém, para taxá-la de 
inconstitucional, estudo hermenêutico mais aprofunda
do teria que ser elaborado, tendo em vista, precipuamen
te, o fafor discrímen escolhido pela Lei para efetuar essa 
distinção e o nexo causal entre o fator ou elemento dis
criminador e o objetivo visado pela Lei, analisando-se, 
pois, a coerência lógica entre um e outro. 

A supre.'isão, portanto, d~. "discriininaçào inconstitu
cional" não se dará com a previsão extensiva de vanta
gens dos servidores celetistas aos servidores estatutârios. 
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Se a recíproca é verdadeira por que não estender aos ce
letistas a estabilidade dos estatutârios? 

Destarte, o Projeto sob exame, é inconstitucional, por 
violar o preceituado no art. 57, item V, da Constituição 
Federal, que confere, com exclusividade, ao Presídente 
da República, a iniciativa de leis que disponham sobre os 
servidores públicos federais e seu regime jurídico. 

4. Ante o exposto, é o nosso Parecer pela rejeição do 
Projeto por incons-tituciOnaL 

Sala das Comissões, 9 de ~bril de 1986. -José Ignáci~ 
so Ferreira, Presidente- Américo de Souza, Relator
Luiz Cavalc:mte ---:- }lél_i_o Gueiros- Nivaldo Machado -
Lenoir Vargas- Roberto Campos- Nelson Carneiro. 

PARECER 

N• 220, de 1986 

Da CoqJissiio de COnstituição e Justiç.B, sobre- O 
Projeto de Lei do Senado, nl' 91, de 1983, que "dispõe 
sobre a representação contra lei ou ato nonnativo in
constitucional dirigida ao Procurador-Geral da Re
pública, alterando o art. 21' da Lei nl' 4 . .337, de }9 de 
junho de 1964". 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

Antes de ser redistribuído, o projeto em epígrafe mere
ceu o seguinte parecer do Senador Carlos Chiarelli, que 
subscrevemos: Vem ao exame desta douta Comissão o 
Projeto de Lei de autoria do eminente Senador Fern_~do 
Henrique Cardoso, que tem por objetivo alterar a re
dação do art. 2~' da Lei nl' 4.337, de }9 de junho de 1964, 
criando-lhe, ainda, um parágrafo único, p3ra regular o 
processo de representação por inconstituciórialidade a 
cargo do Procurador-Geral da República 

Preconiza a Proposição que, quando o conhecimento 
de inconstitucionalidade resultar de representação dirig_i
da por pessoa física ou jurídica de direito privado, o 
Procurador-Geral da República terá o prazo de 30 dias a 
contar do recebimento, para apresentar a argUição pe
r.ante o Supremo Tribunal Federal, ou a ele requerer seu 
arquivamento. 

Já o parágrafo único dispõe quC, qu~ndo ~e tratar de 
pessoa jurídica de direito público interno, não ·poderá o 
Procurador-Geral da República deixar de encaminhá-la 
ao Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabili
dade. 

Cumpre salientar que, como aliás informa o ilustre Se
nador Fernando Henrique Cardoso, a Proposição jâ foi 
apresentada em passado recente, pelo ex-Senador Fran
co Montoro que, em extensa e judiciosa justificação, 
como acontece também agora, procura demonstrar a ne
cessidade de alteração da Lei, a fim de que as argUições 
de inconstitucionalidade cheg~em a<? Supremo Pretório. 

O entendimento de seu -ifustre autor ê- di que toda e 
qualquer argUição de inconstitucionalidade deve obter a 
apreciação do Poder Judiciário, não sendo licito, em ne
nhum caso, a lei impedir esse desiderato. 

A matéria, como sabemOs, fCfere-sC ito preceito cOristi
tucional da alínea .. 1", do art. 119, da Carta Magna, que 
dispõe, verbis: , 

"Art~- f 19. Compete ao Supremo Tribunal Fe
deral: 

J - processar e julgar originalmente: 

J) a representação do Procurador-Geral da Re
pública, por inconstitucionalidade ou para interpre
tação de lei ou ato normativo federal ou estadual." 

A norma legal ordinária que se objetiva alterar- Art. 
2\" da ~Lei n\"4,337, de J'~dejunhode 1964, tem a seguinte 
redaçao: -

.. Art. 2\" _Se o cOnhCcimento de inconstitucio
nalidade resultar de representação que lhe seja diri
gida por qualquer interessado, o Procurador-Geral 
da República terá o piazo de 3_0 _(trinta) dias, a con-
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tar do recebimento- da ~i:epresentação- pafa ·a-presen
tar.~ argüição perante o Suprem6 Tribuna] Fede
raL 

CorU base nisse teXto legal, diiJ,õe sobre o R-egimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 174: 

··Art. 174. O Procurador-Geral da República 
poderá submeter ao Tribunal o exame de lei ou ato 
normativo federal ou estadual para que este declare 
a sua inconstitucionalidade. 

§ I Q Provocado por autoridade ou por terceiro 
para exercitar a iniciativa prevista neste artigo, o 
Procurador-Geral, entendendo improcedente a fun~ 
damentação da súplica, poderá encaminhá-Ia com 
parecer contrário. 

§ 2\" Proposta a representação, não se ad~it~rá 
desistência, podendo, porém, o- Procurador-Geral 
modificar seu parecer." 

Vislumbramos das ~isposições da Lei do R~gimento 
da Suprema Corte, nos termos ora transcritos, três hipów 
teses distintas, a saber: O Procúrador-Ge-ral tem como 
bem a representação e argúi a inconstitucionalidade; enw 
tende ser improcedente e, mesmo assim, a encaminha 
com parecer contrário; considera improcedente e a re
tém, deixando de encaminhá-la ao Supremo Tribunal 
FederaL 

O que _busca a Proposição, segundo nos parece, é, an
tes de tudo, fazer com que os pedidos de representação 
_de jnconstituciona!idade não sejam retidos pelo 
ProcuradorwGeral da República, mas que eles cheguem 

_ ao Supremo Tribunal Federal, mesmo que seja com seu 
pedido de arquivamento. 

Nesse sentido, cumpre destacar um trecho da justifi
cação de seu ilustre autor, que, segundo nos parece, bem 
demonstra esse aspecto da questão: 

"O projeto seria digno de reparos se impusesse 
ao Chefe do Ministério Público a obrigatorieáade 
d~,_ ao submeter a súplica ao exame do Supremo Tri
bunal Federal, admitisse sempre a procedência dO 
nela ªrgUido. O que não s~ pode trancar é o dheito 
de representação e de petição que o art. 153, § 30 da 
Emenda Constitucional, repetindo texto anterior 
(art. 150, § 30 da Consti~uiçãode 1967), assegura .. a 
qualquer pessoa". Nem substituir o Supremo Tribu
nal Federal por um delegado do Poder Executivo, 
como ocorre, com a interpretação dada ao texto le
gal em vigor, e que o Projeto viSa a explicitar, de 
modo que o julgamento da constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade das leis não escape das atri
buiç~es do Judici~rio." 

Deve ser destacado o fato de_ que a Proposição busca 
fazer chegar_ s~mpre ao Supremq Tribunal F_:eder~l ~qui> 
las argüições de inconstitucionalidade feitas-poi pessoas 
jurídicas de direito" Público, sohpenade respo_nsabilida
de. Quer dizer: poderá emitir sua opinHio Cóntrária ao 
pedido, mas não poderá deixar de fazer chegar a súplica 
ao Supremo Pretórici. · 

Em nosso modo de entender a Proposição merece ser 
debatida em profundidade e, ao fim,, quem sabe, aprova
da. pois, em nosso entendimento, a situação atual real
mente põe o Procurador-Geral,_no particular, numa si
tuação privilegiada, ao não estar obrigado a fazer chegar 
ao Supremo Tribunal Federal aqueles pedidos de repre
sentação que julgar incabíveis. Na verdade estar-se-ia 
diante dç uma instância única. cuja decisão não admite 
nenhuma forma de recurso. 

Se é assim; melhor serã que o Procurador-Geral tenha 
plena liberdade de ~mi ti r seu parecer. contrário ou a fa
vor do pedido, mas que, em qualquer caso, esteja na 
obrigação de submeté-lo ao veredito do Supremo Tribu~ 
nal Federal. 

Pensamos assim porque sempre nos pareceu que não 
se deve cercear o direito de defesa, que é sagrado em nos~ 
so sistema jurídico-constitucional (ari. 153, § 30 da Cons

-- tituição), e, no caso, a decisão final deve ser sempre do 
Judiciário, a quem cabe, segundo pensamos, decidir ca
sos com o presente. 

Por todo_ o exposto, nosso voto é no sentido de que a 
Proposição sob exame seja aprovada, pela sua constitu-

Sábado 12 0695 

cionalidade,juridicidade, boa técnica legislativa e conVe
niência. 

Sala das Comissões, em 9 de abril de 1986.- José lg.
náCiO Ferreira, Presidente- Hélio Gueiros, Relator
Lenoir Vargas, Luis Cavalcante - Roberto Campos -
Martins Filho - Amérlco de Souza- Nelson Carneiro. 

PARECER 
N• 221, DE 1986 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n\" 226, 
de 1983. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Lei do Senado n<1 226, que concede anistia a dirigen~es 
sindicais punidos com base na leg!slacão trabalhista. 

Sala de Reuniões da ComiSSão, em 11 de: ábril de 1986. 
_... Lenoir Vargas, Presidente- Saldanha Derzi, Relator 
-Jorge Kalume. 

ANEXO AO PARECER N• 221. DE 1986 

"Redação final do Projeto de Lei do Senado o\" 226, 
de 1983, que concede anistia a dirigentes sindicais pu
nidos com base na legislaçilo trabalhista. 

O-COngresso Nacional decreta: 

Art. I\" São anistiados os dirigentes ou representaR~ 
tes sindicais que, até a data da publicação desta lei, sofre
ram punição com base na legislação trabalhista. 

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

Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER 
N• 222, de 1986 

(J?a Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara rt\" 193, 
de 1985 (n9 6.448/85, na Casa de origem). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão, nos termos do § 2\", do artigo 115, do Re
gimento In_t~9. apresenta a redação final do Projeto de 
L<:i da Câmara n\" 193, de 1985 (n9 6.448/85, na casa de 
ongem), que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao su~ 
banexo E':lcargos Gerais da União, o crédito especial de 
Cr$ 6.000.000,00 (seis bilhões de cruzeiros), para o fim 
que especificâ. 
__ $ala de Reuniões da Comissão, 11 de abril de 1986.
Lenoir Varg~ Presidente- SaldsiDha Derzi, Relator
Jorge Kalume. 

ANEXO AO.PARECER N9 222, DE 1986 

Redaçio final do Projeto de Lei da C:imua nt 193 
de 1985 (11'1 6.448/85, na Cas~; de origem). ' 

Autori2a o Poder ~xeatil'o a abrir, ao sabaaexo 
Encargos Gerais da Uaiio, o crédito tsptdal t1e CzS 
6.000.000.00 C seis milhões de mazados), para orna 
que especifica. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. ]I' É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao 

subanexo Encargos Gerais -da União- Recursos sob supei
visão da Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública-, o crédito especial de CzS 6.000.t))(),OO (seis mi
lhões de cruzados), sendo CzS 3.910.00),00 (três nnlhões e 
novecentos e dez mil cruzados) para financiamen~ 
to do projeto de estudos, assistência técnica e reorgani
zação institucional do subsetor de saneamento básico ruM 
rale Cz$ 2.090Xl00,00 (dois milhões e noventa mil cruza
dos) destinados à conservação do meio ambiente e à pro-
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teção das comunidades indígenas na ãrea de influência 
da Rodovja __ BR-364, no trecho compree:ndido entre Por-
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to Velho /Rio Branco, de acordo com a seguinte proRra
mação: 

Em cz$ ,1:ooo,oo 

2800 - ENCI\RGOS GERAiS DA UNIA.O 6.000,00 

2802 - Recu_r_sos_ sob s.;.~pervisão da Sg._ 

cretarf.a de Planejamento Oa 
, Presidência da Repúbliça 

2802.03774847.522- Proteç~o ao me!o-amQiente 

6.ooo,-oo 

aos silvícolas. na _área de i!!, 

fluência da BR-36_4 

2802.13764487.521 - Programa Nacional de Saneame.!l 
to Gtisico Rural 

2.090,00 

3.910,00 

Art. 2<~ Os recursos necessários à execução_ desta lei 
decorrerão do produto de operações de crédito -~ternas, 
contratadas pela Uni~p junto ao .B~nco Internacional 
para Recortstrução __ e Desenvolvimento - BIRD) e ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, con
forme prevê o inciso IV do § l'>' do artígo 43 da Lei n' 
4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 3'>' Esta lei entra em víS:oi -na data de sua publi
cação. 

Art. 4'>' Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRFSIDENTE_ (Paªs9s P<;)_rt())- o Expediente 
lido vai 'à publicaÇão. - .- · 

Sobre a me!!a,_projeto de lei que vai ser tido pelo Sr. 19 

Secretârio. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 57, de 1986 

Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do~ 
Trabalho, estabelecendo novas exigencias a serem 
cumpridas no recibo de pagamento de salários. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 '~' São acrescentados ao art. 484 da Consoli

dação das Leis do Trabalho _os seguintes §§ 1' e 2'>'~ 

., .. § I"'' No recibo, em duas vias no mínimo, uma 
destinada ao empregado, serão discriminadas as 
verbas pagas com especificação do salário, horas ex
tras, adicionais, .. VãiltagCns e CtririisSões; bem como 
dos descontos efetuados e seus títulos e, exn parcela 
destacada, a importância recolhida- ao FUndo de 
Garantia. do Tempo de Serviço, na conta vinculada. 

§ 2'~' O recibo ·conterâ, ainda, a identificação 
completa da empresa, incluindo a sua denominação 
e/ou razão social, inscrição no Cadastro Geral de 
Contribuintes do MinistériO- da Fazenda, inscrição 
estadual, se houver, inscriÇão -no 6fgão previden
ciârio _e endereço ~luali~ado do local da sede e do 
trabalho do empregado, quando diversos, bem as
sim o nome completo do empregado, número de sua 
carteira profissional e nú.mero de sua ficha no Re-
gistro de Empregados." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O fato de a CL T não consignar expressamente ~ por 
inteiro, no art. 484, Q., .. modus faci.endi" dos ri;Cibo~ d~ 
pagamento de salários e oUtras vantagens--devidas aos 
trabalhadores, leva o- impregãdo a-nãO dispor de um 
controle mais cOmpleto das verbas que lhe são pagas, 
descontos efetuados e importâncias depositadas no 
FGTS, por exemplo. 

Muitas vezes ocorre também a prescrição do direito de 
pleitear diferenças ou pagamentos, por desconhecer o 
empregado que seus direitos estão sendõ- preteridos. 
Alêm disto, a falta de identificação do empregador no 
envelope de pagamento pode levar, como tem aconteci
do, a polémicas na Justiça do Trabalho. 

O projeto ora àferecido à consideração da Casa, busca 
suprir iais omissões na legislação em vigor. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1986._- Nçlson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃÚ DAS LEIS DO TRABALHO 

Art, 484. Havendo culpa recípro-ca no ato que deter
minou a rescisão do contrato de trabalhO, o tribunal do 
trabalho reduzirá a indenização que seria devida em caso 
de culpa exclusiva do empregador, por metade. 

(A~ cõniissões de ConsÚtuiÇão e Justiça e de Le
gislação__ So_cial._) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --O Projeto 
lido será publicadO e remetido às comissões competen
tes. (Pausa.) 

_A Presidência recebeu a Mensagem n"' 82, de 1986 (nq 
87/86, na orige'm), pela qual o Senhor Presidente daRe
pública, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição 
e de acordo com o art. 29 da Resolução n"' 93/76, do Se
nado Federal, sOlicita autorizaÇão para que a Prefeitura 
Municipal de Sinop (MT), possa contratar operação de 
crédito, para os fins que especifica. · 

A matéria será despachada às ComiSsões de Econo
·miá, de CoiiSl~t~~çã_o e !~stiç~~~~ M_~nicí~ios. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Américo dç: _Souza, como 
Uder do Partido da Frente Liberal. 

O SR. AMtRICO DE SOUZA (PFL- MA. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) ~-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Decorrido um mês da decretação do Programa de Es
tabilidade Económica, pelo eminente Senhor Presidente 
José Sarney, preferi deixar que mais uns dias se passas
sem para que, com maior segurança, pudesse esposar c_o
mentãrios a respeito dos seus resultados. 

E estes comentários, Sr. Presidente, são os mais positi
vos, porquanto assistiu o Brasil, comprovadamente, ao 
sucesso da aplicação das medidas postas em prátlca pelo 
Go'ierno Federal através do programa referido. 

Vimos, Sr. Presidente, de início, o ajjoíO íntegra! da 
opinião públiCa brasileira que, pela primeira vez, se ma
nifestou de modo eloqUente e praticãiltente unâníme a 
favor de uma medida governamental que afetava não só 

-.os· interesses da Nação como, em particular, os de todos 
os brasileiros. 
O povo foi às ruas e delas não sairá jam~is. Cobrou do 
comércio o-cumprimento integral do congelamento dos 
preços. E o sucesso da medida se deveu não só pelo acer
to das receitas econômica e financeiras no projeto cõnfi
das, mas pelo apoio iti.tegral. pela solidariedade absoluta 
que o povo lhe emprestou, que vimos pelos jornais que 
proclamaram o primeiro mês de Yigência do chamado 
pacote econômico. ApoiO inte-gral da imprensa: dos jor
n!lis, ~as tele":isões e das rádios, todos com retr~spectos e 
análises as mais positivas. __ 

Os políticos também_ se manifest_a.ram. Dur_antç um 
mês, as -casas do Congresso Nacional assistiram a um 
desenrolar de pronunciamentos favoráveis à medida. 
Dizia-se em algumas pequenas rodas que o congelamen
to dos preços dera certo e que não seria ago_ra_qu~; viria_ a 
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dar. Entretanto, o respeito que todos lhe outorgaram, 
comerciantes e industriais, mesmo que alguns deles não 
de muito boa vontade, veio provar que o Brasil é um País 
de contrastes e que nesses contrastes o_s extremos se en
contram. 

Os industriais e comerciantes, de um lado, e os consu
midores, de outro, deram as mãos e, apoiando a medida 
do Excelentíssimo Senhor Presidente _José Sarney, mos
traram ao País e ao mun_do que o Brasil sabe palmilhar a 
estrada que constrói e, mais uma vez; serviu de exemplo 
à opinião pública internacional para mostrar-lhes que 
uma verdadeira_ revoLução de costumes, de idéias e de 
procedimentos pode se realizar sem derramamento de 
sangue. 

Vivfamos numa catástrofe econômico-financeira. Nin
guém mais desejava trabalhar. A produção era relegada 
a seg9-ndo _plano. As próprias organizações industriais e 
comerciais preocupavam-se mais em ganhos de ordem fi
nanceira ·do que produto dos seus artigos de fabricação 
ou de venda. Os balanços das empresas não mais eram 
entendidos. As_ ações perdiam o seu valor patrimonial, 
poiquanto os lucros estavam mais em 'função de apli~ 
cações financeiras do que resultado da sua própriã. ativi
dade empresarial.. Os jovens, preocupados com o ganho 
fáCil do open ou com aplicações a prazo-fixo, nãO busca
vam mais o trabalho ârduo. Os operários se fixavam em 
reiviitdicações sucessivas e semestraiS,-óU: ã.té.trlrTiestrais, 
para aumento de salãrio, cujo poder aquisitivo era cor
roído imediatamente após a sua correção. A inflação 
destruía tudo, destruía o poder aquisitivo, destruía, até, 
a ment~lidade da juventude. 

"------ Hoje, sr. Presidente, como por um passe de mágica, 
num prazo menor de que 24 horas, assistimos ao· inícío 
de um novo País, assistimos ao renascer de uma nova 
'Nação, vemos nascer nas mentes de todos os brasileiros 
a- preOcUpação com- o trabalho, com- a produtividade, 
com a aplicação honesta dos seus recursos. 

O sucesso do Programa de Estabilidade Económica do 
p-residente Josê Sarney foi de tal forma que vimos jornais 
que comemoravam o primeiro mês de vigência daquelas 
medidas publicarem noticias as mais engraçadas até. Te-. 
mos o exemplo do Jornal do Brasil, em sua edição do dia 
30, em que publica: 

Uma grã-fina gaúcha, chacoalhada pelo senti~ 
menta de cidadania que há um mês mexe mais forte 
com·o povo brasileiro, encheu-se de coragem e, na 

- qu::irtã-feira passada, foi -procufa:r o pOstO" policial 
feiDillino -de Porto Alegre pãra denunciar o marido 
que, e-ntre outros negócios possui uma lõClfdofa de 
automóveis, mas não a deixa dirigir nenhum dos 
três carros da famma. 

Dizia aquela senhora: 

-Não agUento mais ser oprimida e espezinhada. 

A inspetora que a recebeu acha que esta atitude foi im
pulsionada pelo rio-vo sentimento--de cídadania que aflo
rou nó País a parfii da reforma econômica. 

Outro exemplo, cita o Jornal do Brasil, é o da empre
gada doméstica Maria do CarmQ de Souza, moradora 
éin Nova Jguaçu, que, depois do anúncio do congela
mento dos preços, procuroo.~ sua patroa e pediu a dimi
nuição de sua diária, que era de 70 mil, para 54: 

"Maria do Carmo não entende por que sua pa~ 
troa se espantou tanto -CO!Il a sua atitude. Ela apre
senta uma única razão para ter baixado o preço da 
sua diãria: - Se eu não fizer isso, o Brasil não vai 
para frente.,. 

O Programa de Estabj)idade _EconômiCa mexeu corn 
tanta gente, que até um Juiz de Direito na cidade de Re
cife resolveu dar uma sentença peculiar ao.comerciário 
lrajâ Ferreira de Souza, que havia atropelado transeun
tes: 

O Juiz de Delitos de Trânsito, em Pernambuco, 
Leopoldo Arruda Raposo, condenou o infrator a 
trabalhar naSUNAB, nos finais de semana, durante 
um ano, para fiscalizar os preços do com_Çrcio. 

Histórias como essas se sucederam pelo Brasil afora, e 
_O:S_~~_ni_festl?l)_~~t,e _p_~~-n-~_~c_i_~n:t_e!:l~() _ _p~_t:__a _:PE~~ar ~ 
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medida que trouxe a reâenção económica do País 
tornou-se de tal forma popular que atingiu todos os seg
mentos da sociedade. 

Mas vejamos, Sr. P~esidente, _o que nos diz o eminente 
Minfstro-do Planejamento JOTa Sayad, sobre os resuitã.
dos do Projeto de Estabilidade Econômi_ca: 

-E uma avaliação extremamente po~itiYa. Em pn:.. 
meiro lugar, em função do extremo-apoio popular 
que o programa teve. Não é uma medida do Goyei
no nem do Congresso. E uma medida do GoVCrno, 
do Congresso, dos partidos e da opinião pública. 

E digo eu, Sr. Presidente, é uma medida, sobretudo, 
do Excelentissimo Senhor Presidente Josê Sarney, que
teve a coragem e o descortino de assinar, em tão boa hQ
ra, o de'creto-lei que instituiu a Reforma: Ec0nômic3 nO 
País. 

Os resultados foram de tal forma, que o próprio M~M 
nistro Dilson Funaro, ainda há pouco; na reunião dO 
Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, 
em Washington, leVou a- posição d-o Bra.silito que giz resM 
peito ao reescalonamento da dívida externa. Ali falou 
com autoridade S. Ex•, trans~itindo o pensamen_to e as 
determinações do Presidente-Jos-é ·sarney~-ç~_com a auto~ 
ridade _com que falou, granjeou para si e para o_ B~asil o 
apoio dos demais países dã chamada "tCrceira força 
mundial", não só da AmêriCa Latina, mas também da Á-
frica e- de-outros contíitentes. - - -

Esperamos agora; Sr. Presidente, que os credores da 
dívida externa brasileira, sensibilizados pelo sUcesso da 
reforma ec-onômici aqui imPoSta, possám-c.ompieend'er'. 
que não lhes cabe mais o direito de -contin~~r _c~brandO 
juros extorsiv_os, de tal forma que em séte âii.õS Possam 
cobrir, como vem ac'ontecendo, o valor integral do prin
cipal da nossa dívida. 

Tenho certeza de que o apoio que o povo deu ao Presi
dente José Sarney, internamente-, há de se estender a Sua 
Excelência para que, fortalecido com o apoio que jâ lhe 
d.á o CongreSso Nacíoilal, possa exigir dos cred()~ pri
vados·e_dos organismos internacionais de cf:éçlito que-a-
divida externa dos países do TerceirO Mundo possa ser 
olhada com _mais seriedade e que lhes_ dêem _coJ_ldições 
efetivas, amparando as suas exportações para pagar os 
compromi·ssos assumidos. _ _ _ _ __ 

Vimos, Sr. Presidente, em nome do nosso Partido, 
solidarizar-nos mais uma vez, com o Senhor Presidente 
José Sarney, 2plaUdindo a medida acertada que tomou, 
dizendo a Sua Excelência que aqui est8iiios: o Partido, o 
Congresso Nacional e o Brasil, para apoiâ-lo, firme"inen
te, nas outras medidas que anuncia tomar no que diz res~ 
peito à política social brasileira. 

Esperamos que o povo brasileiro venha ser reComperi
sado, e temos certeza que o será, pelas medidas que trou
xeram os decretos governamentais, peJas_ medidas que, 
agora, estão sendo produzidas pelas assessorias d.os .Mi
nístêrios da Fazenda e do Planejamento, ~o que diz r~
peito a aluguéis residenciais e comerciais, à fixação do 
Maior Valor de Referência e Unidade Padrão de Capí
tal. 

Temos certeza, Sr. Presidente, que, com tudo isto, em 
mais um ou dois meses, poderemos até ousar e pedir e 
patrocinar o Prêmio Nobel de Economia para o Gover
no brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE(PFL-AL. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

O Correio Braziliense de hoje publica, na pfimeira pâ
gina, o seguinte Editorial: 

"NÃO ATINGIRAM O PRESIDENtE 
Muita coisa vai mal no esquema de sustentação 

parlamentar do Governo no C.ongresso. As lide
ranças da Aliança Democrática ilão tiveram garra 
para fazer passar o pacote de medidas ec~nô_micas 
que revolucionou o Pajs e levou o Presidente Sarney 
a alcançar os mais altos íridices de popularidade de 
um governante na história republicana. 

.Questiúnculas regimentais e a ausência de majs 
de um terço dos parlamentares do PFL e PMDB 
reunidos na Aliança acabaram por transformar uma 
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decisão vital para o País, interna e externamente, em 
objeto de barganhas menores. 

Ninguêm desconhece que o País vive um ano de 
intensa mobilização política com vistas à Consti
tuinte e, logo, os políticos estarão mais voltados 
para o atendimento direto às bases. Mas ninguêm 
pode tratar dessa forma assunto de tal relevância, 
sem ferir profundamente as esperanças da Nação. 

O pacote estabilizador da economia ê daquelas 
medidas que os estadistas ousam assumir, como o 
fez Sarney, em ocasiões .especialíssim3.s. A história 
recente do Pais não registra nenhuma medida gover
namental com tanto apoío ·popular e os políti~s, 
delegados e intérpretes da opinião pública ainda 
não conseguiram alcançar a verdadeira revolução 
que está ·acontecendo neste País. 

O _que ocõrreu na madrugada passada no Con
gresso não teve repercussão negativa apenas junto 
"aos brasileiros. O MiniSti-o Dilson Funaro, queestâ 
nos Estados Unidos negociando junto à comu!lida
de financeira internacional,· altamente respaldado 
pelo plano de estabilizaçã-o econôrriíca, também ve
râ prejudicado seu discurso de altiva negociação 
com noSsos credores, pois não cabe na cabeça de 
niniuêm, no exterior, que as lideranças parlamenta
res do Governo não tenham conseguido respaldar, 
mesmo numericamente, um programa de brutal 
apelo popular e decisivo para o futuro do País e do 
Govei-no. 

A coragem do Presidente S_ápley e a disposição· 
do Ministro Funaro, que mefeceram o aplauso de 
todos, precisam permear o escjuelna político da 
Aliança no Congresso. Afinal, é bom lembrar que 
daqui a poucos meses os parlamentares do PMDB e 
da Frente Liberal estarão se apresentando para o 
julgamento do povo. 

A nova reãlidade produzida pelas medidas eco-
nómicas na vida de Cada brasileiro não serâ traída 
impunemente e o povo sabe distinguir o que real
mente lhe serve de alguns interesses menores que 
perduram à sombra. 

Esse, o editorial, Sr. Presidente e Srs. SenadOres, de 
autoria de Ronaldo Junqueira, editor~geral do Correio 
Draziliense. 

Em seu livro Minhas Vidas, Shirley Maclaine, grande 
estrela do cinema norte-americano, exara esta sentença: 
"Tentamos legislar a moral, ao invés de vivê-la". E gora, 
digo eu por minha vez: · 

Uma das formas de o_ congressista viver a moral é 
comparecer às sessões do CongresSf:?, a fim de que moral~ 
mente faça jus ao jeton, cujo pagamento, segundo a 
Constituição, ••corresponderá ao comparecimento efeti
vo do congressista e à participação nas vOtações". 

O Sr. Gastão Müller - Nobre Se"nador .Luiz Cavai~ 
, c~nte, V. Ex~ me permite um aparte antes de encerrar seu 
, pronunciamento? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com muito prazer. 

O Sr. Gastão Müller - Senador Luiz Cavalcante, não 
podemos levar tanto a sério essa manífes-iã.Ção do jànla
lista, porque dentro do Congresso Naciona] -e V. Ex~ 
vive aqui há vârios anos e sabe os meandros, os mecanis-
mos ... 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Dentro do Congros· 
so Nacional estão sempre os mesmos, estes_ que ago~a es
tão aqui ... 

O Sr. Gastão Müller- Não me refiro somente ao Se
nado Federal, falo no Congresso como um todo. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Mas no Congresso, 
como um todo, a percentagem dos ausentes ainda ê 
m_aior, .. 

O .Si-~ Giistão Müllfr- O probiéma é o seguinte: não 
se aprovou o .. pacote" porque não houve tempo regi
mental para tanto. A sessão se prolongou ao máximo, 
comandada pelo Senador José Fragelli, mas esgotou-se o, 
estado físiC"õ" dos parlamentares e quase todos se retira
ram; b Presidente do C(!ngresso marcoU- para quarta
feiTa qUe vem, dia 16, a votaÇãO do pacote. o mundo não 
veio abaixo por causa disso e nem por isso os Congressis
tas são piores ou melhores, são os mesmos de sempre, 
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como V. Ex• disse. De modo que os jornalistas, como 
sempre, vêem a parte negativa do Congresso Nacional, 
procurando, vamos dizer assim, diminuir o valqr desta 
instituição tão notável em qualquer País democrático. E 
esses jogos· que têm havido, de votar e não votar aconte
cem em ,t?do os congressos do mundo, e o nosso não é 
melhor e.nem pior do que os outros. 

- O SR~ LUIZ CAVALCANTE - Eu só conheço este, 
infelizmente. 

O Sr. Gastio Müller- Mas a gente sabe, por leitura, 
que desde o tempo de Romajâ havia esses problemas de 
presença e ausência dos senadores no Senado Romano. 
De modo que eu não aceíto, como palavra última, nem 
da artista americana, aliás uma grande artista, nem do 
Sr. jornalista Junqueira, o que estâ nesse editorial do 
Correio Braziliense. O Con_gresso está acima dessas críti~ 
cas,_ muitas vezes maldosas e inconseqUentes. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Eminente Senador 
Gastão Müller, fui militar por 30 anos e seí o que· é 
espírito de corpo. Sei porque o pratiquei, ininteriupta~ 
mente, por . 30 anos. Mas, à_ medida qlJe _os_. anos 
avanÇam, ã medida que se ~ap:foxima -o meu- Grande En~ 
contra, eu travo, amiúde, grandes batalhas íntimas para 
fazer com que o meu espírito de corpo não passe por 
cima da minha consciência. Muito obrigado. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito obri
gado.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos (Pórto)- COncedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio tyunes. 

O SR. HELVlDIO NUNES (PDS- PI. Promm<ia o 
seguinte discurso. Sem revisão _do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 
-0 Senador Octávio Cardoso, com a competência que 

todos lhe reconhecemos, já discorreu desta tribuna sobre 
a matéria. Desejo, na tarde de hoje, tambêm comentar a 
notícia-veicrifãda pelo Correio Braziliense, na edição de4 
do corrente, sob o titulo: "Candidatura nata não serâ vo
tada". O meu temor ê apenas o de repetir desnecessaria
mente- ~oloç:3ções- já feitas com o costumeiro senso de 
oportunidade pelo nobre representante do Rio Grande 
do Sul. 

Na minha particular visão dos acontecimentos d~ na
tureza política, por maior o conceito e o rd:peito dispen
sados ao nobre Lfderdo PMDB nesta Casa, Senador Al
fredo Campos~ mais do que possíveis e inofensívas intri
gas veiculadas por S. Ex', importa discutir o problema 
maior que é o ligado à conveniência e oportunidade da 
manutenção da própria candidatura nata na legislação 
brasileira. Antes, convém lembrar que o problema da ex
tinção ou manutenção da candidatura nata não pode ser 
confudido com o da conservação, ou revogação do insti
tuto da sublegenda, uma vez que tem origem diversa e 
objetivos diferentes. A sublegenda nasceu em período 
autoritário de Governo, que impôs o bipartidarismo à 
Nação. Como os dois partidos legalmente autorizados a 
existii não poderiam abrigar nos seus quadros todas as 
tendência, todas as variações político-filosóficas a suble
genda nasceu para abrigar os contrârios. 

Aconteceu, então, uma coisa cutiosa: o bipartidarismo 
gerou a polarização, de um lado os que apoiavam o Go
verno, naturalmente, muito mais numerosos, o tnaior 
partido do Ocidente- disse certa feita o Dr. Francelina 
Pereira- e do outro lado a oposição, verdadeiro agru
pamento de homens de múltiplos credos, debaixo de si
gla comum. 

A subJegenda, esta é que é a verdade, pois os fatos, 
com raríssimas exceções, estão aí para prová-lo, serviu 
para que os dois se transformassem em seis partidos ao 
sabor das conveniências e dos ínteresses municipais. OS 
políticos brigavam nas eleições para prefeitos e vereado
res, engalfinhavam~se, algumas vezes, felizmente poucas, 
matavam ou morriam, mas todos participavam, farinha 
do mesmo saco, gatos do mesmo balaio, na divisão dos 
cargos, na distribuição de influências, na repartição dos 
favores estaduais. 

A partir de 1984, surgem" as medidas liberalizantes. De 
dois partidos o País passou a contar com mais de vinte 
partidos. Partidos para todos os gostos, partidos para to
das _ _ru; tendências, partidos para todos os posicionamen
tos ideológicos, partidos até mesmo para os que não se 
preocupam com qualquer ideologia. Partidos de direita, 
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partidos do centro, partidos da esquerda, partidos mis
tos, partidos para todos. Daí a revoada partidária, pom
bas de todas cores e de infindáveis, -matizes, todas à bus~ 
ca do pombal do poder. São de todas as procedências, os 
ventos desviam-lhes, alteram-lhes o curso, pois que a 
rosa dos ventos das pombas da política só tenúun pon
teiro, que é o que aponta invariavelmente para a fonte do 
poder. _ _ _ _ _ 

Que tem a ver a sublegenda Com _as pombas e os ven
tos? Quase nada. Apenas que a sublegendaé frutO do au
toritarismo. FOi um artificio de que lançou mão o regime 
discricionário, para obrigar a convivência dos opostos 
debaixo da mesma bandeira partidária. 

Sublegenda, pois, é sinônimo de pressão; de coação, 
de violência política. Direi, sem--fnedo de errar, em uma 
palavra, que a sublegenda é a negação dos partidos, a ne
gação da democracia, vez que o mundo desconhece a 
normalidade política, a prática de regimes realmente de
mocráticos sem que existam a sustentá-los partidos polí-
ticos estáVeis. -

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

O SR. HELVIDIO NUNES- E um prazer conceder 
o aparte a V. Ex', nobre Líder. 

O Sr. Gastão Müller - Senador Helvídio Nunes, o 
aparte que vou dar é de minha responsabilidade. Eu es
tou eventualmente na Liderança, mas espero que não se 
confunda a minha yalavra com a palavra sempre autori
zada do PMDB. E a minha menos autorizada. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Devo reoeber o aparte 
de V. Ex•_como pOlítiCo de borla e capelo, que qualifi
quei há poucos dias, ou não? 

O Sr. Gastão Müller - Com muita honra, do PDS, 
como V. Ex•_me qualificou, do antigo PSD. Mas, Sena
dor Helvídio Nunes, V. Ex', melhor_do que eu, expôs, 
agora, em poucas palavras, tudo aquilo que sempre pen
Ki:s-----22,re sublegenda, desde o tempo de Deputado Fede
ral pela ARENA. Tenho até publicado em folheto um 
discurso em que eu chamo a sublegenda de uma excres
cência que corrói o-tecido partidárío. Não se pode. natu
ralmente, pensar em partidos definitivOs neste País en
quanto houver essa figura tão execrãvel da sublegenda 
na legislação brasileira. O interessante nq momento é 
que só hã sublegenda para Senador, as outras já foram 
extintas. Agora, o que V. Ex• disse afé perfeito. V. Ex• 
falou com muito mais c-apacidade, muito mais inteligén
cia do que eu quando me externei Sobre a sublegenda. 
Estou totalmente solidário com V. Ex• Tenho uma po
sição clara e transparente, como é a palavra da moda, 
contra a sublegenda desde o tempo de Deputado Fede
ral. E contra o candidato nato também, por princípio. 
Mas eu quero congratular-me com V. Ex• pela sua defi
nição perfeita do que significa de desastroso para os par
tidos políticOS a figura da sublegenda. E quero lembrar, 
porque é do nosso tempo- aqui há mais jovens Senado
res mas nós somos mais ou menos contemporãneoS -
que quando, em 1945, se não me enganO, fundaram-se os 
saudosos partidos-- PSD, UDN, PSP, PTB e etc,- eu 
que era um jovem de dezoito, dc;zenove anos na época, 
nunca ouvi falar, nas conversas políticas, das quais sem
pre participei até por uma tràdição-fàmlliar, dessa figura 
da sublegenda, que veio surgir de uma forma curiosa 
após a Revolução de 64. ConseqUência: os partidos pOlí
ticos daquel~ época estavam consolidados. Há aquele 
princípio põ"p"ular que diz o seguinte: "Os incomodados 
que se mudem". Dentro de um partido político, quem 
não-se acomoda, quem não aceitã a decisão partidária, 
que vã pata outro partido, e não foimem dentro do par
tido cânceres, que são as sublegendas. De modo que eu 
me congratulo com V. Ex• Estou de pleno acordo com V. 
Ex~ Acho também que o ilustre Senador HelVídio Nuries 
fala com muita precisão, lembrando a figura da pomba e 
do vento. Que tem o candidato nato com o prOblema da 
sublegenda? São dois fatos completamente diferentes e 
ambos deveriam ser extirpados, mas não se deve vincular 
a extirpação de um à de outro. Pode-se extirpar um e o 
outro permanecer por algum tempo, e vice-versa. De 
qualquer modo, meus aplausos, minhas congratulações, 
porque V. Ex•, melhor do que eu, externou o ponto de 
vista de todos que, lucidamente, raciocinam Cio fUnção 
do desastre da sublegenda na legislação brasileira eleito
ral. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. HELVIDIO NUNES- Sabe V. Ex•, nobre Se-. 
nadar Gastão Müller, da admiração que lhe tenho e que 
não é apenas o fruto da nossa ç:~nvivência nesta Casa, 
mas, também, e muito mais, das corajosas posiçõeS que 
V. Ex• defendeu ao longo de sua vida. A concordância de 
V. Ex' com as colocações que ora faço desta tribuna 
enehem-me_de justificada alegria, Muito obrigado a V. 
Ex~ pela participação. 

O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. HELVlD~O NUNES- Tem V. Ex• o aparte, 
nobre Senador pelo Pará. 

O Sr. Hélio Gueiros --Nobre Senador _Helvídio Nu
nes, estou de pleno acordo com a tese de que a sublegen
da é execrável, é prejudicial à unidade dos partidos, à es
tabilidade dos partidos, s_obretudo estou de pleno a_cor
d_o. Mas estamos nos iludindo ao pensar que, acabando 
com a sublegenda, vamos fortalecer os partidos. Aca
bando com a sublegenda, estamos criando os subparti
dos. Então, antigamente, os divergentes de um partido 
usavam o truque da sublegenda. Hoje, quando divergem 
do partido, se agasalham não estou querendo falar pejO
rativamente, apenas estou usando a terminologia de 
"sub"- no subpartido. E quero dizer a V. Ex• que o 
meu partido, o PMDB, abriu um precedente perigoso 
agora. Eu exultei com a volta ao redil do eminente ex
Deputado Jarbas Vasconcelos, que se candidatou a_Pre
feit~ de Recife .contra a legenda do PMDB, e, agora, 
reingressou, para a nossa satisfação, na ICgenda original, 
que era o PMDB. Mas isso vem mostrar apenas, nobre 
Senador, que as sublegendas vão continuar à custa dos 
subpartidos. Zaneo.:me com o meu paTtido, peço em
prestado uma dessas legendas menores, elejo-me ou dei
xou de _eleger-me, e, depois da aventura ou o insucesso, 
volto para o meu partido. O que é preciso, nobre Sena
dor Helvídio Nunes, é mais -rigor, mais severidade nas 
condições de elegibilidade dos candidatos. Acho que a 
pessoa pode mudar, à vontade, de partido. Não está sa
tisfeito'? Como disse o Senador Gastão Miiller_,__os inco
modados que se mudem. Mas eles só deveriam ter con
dições de elegibilidade_no novo partido num prazo de
cente de filiação partidária. Inicialmente, o prazO era de 
dois anos- um prazo decente- depois passou para um 
ano, e agora passou para seis meses. Do jeito que a coisa 
vai, daqui a pou__co não se precisa de prazo algum para se 
ter condições de _elegibilidade num novo partido. De 
modo que é muito justo que se esteja combatendo a 
subleg_enda. Estou_ de_ pleno acordo que se combata a 
sub_Iegenda. Não adianta nós ficarmos nos enganando, 
achando que, com o fim da sublegenda, os partidos vão 
ficar forfes, vão continuar do mesmo jeit_o, e, talvez, até 
mais fraco$. Enquanto existir essa possibi1idade de o ci~ 
dadão, por exemplo, até 14 de maio, trocar de partido e 
eleger-se tranqUilamente, por outro partido, continua o 
impérío da sublegenda, agora com o nóme de "pequenas 
agremiações". Mas estou de pleno acordo que se acabe, 
se extinga a sublegenda, mas venha ela com o nome de 
sublegenda, venha ela com o nome de subpartido. 

O SR. HELVlDIO NUNES- Ag;adeço a V. Ex•, 
nobre Senador Héli'o Gueiros- e V. Ex' ~e com quC 
agrado - o aparte com que me honrou. 

Há pouca diferença nos nossos pensamentos, mesmo -
porque, no final da sua intervenção, V. Ex', também, 
confessou que deve ser expungida da nossa legislação o 
instituto da sublegenda. Eu gostaria, a propósito do 
aparte de V. Ex•, entretanto, de fazer ligeiros comen
tários. 

Na verdade, a sublegenda funciona como partido. 
Mas sabe V. EX' melhor do que eu, mesmo porque os 
efeitOs práticos estão à viSta, que não há cOmo confundir 
a sublegenda com o partido político. O partido político 
deve ser uma instituição permanente na vida dC:) Pafs. A 
sublegenda é um artificio de que Iençou mão o Estado 
autoritário a que eu servi, mas que V. Ex's condenaram. 
Nã_o é justo, por conseguinte, que aqueles que combate
ram o Estado autoritário, criad()r da sublegenda, hoje, 
depois de a terem combatido em praça pública, e quase 
que diariarnen_te na tribuna dg_ Senado, venham defendê
la. 

O Sr. Martins Filho --Permite V. Ex' um aparte? 
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O-SR. HELVIDIO NUNES- Só um minuto. 
A sublegenda nãÕ mostra, absolutamente, que é neces

sária. Não. Ela mostra, sim, ela revela, sim, a fragilidade 
dos- partidos políticos brasíleiros. 

De maneira, nobre Senador pelo Parã, que eu agra
deço, mais uma vez, a participação de V. Ex•, convendi~ 
do de que no seu aparte V. Ex• teve antes -o desejo de 
provocar-me do que realmente defender, ainda que sub
repticiamente; -os interesses do seu Partido,_o PJ\.fDB. 

Te'm V. Ex•, nobre Senador Martins Filho, o aparte. 

O Sr. Martins Filho--- Nobre Senador Helvídio Nu
nes, V. Ex', com a experiência e a competência que sem
pre marcaram a atuação de V. Ex• nesta Casa, traZ ao 
conhecimento do Brasil e elo Senado Federal um assunto 
muito impo"rtante. Muitos senadores e muitoS parlamen
tares não têm a coragem de trazer ao conhecimento do 
Brasil os seus pontos de vista e as suas decisões em re
lação a ess_e as~unto._Quero parapenizar V. Ex• pelo dis
curso que ora f~. Considero as sublegendas um ácido al
tarrii.!nle corrosivo para os partidos políticos, porque as 
sublegendas semeiam a discórdia e a disputa intestina, 
altamente prejudicial à unidade partidária. E os três 
maioreS: partidos do País: PDS, PFL e o PMDB irão pa
gar_~aro se não extinguirem as sublegendas jâ para as 
eleições de 1986. Nós teremos eleições agora para o Se-
nado, a únic-a posição em que não se extingUirarri as 
sublegendas. Então, principalmente o meu partido, to
dos irão pagar caríssimo se não extingUinlios essas süble
gendas, porque elas são como o tônus, são aquele fato 
geiador da discórdia partidária. Como-irã se cOmportar 
um candidato a governador num palanque em que três 
candidat~?s estão di~putando o mesmo voto majOritário 
para o .Senado e unitário, no caso da eleição majoritãrfa, 
para o GOverno do Estado? Então, quero deixar ~qui 
bem claro a minha posição. É muito fácil, em relação às 
candidaturas natas, os Deputados clamarem lã, na Câ
mara, para a extinção das mesmas, procurando jogar 
sobre o Senado a pecha de manterem essa candidatura 
nata, resquício de um autoritarismo de um paSsado bem 
rece_nte. ~a~ esqu~CCJ!l os Srs. Deput~dos de que são 
cifridíaaf?s- natos, não só peJa Lei nQ 6.978, de 19 de ja
neíro de 1982, como também pelo Estatuto do meu Par
tido, o PMDB, onde está-inserido, se não me- erigano,- o 
art. 126. Assim, é muito bom jogar-se a culpa no Senado 
e forçar-se os Senadores a exiiríguirem a Candidatura na
ta. Quero dizer que jamais utilizaria a candidatura nata 
para disputar uma eleição no meu Rio Grande do Norte, 
porque se eu não tiver condições de disputar a indicação 
numa convenção livre do meu Partido, como eu as terei 
para disputar o voto daqueles que simPatiZam ·com ale
genda do PMDB'? Mas, mesmo assim, não deveremos, 
de maneira alguma, forçar essa extinção, porque ela deve 
ser exp"ontânea; deve ser gerada da vontade livre dos Se
nadores e dos Deputados, Aqui, o art. 4Q da Lei nQ 6.978, 
diz o seguinte: 

.. Os atuais senadores, os deputados federais e es
taduais e os vereadores serão con.siderados candida
tos natos do partido político a que pertencerem na · 
data das respectivas convenções.'' 

Vejam bem, só os senadores que estavam, em 1982, no 
exercício, e que hoje ainda contin.IJ._am, é que são candi
datos natos. Os deputados federais, os deputados esta~ 
duais e os vereadores, não. Pelo texto da lei, eles serão 
candidatos natos enquanto a Lei nQ 6.978 ilão fõr fev<ig~
da Agora, os Senadores nãol Somente os 2/3-serãõ nas· 
eleições de 1986. Portanto, é bom que se deixe este assun
to beiil claro: sou contra a sublegenda e sou a favor das 
candidaturas natas, e vale dizer que não me utilizarei da 
candidatura nata para ser candidato ao _Senad_Q pelo Rio 
Grande do Norte. Parabéns a V. E.<e por trazer a esta 
Casa um assunto da magnitude deste que V. Ex•. traz nes
te instante. 

o- SR. HELV1DIO NUNES -- Nobre Senador MS:r
tins FilhO, quero airadecer de início a· presença de V. Ex' 
no meu discurso, embora V. Ex' de certa forma tenha 
antecipado alguns dos argumentos com os quais deseja
va encerrar esta fala. 

O aparte de V. Ex• vale por ele próprio. V. Ex' disse 
tudo, a sublegenda é um ácido corrosivo. Nestas curtas 
palavras V. Ex' dirã mais do que eu estou tentando dizer 
no meu longo arrazoado. Muito obrigado a V. Ex• 
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Prossigo, Sr. _P~esidente e_ Srs. Senadores. 
Comojustificar_nos dias correntes, pois, em plena vi

gência da chamã.da Nova República, com mais de vinte 
agremiaç-ões políticas em plena fto'"ª-ç_ão, que subsista o 
instituto da sublegenda? A continuar, os homens que 
promoveram as mudanças estarão traindo as instituições 
e o povo brasileiro. Atacaram-na, malsinaram-na 
relacionaram-na no lixo autoritário, enquanto a suble-
genda permitía o acoelhamento dos outros. · 

Agora, porém,jogada fora a máscara, desejam utilizá
la, desta feita em escala mais alta, mais elevada, pois que 
as próprías eleiÇões municipais éstão marcadas para o 
ano de 1988, um biênio após a realização do pleito de 15 
de novembro próximo vindouro, pleito em que contam 
utilizá~ la. 

O Sr. José Fragelli ---V. Ex' me permite Uril aparte? 

O SR.liELV[D~O NUNES- .tum honra, eminente 
Presidente, acolhê.lo no meu discurso. 

O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V. E2t'-Já tive 
oportunidade, em conversa com V. Ex•_, de manifestar o 
meu ponto de vista favorável. Não sou pela sublegenda 
por argumentos lógicos, sou a favor da sublegenda justa~ 
mente por uma longa experiênc_i_a política; em priineiro 
lugar, quando fui Governador do meu Estado. Outro 
dia, eu perguntava a um colega nosso, Senador Guilher~ 
me Palmeira, qual tinha sido a sua_ impressão, quando 
Governador, das conseqUências da sublegenda nas 
eleições municipais. Sabemos que as lutas locais são mais,, 
acirradas do que as estaduais, e estas m~is do que os piei~ 
tos federais. Sempre foi comum que um Partido tivesse 
dois e até três candidatos a prefeito. b claro que esses 
candidatos sempre recorriam ao GovernadQr._Eu lhes di~ 
zia justamente que a sublegerida tiO.ha sid-0-criã.da-para 
que, não havendo, dentro do Partido, o predominío de 
um determinado grupo, sempre o mais forte, aqueles que 
representavam uma ou duas minorias dentro dO Partido, 
tambCm pudessem ter os seus candidatos. Vinha o pleito, 
é claro que um deles era o vencedor e um ou dois era o 
derrotado. A experiência que Colhi e que o Senador Gui~ 
lherme Palmeira, c_omo GoVernador, também colheu, é 
que logo após o pleito, pelo menos 90% dos casos, o Par
tido se recompunha. Não havia cisão no Partido. O pre
feito eleito era sempre o primeiro a procurar o s_eu com~ 
panheiro de partido ou os dois derrotados; procurava 
um entendímento, o seu apoio, eles sempre haviam con~ 
seguido eleger um ou dois vereadores, e havia a recom~ 
posição partidária Então, na base .municipal, e ç es_sa a 
longa experiência - e não acredito que no :piauí ou no 
Maranhão a experiência tenha sid9 di(erente- havia a 
recomposição. Em Alagoas. e em Mato Grosso do Sul, 
segundo os dois testemunhos que estou da,ndo, o meu e o 
do Senador Gu_i!herm~ ?~meiia, a s_ublegenda sempre 
foi fator de união partidãria e nã_o de desagregação parti~ 
dária. Agora, no pleito atual, o que estâ acontecendo em 
muitos Estados? No meu Estado, Mato Grosso do Sul, 
por exemplo, um polítiCo do valor de Lúdio Coelho, não 
se julgando capaz de vencer na convenção-do Partido o 
nosso ilustre companheiro de Senado, Marcelo Miranda, 
simplesmente saiu do Partido e foi procurai-· Outra legen
da. Se houvesse a sublegenda, ele teria 20, 30 ou 40'%; 
não teria a maioria, mas teria esse-Percentual. O Partido 
não se desas:regaria COil_lO ~stá s~ d,.e~t~greg:ando_em Mato 
Grosso do Sul; iria unido para essas eleições e continua
ria unido como antes~ A mesma cOisa- acabou de aconte
cer em Go"iás. V. Ex-• e todos nós assistimos aos debates 
entre os nossos dois iminentes colegas, o Seniidpr Henri
que SantiHo e o Senador Mauro Borges~_Nós es~amos, 
talvez, às vésperas de assistír um fundadôr do PMDB, 
dos mais combativos, desses que sustentaram o MDB 
nas suas lutas mais difíceis; nO-regime anterior, que ê o 
nosso Senador Itamar Franco, que se jUlgando preterido 
seguidamente na possibilidade de se apresentar, pelo seu 
Partido, como cãndidato a Governadort nós estamos àl!. 
vêsperas, possivelmente, de assistir à sua saídit para ou~ 
tra ou outras legendas, porque não pode disputar a pre~ 
ferência do povo num pleito dentro do _seu Partido._ En~ 
tão, eu não sei por que se diz que a sublegenda é desagre~ 
gadora. Até hoje eu não entendi isso. Os fat_os não_ mos~ 
tram isso, ao contrârio, na base municipal, na b~se esta~ 
dual. Estou citando estes e poderia citai' outros casos que 
V. Ex's conhecem muito bem. Dizer que, hoje, quem es~ 
teve no PMDB, e defende a sublegenda, está em contra-
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dição com o seu passado, eu não estaria, porque e_u vim 
da Arena para o PT, e do PT para o PMDB. Mas mesmo 
que eu fosse um PMDB histórico eu sustentaria o ponto 
de vista _que estou sustentando neste momento, porque 
este_é_ um fat9 político, ê um fatO social. OutrO ai'gumen~ 

,~tQ_que se apresenta, que é o mais _c_orriqueiro,--é-Simples~ 
mente porque a sub!egenda nasceu durante o regime mi~ 
litar, e que a sublegenda se justifica no regime bipartida~ 
rista e não num regimepluripartidafista. Pois bem, eu te
nho, e ainda vou trazer aqui, um debate que houve em 
1956 ou 19_58,_entre eminentes brasileiros, Políticos, cien
tistas sociais, sociólogos. E eu me lembro do& nomes que 
são os seguintes: Carlos Medeiros da Silva, Barbosa 
Lima Sobrinho, Nestor Duarte, Nereu Ramos e, se não 
me engano, Dario de Almeida Magalhães. Nesse debate 
que cu ainda quero trazer aqui e que eu tirei de uma de 
nossas revistas, se feriu àquela época, no regime da 
ConstituiçãO- de-1946. Nereu Ramos-era contra a suble~ 
genda, Barbosa Lima Sobrinho era contra a su))legenda 
e por aí afora, mas nenhum deles sequer levantou o argu~ 
mento de_que a sublegenda não poderia ser aplicada. num 
país em que houvesse mais de um Partido. Nenhum deles 
disse isso. t apenas porque o fato de que a sublegenda 
vem do bipartidarisro.o ... 

O Sr. Octávio_ Cardoso - Era só implicância do 
PMDB. -

O Sr. José Fragelli- Não. É o argumento lógico, sem 
fundamento no fato histórico_ 

O Sr. Octavio Cardoso- Implicância. 

O_ Sr. José Fragelli- Mas não é implicânciã; quem 
está combatendo, de maneira tão ardorosa, é um ilustre 
pedessísta, não é um peemedebista. Então, eu vou ficar, 
nobre Senador, apenas nesses dois fatos, porque talvez 
eu .ainda fale a favor disso. Eu acha a sublegenda alguma 
coisa que vem ao encontro da nossa psicologia de brasi
leiros que somos, antes de tudo profundamente indivi
dualistas e, por isso mesmo, somos divisionistas, e somos 

. grupistas. A sublegenda foi criada onde? Nós sabemos 
que foi lã no Estado vizinnho ao do nosso etnÚiente Se
nudro Octávio Cardoso. E _eu pergunto: qual foi a demo~ 
cracia mais perfeita quejâ houve na Américá dci-Si.tl, s6~ 
não a uruguaia, que cont~mplava a possibilidade, se não 
me engano, de até quatro candidatos ã Presidência da 
República, com sublegenda? E essa democracia sobrevi
veu atê a revolução dos Tupamaros, que ensejou golpe 
militar no Uruguai. Como democracia, funcionando de 
maneira a não deixar nenhuma dúvida sobre os proces
sos de liberdade, de legitimidade, o -UrugUai não teve ri~ 
vai na América do Sul. Então, com estes exemplos que 
eu estou dando, com estes fatos, eu não sei como é que se 
argumenta contra a sublegend_a da maneira por que o fa~ 
zem. Agora em São Paulo, por exemplo, se me permita, 
Senador Fernando Henrique· Cardos-o, nôs ternos três 
candidatos ao Senado: Fernando Henrique Cai-doso, 
Mário Covas e Almino Afonso. Sublegenda para o Sena~ 
do, em São Paulo. S. Ex• pode_ser contra. Pois sou a fa
vor, sobretudo por causa de São Paulo. Mas_seria uma 
belíssima disputa da preferência-popular. Agota, um 
desses vai sobrar na disputa interna do partido. E não é 
justo eHminar qualquer desses eminentes candidatos, de 
maneira nenhuma. Se ~odos eles confiam no· voto popu
lar, por que nós Vamos deixar de confiar no voto do 
grande eleitorado para confiar rio votó infimo do pegue
no eleitorado de cúpula da convenção partidária? E vou 
dar mais um argumento, que p-arece absurdo mas não_é; 
digo s_empre que exisHu e existe sti.blegenda Para- o voto 
proporcionar. Por quê? Porque a nossa Lei Eleitoral per~ 
mite que além daquele número de vagas, no voto propor~ 
cional, po~sa se acrescentar mais um terço na lista de 
candidatos. Isto o que 'é, senão sublegenda? PÜra suble~ 
genda, nada mais do que sublegenda para o voto propor~ 
cional. E se existe essa sublegenda para o vof-9_ ~ropo.r~ 
cional, por que não existir P?ra o Voto majoritâiion,or
que a sublegenda não é mais do que isto; ao invês de dar 
exatamente o número de vagas dos Senado"res, um Go
vernador, um Prefeito, se acrescenta mais uma ou duas 
vagas àquele número que existe para a eleiçãO: De Sorte 
que,- na verdade áisfe_ a s1:1biegepda para o voto propor~ 
cional e não exiSte-p.ira o voto majoritário. 

O Sr. Gastão Müller- EÕtão -~Senador F;age!Ii ê a 
favor da sublcgenda para Governador? 
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O Sr. José Frt.gelli- É claro: para Prefeito e para 
Governador. Não é mesmo? Então, se existe-para·o voto 
proporCional, porque a sublcgenda não_ é, repitO, mais 
do que isso, ap_ermissão de mais uma oudua.sou três va~ 
g'<I.S:, além do número de candidat_os, por que não dar 
pa-ra a legenda majoritâria? Eu vou ficar por aqui, ape~ 
nas nos exemplos. Quero dizer fipenas que o Deputado 
Nestor Duarte defendia, com argumentos dele, que vou 
trazer aqui, com todo_ o ardor ele defendia a sublegenda 
em 1956 ou 1958 - não me lembro bem. Portanto, 
defendüHe_ a sublegenda muíto antes do regime militar, 
em plena democracia, em pleno pluripartidarismo. TO~ 
dos os argumentos, portanto, levantados até agora, a 
meu ver, não têm fundamento nos fatos. Mas argumen~ 
tos lógicos, sobretudo quando o orador é um Helvídio 
Nunes, um jurista do seu quilate, sempre pesam muito, 
mas são apenas argumentos lógicos, políticos. Às vezes 
podem até ser argumentos roçando pela ética política, 
mas não são argumentos que se fundamentam nos fatos. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Eminente Senador Jo~ 
sé Fragelli, estou pienamente gratificado na tarde de ~o
je. Po_uc_os, Sr. Presidente, terão o privilégio que eu tive 
hoje _de se~ aparteado pelo próprio Presidente desta Ca~ 
sa. Esta honra, acredito que poucos terão, mas eu a tive 

" -hoje e estou felicíssimo. 

O nobre Senador José Fragellí, quejã conviveu co_mí
go na ComisSão de Constituição e Justiça sabe da admi~ 
nistração que lhe tenho e do respeito pela sua extraordi
náiia formação jurídica. Na tarde de hoje eu estranho 
apenas que S. Ex•, que está há mais de um ano deslocado 
ao palco das discussões políticas, para cuidar principal~ 
mente das decisões de natureza administrativa, tenha no 
ilpartecom-que me honrou recorrido à sua brilhante vida 
pregressa, ao invocar, mais do que invocar, dar o seú tes
temunho do funcionamento das sublegendas, das neces
Sidades das sublegendas, ao tempo em que governou 
cOm r'etidão e probidade o Estado de Mato Grosso. Ape
nMpeço perdão a S. Ex• para dizer que, nesta tarde, não 
pude reconhecer o jurista, o -advogado, o defensor in~ 
transígente das causas pelas quais tanto batalhou e lutou 

-a- União Democrática Nacional. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Permite V·- Ex• 
_um aparte? 

O ~R. HELV~DIO NUNES- Muito ~brigado a pàr~ 
-fíciJ'ãçàO-de V. Ex~. Sr. Senador Josê Fragelli, e jâ que 
estamos em uma d!scuss~o de natureza jurídica e política 
-e-ouvimos, agora, a voz da experiênci~ natural, também, 
que este _PlenâiíO OUça o aparte, não apenas do político, 
mas, sobretudo, do sociólogo que o mundo inteiro admi~ 
ra, que ê o -Senhor Fernando Henrique Cardoso. 

O .Sr. Fernando Henrique Cardoso- Muito obrigado 
Senador Helvídio Nunes. Queria apenas, como acho 
que, aqUi, no p1enãrío, hoje, sou o único histórico do 
PMDB, e como foi invocada a possibHidade de que os 
peemedebistas_históricos tenham mudado de posição ou 
que tivessem implicânci~ como disse o meu prezado 
amigo c parente Octávio' Cardoso, queria trazer aqui 
duas ou três considerações que, na verdade, vão na linha 
de seu próprio raciocínio. No tempo em que o MDB 
protestava contra a subtegenda, depois o PMDB, creio 
que o argumento político principal era precisamente o 
qu!! o_Senador Jos~ Fragelli trouxe aqui, só que visto de 
outro ângufo. O Senador José Fragelli disse que a suble~ 

- g~nda não desagrega os partidos, senão que os fortalece. 
Efetivamente, a sublegenda doía ao MDB porque ela 
fortalecia a A R EN A, que era o grande partido da época. 
Esta ê a razão, digamoS assim, mais a1ém da argumen
tação jurídica que estava_motivando a reação contra a 
sublegenda, porque era um instrumento precisamente de 
fortalecer o partido quejã dispunha de mais chance de 
vitória. Porque, _com efeito, embora a sublegenda tenha 
um rescaldo desagregador, e isto é inegável e a campa
nha é muito ârdua- eu mesmo concorri em sublegenda 
ao PMDB, ao lado do Senador Montara; e, apésar das 
relações extremamente cordiais que o Senàdor Montoro 
e eu tínhamos e mantemos até hoje, foi muito difici_l con~ 
ter o entusiasmo, a excitação e ãs vezes atê a ira dos nos
sos próprios seguidores durante a campanha. Era preci~ 
so, a todo instante, estarmos a _ter encontros para mino
rar os efeitos de desatinos praticados pelos nossos res~ 
pectivos seguidores durante a campanha. Apesar de isto 
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ser real e, portanto, deste ângulo desagrega o partido, no 
outro ângulo, tem razão o Senador José Fragelli, fortale~ 
ce o partido. E fortalece, em geral, o partido mais forte~ 
o partido que estâ no Governo. Creio que esta é a moti
vação pela qual o Senador Helvídio Nunes pergunta com 
tanta insistêiicia: o que faremos -nós, agora, que estamos 
no Governo? Quero dizer que embora, seja verdadeira 
esta razão, e portanto, a preocupação do Senador, que 
pelo menos no que diz respeito ao PMDB, em reunião da 
nossa Bancada, a imensa maioria dos Senador.es do 
PMDB se manifestou contrariamente à manutenção da 
sublegenda. Eu próprio me manifestei c-ontrarf:imente à 
manutenção da sublegenda por esta razão, porque acho 
que estamos numa fase de transição política e, nessa fase 
de transição, politica a estrutura partidária _ficaria, tal
vez, ainda mais inchada com a sublegenda, embora esse 
inchaço fosse em benefíCiO noss-o; do PMDB, ~tem ra
zão o nobre Senador José Fragelli, que, no meu caso pes
soal, então, seria muito melhor mesmo se eu fosse ,racio
cinar cm termos dos meus interess~s pessoais - houves
se sublegcnda, porque isto acomodaria uina sêfie de ten
dência-s -aentro do Partido. Não obstante, pensando em 
termos da fase que estamos vivCndo- a di íriStitucíona- ~ 
lização da democracia - prefiro votãr pela extinção da 
sublegenda. 

O Sr. José Fragelli- Nobre SenadQt Fernando Hen
rique Cardoso, existe mais do que o_ ínteresse pessoal de 
V. Ex•. o interesse do Partido, mais o interesse pessoal. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso --Sim, do Partido, 
é verdadeiro, E no Partido_ há uma _co_otr_adição efetiva. 
Por isto que o seu argumentO é forte, assim-como é forte 
o argumento que V. Ex• trouxe à colação, no que diz res
peitO aos Deputados. De fato, para sermos coerentes 
com a extinção da candidatura nata - também sou fa
vorável a essa extinção_-- dev:eríamo_s exJiDguir também 
essa .. gordura" na chapa dos Deputad_os, porque, efeti
vamente, se queremos fortalecer a pureza dos partidos, 
por que colocar tantos outros candidatos a mais'? Se qui
sermos fortalecer o número de votos, a chance de votos 
dos partidos, evidentemente, precisaremos de mais can
didatos do que vagas existentes. Isto fortelecc os partidos 
e vem de novo fortalecer os partidos jâ mais fortes, por
que é para efes que correrão todos aqueles que querem 
ingressar na vida política. 

Por esta razão, devemos, nesta quadra da vida política 
brasileira, pensar com muita seriedade no que vai ser a 
Nova Repúblíca, a democracia que estamos construin
do, Pessoalmente, lamento, entendendo o argumento 
sério e profundo do nobre Senad_or Jqsê_Fragem, não po
der a com panhá-Io na votação e me manterei contra a 
sublegenda. Tarnbém discordando, talvez, de alguns 
companheiros que, contrariando, como disse aqui, al
guns argumentos que sãO reais, ria substância é melhor 
que o senado extinga a candidatura nata também. 

O SR. HELVlDIO NONFS - Nobre Senador Fer
nando Henrique cârdoso, agradeço extremamente feliz 
a V. Ex• a contribuição que trouxe ao meu discurso. V. 
Ex~ concorda com a _e~tinção da sublegenda e, o fazendo, 
V. Ex• fere possíveis interesses que tem· diretamente nas 
próximãs Cleições. Poucos homens neste Pais- penso
são capazes de fazer o que V, Ex• vai fazer. 

Muito obrig_ado, por conseguinte, pela participação. 
Sr. PreSidente, Srs. Senadores, não compreendo, pois, 

e também não justifico, as declarações do líder Alfredo 
Campos ao Correio Braziliense, segundo as quais ainda 
existem dúvidas sobre se será possível derrubar a candi
datura nata e, por extensão, a sublegenda. 
~ Iastimãvel. O sucessor de Tancredo Neves nesta Ca

sa, o brilhante representante das Minas Gerais, Senador 
Alfredo Campos foi um dos que mais se distinguiram i1as 
lutas para o restabelecimento do estado de direito, da 
plenitude do regime democrático em· noSSa Pátria. 

Que dizer da candidatura nata'? A candidatura nata 
não é privilégio ãpemls dos Senadores. A Lei n9 6.978, de 
19 de janeiro de 1982, a que hâ pouco fez referência o 
nobre Senador Martins Filho, no art. 49, estabeleceu: 

.. Os atuais Senadores, os Deputados Federais e 
Estáduais e os Vereadores serão conslderados CF~.n
didatos natos dos partidos polític_os a que- pertence
rem na data das respectivas convenções/' 
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Mais tarde, isto é, em 29 de junho de 1982, a Lei n'i' 
7.008 proclamou: 

uArt. 49 Serão considerados candidatos natos 
dos Partidos a que pertencerem os atuais Deputados 
Federais e Estaduais, observados os prazos da fi
liação partidária -e-o disposto no § 3'i' do art. 67 da 
Lei n9 5.682, de 21 de junho de 1971." 

Dir.:se-á- que tal norma é daquelas de curta existência,
que a legislação eleitoral é tumultuária, entulhada de leis 
casuisticas, de duração efêmerá, como as rosas-- do 
célebre poeta. 

Quero lembrar, porém, um aspecto da questão que, à 
falta de outro qualificativo, pode ser talh~do de curioso. 
Prescreve -o art. 125 do Estatuto do PMDB: 

"Os filiados do PMDB que exerçam mandatos 
legislativos terão assegurado o direi\o de inclusão 
dos seus nomes nas chapas de candidatos à reeleição 
no pleito eleitoral imediato." 

Direito assegurado aos integrantes do PMDB, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, em todos os níveis. 

Pois bem, para concluir, na hipótese de a maiOria parw 
-\ lamentar consentir seja revo_gaâo -o privilégio da candi-
~da:tura nata em todos os_níveis, seria~ caso de pergul}tar 

se a revogação atingirá, ou não, os filiados do PMDB. t 
que o Estatuto é a sua própria lei, a sua lei particular, a 
lei interna corporis do PMDB. 

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

0 SR. HELV!DIO NUNES- Com todo praw. 

O Sr. Gastão Müller- Consultei um jurista da Casa, 
mais entendimento sobre o assunto, e ele disse-me que o 
normal é que a legislação- privada, no caso do Esta tu

-to do Partido- se adapta à lei nacional. Quer dizer, se 
aqui derrubarmos o candidato nato, o PMDB terá que se 
adaptar à lei. O mecanismo ê o seguinte: o próprio Esta
tuto do PMDB se autoregula, dizerfdo que, para haver 
modificação no seu Est~to, é preciso convocar a Con
venção com seis meses de -antecedência. Então, jã é im
praticável que se 'mude o Estatuto do PMDB para esta 
eleição de 86. O certo é o PMD~, futuramente, adaptar
se à legislação nacional, se for extinto o candidato nato 
no Congresso Nacional. É um esclarecimento, ou me
lhor, uma ilustração. 

Abril de 1986 

bem retratada que S. Ex• o Sr~ orad<!r, ~enador Marcon
des Gadelha, lhe fez não um, mas vários elogios à pero
ração citada. 

Quanto a nós, da mesma maneira, inicialmente, fize
mos uma evocação ao passado quanto a Lídice, aquela 
cídade heróica que tinha tombado face ao arbítrio nazis
ta, como uma demonstração ao mundo que tudo que 

-opusesse à vontadde germânica seria varrido da superfí
cie da Terra; e mostramos, então, o que houve de reação 
no Mundo. 

Parece-nos, Presidente, que as palavras perderam sen
tido, se interpretadas ao contrário. 

A segunda intervenção feita, dissemos justamente- e 
até paradoxalmente achamos interessante estar defen
dendo a posição do atual Governo, mas assim nos jUlga
moS obrigados por termos sido Relator_ da C_om_issão 
Parlamentar de Inquérito que tratara do comércio do 
Brasil com a Polônia e, depois, com o Leste Europeu
dissemos, repetimos claramente que, se havia- como o 
orador deplorava- uma diminuição do comércio'com 
aquela nação, era porque, tomando coohecimentõ das 
ccincltisões da Comissão Parlamentar de Inquérito e ante 

·-o-c-alor, que foi grande, das discussões~então _travadas na 
Imprensa sobre o assunto, o Governo da Velha Repúbli
ca "fiZC:ra-·uma pa:ríJ.da, e o da Nova República procurava, 
agora, acertar o passado face ao grande superávit que 
api-esentaVil ilosso Comérdo com todos aqueles países 
- não era só com a Polõnia -, para depois passar o seu 
incentivo. "Se isso é querer aparecer, se isso é atacar 
nações que estavam sendo elogiadas, dentro da homena~ 
gem que era prestada, Sr. Presidente, a meu ver, não te
nho mais conhecimento do que seja a verdadeira expres
são das palavras. 

O Sr. César Cais- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA - Pois não, eminente 
Senador, embora tenha que ser com um pouco de boa 
vontade do Presidente. 

O Sr. César Cais --É só um minuto, Sr. Presidente. 
Nobre Senador Virgílio Távora, posso imaginar que o 

:jornalista não entendeu os apartes dados ao Senador 
Marcondes Gadelha. Creio que o Senado poderia man
dar as notas taquigráficas, se assim con-vier ao Senado, 
ao próprio Embaixador, para nã-o causar esse mal-estar, 
pois o que importa é aumentar o relacionamento do Bra

-sil com a Tchecoslováquia e outros países. Fica mal o 
jornal repetir uma coisa que não se passou. Talvez V. 

O SR. HELV[DIO NUNES - __ Mais uma yez, desejo Ex•, Senador Virgílio Távora, pudesse completar o seu 
agradecer a V. Ex• a partiCipação. registro, Pedindo que as notas taquigrãficas fOssem en-

Concluo, Sr, Presidente e Srs, Senadores, dízendQ. ou viadas ao Embaixador e à direção dos jornais, para evi-
ii1.terfogando, que os juristas e QS políticos do PMDB;--.__ ta-r_ que- esSé mat:entendido prejudique, no futuro, a poli-
portanto, respondam. Ou será que devo pedir idêntica tica-_-e~terna brasileira. 
resposta também ao Partido da Frente Liberal'? ~ . 

Era 0 que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem ~O_ SR. VlliGILIP _,TAVORA - Em mente Senador 
Palmas.) ' Cesar Cafs, são sempre oportunas suas observações 

como soem acontecer. Transformãmo-las em nossas e 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)-::- Na forma do sugerimos a S. Ex•, 5> Sr. Presidente da Mesa,- no momen-

Regimento InternO, a Presidência concede a palavra ao to exercendo a chefia de nossos trabalhos, que, Se achar 
nobre Senador Virgílio Távora. para uma explicação conveniente, e melhor para a elucidação do fato, proceda 
pesSOal, por dez minutos. oom_o V. _Ex• assim afirma. 

O SR. VIRG!LIO TÁVORA (PDS -CE. Para expli
cação pessoaL) - Si'. Presidente, Srs. Senadores: 

CrOnista social mal-infOrmado e jo~nalista do Decálo
go, talvez seguindo fontes outras já de t~rceiros, i>ubli
~m nota, o primeiro afirmando que o Senador Virgílio 
Távora. o Senador Césã:r Cais e G_a~tãq MUller • .. para 
aparecerem" - atitude que, parece, não preciSamos 
adotar aqui nesta Casa- deram aparteS intempestivos e 
_pouco civilizados ao discurso em que o eminente Sena
dÕr MarcondeS Gadelha fazia exaltação_à Tcheçpslovã
quia. E o jornalista citado da cpJuna, também em epígra
fe .• diz justamente que foi um m_al-entendido, porque ía
mos chegando à sala. 

Sr. Presidente, graças a Deus que esta Casa tem um ó
tim~ corpo de taquígrafos. Nós só afirmamos aquilo que 
_p_odemosjustamf:nte comprovai'. Vamo-nos ater aos dois 
Senadores do PDS, jã que só os_dols constam nas_notas 
taquigráfic:is. Quanto ao Senador César Cais, que aqui 
está presente, fez foi uma verdadeira ode) na pázina I 15 
das referidas notas taquigrãficas - fómos ao centro, à 
origem da documentação, para-que-dúvida não houvesse 
-uma verdadeira ode, repetimos, àquela nação, ode tão 

O Sr. Gastão Müller- Permite-me um aparte, Sena
dor Virgílio Távora'? 

--O SR. VIRG!LIO TÁVORA- Pois não. 

O Sr. GaSÜio MUller -Senador Virgílio Távora, V. 
Ex• já nOs defendeu. O que achei curioso do .. Decálogo" 
foi dizer que nós três queríamos aparecer. 

O SR. VIRG!LJO TÁVORA- Foi uma forma pouco 
bem informada, se nos é permitido o eufemismo, porque 
estávamos aqui muito bem refestelados, sentados, ouvin
do com atenção o discurso. Não est_ávamos ent_ral').do em 
recinto nenhum. 

O Sr. Gastão Müller- Gostaria de dizer que não reti
ro nada do que disse sobre a situação da Tchecoslovã
quia. Em homenagem ao Senado _f~deral e a JJm pedido 
pCssoal do velho amigo Senador José Fragelli, não o Pre
sidente José Fragelli, mas o Senador José Fragelli, velho 
ami8:o de Mato Grosso, de tradição familiar de amizade, 
fot.que solicitei fosse retirado o meu aparte do discurso 
dõ Senador Marcondes Gadelha, dentro daquele princí
pio do Senador César Ci:tls de que não nos cabe criar em
pecilhos ou problemas quanto ao rela-cionamento brasi-
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ieiro com a ·Tcbecoslováquia Ou outros países, poT(J.ue 
ontem eu também poderia ter dado um aparte na mesma 
linha quanto à Romênia. Estava presente, e não o fiz, 
respeitando, portanto, esse princípio delicadO das- re- _ 
lações internacionais. Pessoalmente continuo com o 
mesmo ponto de vista dehomen~gem ao povo da Tche
coslovãquia, sofredor -e sofridO, simpre sob p tacão de 
ditaduras violentas, nazistas ou comunistas. 

O SR. VIRG1LIO TÁVORA - Emineóte~Si;:llador 
Gastão MUller, agradecemos a y. Ex• as explicações e 
veja a delic-adeza que tivemos em não tocar na parte que 
pertinia a V, Ex~ 

GostaríanioS.dC-dize"r, Sr. Presidenie, cOm-o Pã-ssam as
sim de arrepios sem cOmentárioS jôrnafísticos inter
venções que fazemos as mais das vezes- todos nós, Se
nadores, sobre assuntos _palpitantes, principalmente 
sobre matéria econômica~-as grandes discussões-qUe aqui 
procuramos travar com as aguerridas Bancadas do 
PMDB e do PFL sobre temas financeiros, para depois 
sermos apresentados ao público como pessoas que pare
cem não ter ainda atrâs de si 37 anos de vida pública, 
como é o caso, que devem ter-lhe dado, pelo menos, o 
equilíbrio necessãrí6-para- Sabei CõiriO "intefVir-·e-qUarido 
intervir. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Claudionor Rariz - Odacir Soares - Gabrief-Há

mes -José Lins - Nivaldo Machado - Guilherme 
Palmeira- Luiz Cavalcante- Lomanto Júnior- JOão 
Calmon - Alfredo Campos·- Mauro Borges - Bérie
dito Canelas- Marcelo Miranda ~Ivan Bonato- Le
noir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon- Octa-
vio Cardoso. -- --

O SR. PRESID~TE (Passos Pôrto)_--Estâ esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em turno único, do Requerimento n~'4, 

de 1986, de autoria do Senador Fábio Lucena, soli
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal 
do editorial "A quem interessa a morte de Palme?" 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 
4 de março de 1986. 

Em votação o requeiímerito. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (P<~usa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição so

licitada. 
E: a seguinte a transcrição soliCitada 

A QUEM INTERESSA A 
MORTE DE PALME? 

A humanidade civilizada ficou mais uma vez estarreci
da ao inteiraMse do bárbaro aSsassínio do primeiro
ministro sueco, Olof Palme, também vice-presidente da 
Internacional Socialista. "Quem matou o nosso pombo 
da paz?" Num cHma de comoção naCional, esta pergUn
ta, contida num cartaz colocado no local onde Palme foi 
morto, passou a refletir a dolorosa surpresa dos suecos, 'a 
parttr do momento em que as estações de rádio e de tele
visão começaram a transmitir boletins anunciando a 
morte do seu líder. ""Isso não_ pode ter acontecido na 
Suécia, rião pode Ser Verdade" - diziam, incrédulos, os 
habitantes de Estocolmo. No que têm razão, UJl!a vez 
que a Suécia, país nórdico da Europa, desconhice os 
conflitos étnicos latentes na Espanha, no Ulster ou na 
Córsega; e também os anlagoriismos sociais~ por ter al
cançado, justamente graças à atuação da Social
Democracia, liderada por Olof Palme, a igualélade e a 
prosperidade, no máximo grau possível, quase próximo 
da utopia. A paz social, de fato reinante na Suécia, não 
pode ser mais perfeita, porquanio, na sua forma atual, 
que elimina mesmo a necessidade da luta pela vida(o Es
tado do Rem-Estat Social cuida de tudo e de todos), che
ga a privar os indivíduos dos estímulos e incentivos que, 
em regimes sociaiS menOS aperfeiçoados, promovem a 
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ambição da auto-re2Iização, aspiração maior da vida hu
mana. 

Adem,Ys, a violência pOlítica, na Sllêcia, inexistia ·ate o 
momento do assassínio de Olof Palme. Há mais de 160 
anos sem participar de uma guerra, o país gozava de uma 
tranqUilidade política sempre fundamentada no consen
so, o que levava os sucecos a se julgarem imunes às on
das da violência e do terrorismo, que começaram a asso
lar os demais países da Europa c-ontinental na década de 
70. 

Ora, mais uma vez, e dolorosamente, temos de apren
der que o terror, ainda que paradoxalmente, cresce à me
dida que a civilização progride. No mundo, o Bem e o 
Mal, a virtude e o ..crime, o verdadeiro e o errado crescem 
juntos e permanecem inextricavelmente entrelaçados. 
Novamente, porém, há que reconhecer que o terror, 
como qualquer outra praga contagiosa, ignora frontei· 
ras, desrespeita os valores humanos e individuais e tende 
a eliminar as ilhas de paz nos oceanos hobessianos, que 
são, praticamente, todos os continentes do planeta. Na 
verdade, nunca fomos partidários das idéias e dõs ideais 
de Olof Palme no plano internacional, no qual o 
primeiro-ministro sueco_ defendia uma terceira posição 
que não nos parecia sempre inteiramente_ simétrica e 
Cquitativa. - · · 

Eram, porém, suas convicções, e respeitamos todos os 
h~mens que as possuem, embor?__possam vir a contrariar 
as nossas, pelo que, diante da sua morte, em circunstân
cias tão trágicas,- experimentamos profunda- tiisteza e 
mesmo angústia. · 

OlofPalme foi um filho típico da sua sociedade prós
pera e fiel representante de um socialismo moralmente 
elevado e., pof estas mesmas razões; despeitaVa-lhe re
morsos a pobreza do Terceiro Mundo. O eXtreirlado zelo 
e a compreensão que dedicava à causa dos países pobres, 
como Cuba e o Vietnã, levaram-no a encarar com simpa
tia os regimes totalit~rios_ estabelecidos nesses pafses,_e 
mesmo--aS-opeátÇôes comunistas locais com o aPoio :de 
Moscou. E acabou por tombar, alvejado à queima
roupa, em pleno centro de Estocolmo. Uma nova vítima 
do terror, que não poupa nem sequer a pacífica Suécia. 

Esta tragédia nos traz à memória o destino de um seu 
conterrâneo, igualmente um humanista de alto gabarito, 
o-então secretário-geral da ONU. Dag Hammarskoeld, a 
seu tempo chamado, com carinho, de "Mister H" soldaM 
do da paz, cujo avião foi derrubado nos céus do Congo, 
onde desenvolvia missão de paz. Sua morte nunca foi 
plenamente esclarecida, mas a opiniã0Jn1blica mundial 
julgou-a resultado _de_ um crime hedio_ndo, articulado 
num quartel-general de Moscou. No dia 3 de outubro de 
1960, quando "Mr. H", defendendoMse valentemente das 
invectivas brutais de Nikita Kruschev - o qual, após a 
sua morte, pretendia confiar o secretariado-geral a wn 
triunvirato, tendo cada um dos membros o direito de 
veto -, despertou os aplausos delirantes de toda a As
sembléia Geral, excetuadas as bancadas dos países co
munistas, um delegado latino-americano exprimia sua 
admiração pelo secretário-geral com estas simples pala~ 
vras; "Es un Hombre". "Mr. H" lutou por um Congo 
independente, que mantivesse sua integridade territorial, 
por não desejar que a antiga colônla pudesse 
transformar-se num satélite. 

A opinião pública sueca inclina-se a acreditar que Pal
me tenha sldo vítlma de uma conspiração comunista, le
vada a cabo, ao que se presume, pelo "Comando Ho[ger 
Meins", uma facção do grupo terrorista alemão 
.. Baader-Meinhor'. Olof Palme foi um forte, talvez o 
mais sério candidato ao posto de secretárioMgeral da 
ONU, em sucessão a Javier Perez de Cuellar. Não ãceita
-riam mais os soviéticos, porventura, nem mesmo uma 
terceira posição prevalecente na ONU? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2: 

Votação, em turno único,_do Requerimento n<? 
20, 1986, de autoria do Senador Itamar Franco, so
licitando a transcrição, nos Anais flo Senado Fede
ral, da "recepção ao Acadêmico Murilo Badaró"
sUCesSão na Cadeira 29 - Acadeniia M inelra de Le
tras, Belo Horizonte, 1986. 

Em v.otação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.). 
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Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a transCriçãO so

licitada. 

E a seguinte a transcrição solicitada 

ALVISSARAS 

Vivaldi Moreira 
Presidente da Academia Mineira de Letras 

Ides ocupar, Senhor Murilo Badaró, uma cátedra ilus
tre. Em princípio, não há distinÇã-o" iiã topografia das ca
deiras desta Casa. Todas são nobres e nobilitam quem as 
d·etêm. Há, porém, momentos felizes, que vão corrobo
rando para que umas se elevem acima das outras pela 
eventualidade do elenco d~ seus ocupantes. 

A poltrona fundada por Líndolfo Gom·es;-sob-l:diJSpi
raÇão de Aureliano Pereira Corrêa Pimentel;foi inaugu
rada de modo sumamente auspiciosa, te·ndo como patro
no-um humanista de escol, homem de rígidas normas 
moraíS e iluminada durante quarenta e quatro anos por 
seu fundador, alma gêmea de Aureliano Pimentel, tam
bém espírito-multifacetado e de principias éticos inamol
gáveis. Estava, pois, criada a tradição. 

·Após o falecimento de Lindolfo Gomes,-quem foi a 
Acli:âeffiia recrutar para suceder à figura tão singulãr no 
mapa da cultura mineira? Nada menos do que Milton 
Campos, nosso contemporâneo, sobre o qual não há jul
gamento díspar: foi um grande homem. E grande ho
mem em_ todos os pólos da conduta Hmpida de intelec
tual, estadista e cidadão. Na falta dele, a Academia teve 
a felicidade de ir buscar, para sueeder-Jhe, seu fiel Acha
tes, Pedro Aleixo, integridade moral e írradiaçào da inte
ligêricia no grau supino, companheiro de todos os mo
mentos de nosso Enéias, que para desgraça do Brasil não 
conquistou Tróia, e por isso pagamentos até hoje. Fale
cido Pedro Aleixo, desdita que para nós se traduziria na 
célebre frase aplicada ao Príncipe de Condé: morto, pa
reCe maior do que quando vivo- tal o pranto causado . 
por sua ausência cíVica- Gustavo Capánéffia, centurião 
da cultura nacional, estatura de estadista, corte do mais 
puro intelectual, animador e criador do espírito universí
tário neste País: veio integrar nosso grêmio. ~a ele que 
sucedeis e de quem burilastes precioso medalhão que 
ides exibir neste momento. 

Em rápidas pinceladas, eis o perfil desta cadeira que 
vindes, hoje, engaJanar e acrescentar com vosso talento, 
com vosso patriotismo e com vosso amor à causa públi
ca, Sr. Murilo Badaró. 

The right man in the right place, deverei dizer mais? 
Descendente de uma ditul.stia do espírito, vós ostentais 
os_ brasões de vossas antepassados no amor às letras e na 
dedicação à política. E nesta tendes colhido as melhores 
messes para o vosso Estado e elevado seu prestígio na 
Federação. Sois, portanto, digno continuaâ:or dOS que 
vos precederam nesta cadeira que conquistates pelo ful
gor do verbo e peleja constante no ideal de servir o povo. 
A Academia Mineira de Letras concedeu-vos a !áurea~ 
iiorquC vossos pares conhecem e aplaUdem vossos_ méri
tos. Posso, tranqUilo, repetir, sem ferir vossa modéstia, 
dois versos do Camões:_ 

"Que nunca tirará alheia inveja 
O bem que outrem merece e o céu deseja ... " 

14 de março de 1986 

Murilo Badar6 
DISCURSO DE RECEPÇÃO NA ACADEMIA 

MINEIRA DE LETRAS EM SESSÃO SOLENE
REALIZADA A 14 DE MARÇO DE 1986. 

Senhores Acadêmicos, 
. Concedei-me licença para o lugar-comum que, não ra

ro, é o modo mais perfeito de dizer as coisas. Não há 
quem escape à sua fatalidade, em especial quando o que 
se tem a dizer é bem expressivo das emoções e dos senti-
mentos mais nobres da alma. -

Fostes incxcediveis em generosidade ao permitirdes 
meu ingresso na casa de Alphonsus de Guimaraens, mi
la_gre de continuidade que desafia o tempo, vence os in
créus e se consagra como a "última instância da inteli~ 
gência em Mi nas". 

Para um homem que durante quase trinta anos de in
tensa e trepidante vida política, acostUmado aos embates 
mais duros, vivendo emoções as mais variadas, confesso
vos que nada sobreleva em magnitude, esplendor e 
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glória, este momento em que me outorgais a !áurea 3ca-
dêrriíca. ----

Creio que nada poderâ superar este evento, senão o ú
nic·o compromisso de continuar a me conduzir na vida 
pública do Estado e d_o P_aí.§. n_a CQ_nformidade das tra
dições desta Casa, eSp-éCie de Senado Mineiío como a de
fine e deseja Vivaldi M_9reira, intelectual_e hQm~m públi
co que a preside com incomparãvel dedicação e amor. 

O ingresso neste conspícuo cenáculo de grandes escri
tores e homens de peilsamento, equivale a um título de 
honra que nobilita e.e_ngalana a vida. FícO a mearrar, em 
profundo exame de consciên.Çi_a, que títulos de mereci
mento poderiam atribuir-me tão alevantada distinção de 
pertencer a um soda(ício onde têm assento as majs presti~ 
giosás figufas da intelectualidade mineira. - -

Nesta Casa estão homens que pensam com seriedade 
sobre os caminhos que se descortinam à hl)manidade e 
ao Brasil, que escrevem e rrianeja.rtJ. a língua com per
feição, garantindo sua pureza e protegendo-a contra as 
agressões dos novos bárbaros. 

Perfilhados aos mesmos sentimentos de fidelidade a 
Minas, aqui se encOntram magistrados, homens públi
cos, sacerdotes, filólogos, jornalistas, hisloria_dores, en
saístas, cronistas, professores, fazendo da Academia Mi
neira de Letras esta espécie de "tribunal superior no 
domínio das letras~>, 

Se a todas rendia a distânci.a O preito de admiraçãO 
pelo que pensaram ou escreveram, ou pelo muito que 
significaram para Minas e o Brasil, pude, na visita proto
colar à busca do sufrâgio que abre as J:fortãS deste silo
geu, desvendar no trato pessoal figuras admiráveis pelo 
denso conteúdo humano, pelo toque de fidalguia enobre
cedor e pelos superiores dons de espírito que são o apa
nágio daqueles que tiveram a ventura de descobrir _nos li
vros o verdadeiro caminho para os arcanos da vida. 

Se não foi surpresa esta revelação, eis que o veio ga
rimpado fazia supor prenhe de gemas preciosas, admito 
minha enorme alegria e a cada encontro que se sucedia, 
na prosa descpntro:~.ída e carregada de ensinamentos e, _em 
especial, pela benevolência com que julgaram a ousada 
pretensão do orador _e do político que batia à porta doS 
acadêmicos. 

Estava dominado por um misto de ambição e" temor. 
Aquela lastreada pelo sentimentos de que, ão curso da 
carreira política, não descurei dos aspectos capitais da 
boa formação intelectual que se exige dos homens públi
cos dignos de tal classificação. Receio quase natural em 
que se vê, de repente, colocado_naquelas alturas_ que são 
verdadeiros precipícios, como dizia Vieira. 

Os sonhos que povoaram a imaginação do menino de 
Mínas Novas estavam a milhares de anos-luz deste imor
redouro instante. Por mais que deixasse meu espírito 
voar pelo espaço imaginário dos devaneios, não me seria 
lícito supor" que um dia viesse a ter assento ao lado de 
João Etiene Filho, que me concedeu, no curso d_e ginásio 
do Padre Machado, o primeiro prêmio de história, que 
tanto mais se enriquece atribuído pelas mãos dessa figu
ra que honra a inteligência de Minas e a quem mais tarde 
o destino a ele me ombreou na luta pelo desenvolvimen
to do teatro e das artes cênícas em Belo Horizonte. 

Como poderia o ~dolescente chegado do interior, en
tregue aos cuidados_ médicos dt;:sse cientista, misto de sá
bio e santo, que ê Hilton Rocha, quimerizar que o desti
no lhe asseguraria a distinção de poder sentar-se ao seu 
lado neste ateneu mineiro? 

Se desse largas à imaginação, mesmo assim _rnç.u_anelo 
estava tão remoto da_re_alidad,e que hoje se çqnfig_!.ira de 
encontrar-me na companhia deste extraordiná_rip jurista 
e homem público que é Franzen de Lima, do notável 
professor de Teoria Geral do Estado, Orlando Carvalho, 
do emérito mestre de Teoriã--Gerã.l do DireitO, -que é Ed
gard Godoy da Matta Machado, três pontífices do Dire:i~
to em Minas, cujas lições serviram de bússola e norte 
parâ várias- gerações de estudantes. 

Se a todos é permitido entregar-se à fantasia ardente e 
ousada, teria rompido os diques da audácia imaginária 
pretender um dia ver-me ladeado pro Fábio Lucas, que 
desde menino no Instituto Padre Machado deixava à 
mostra sua incoercível vocação para a literatura, consu
mindo livros e mais livros diante de seus colegas sequio
sos de imitá-lo, ou pelo sociológo, professor e eminente 
homem público Edgar Vasconcelos Barros, a quem tri
buto o preito de minha admiração desde os tempos em 
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que me honrei de ser colega na Assembléia Legislativa de 
Minas. 

Cada uma das figuras, vivas ou mortas, que compõem 
a nobre paisagem humana desta Academia, sugere-me 
espaços ocupádos e tempos vívidos. Abgar Renault, em 
quem não sabemos mais o que admirar, se o filólogo 
competente, o homem público, o-inspirado poeta, que 
me eXaminou nas provas vestibulares ao curso de Direito 
e mais tarde levou-me às lágrimas com o seu Lápide sob a 
lua, na elegia ao filho morto. 

Francisco Magalhães Gomes, vizinho do bairro Santo 
Antônio, cientista renomado, homem culto e sábio, a cu
jas portas sempre se bate à busca da palavra clarividente. 

Com saudade, revejo meu professor de Latim, Mello 
Cançado, mestre Alberto Deodato, a inconfundível figu
ra de Moacir Andrade, bebendo inspiração na passarela 
da Avenida Afonso Pena, um autor em busca de suas 
personagens no dia-a-dia da cidade grande. Reencontro 
na sentida ausência, a doce figura de Heli Menegale, o 
alegre e cutto diamantinense Aires da Matta Machado, o 
professor eminente Oscar Mendes, Mário Cassassanta, 
meu mestre de Direito Constitucionãi. 

Ouço a voz flamejante do tribuno Paulo Pinheiro Cha
gas, o ruído das manifestações populares aplaudindo 
Kubitschek. 

Encontro-me com Ildeu Brandão. Mário Mendes 
Campos, Edison Moreira, Soares da Cunha. Olavo 
Drummond, Oiliam José e taqtos outros a .quem me li
guei por afetuosos elos de estima, antes de chegar a esta 
Casa. 

Considero sumamente honroso. participar desta 
ilustríssima assembléia de homens letrados, tendo como 
companheiros, o eminente Acadêmico Oscar Dias Cor~ 
rêa, a quem atribuístes a penosa tarefa de proferir o dis
curso de recepção ao novo membro e Vivaldi .Moreira, 
guardião zeloso das melhores tradições mineiras, defen
sor intransigente dos padrões de respeitabilidade da 
Língua Pátria, homem público e servidor do Estado, a 
quem se deve relevantíssimos serviços prestados à causa 
da- coletividade. 

O momento nãp é_ propício às rememorações, mas 
devo indicar-vos ás matrizes de_ minha formação para 
que não vos julgueis temerários, imprudentes ou menos 
cautelosos na escolha que fizestes. O vetusto e bicente
nário casarãd onde nasci e vivi a infância e parte da ado
lescência, tinha na biblioteca e na ampla sala de jantar 
seus dois centros de gravídade. Ali, no recolhimento si
lencioso das noites minasnovenses, o doutor Chico Ba
daró tinha à sua disposição o que de melhor havia na li
teratura médica e na literatura e letras universais. 

A ampla sala era o cenário ond~ se desenrolava a in
tensa atividade política, no vaivém continuO de correli
gionários ou das presenças dos sertanejos e matutas com 
seu linguajar característico e o deSfiar interminável dos 
probremas que a pobreza e a miséria d~ região agrava
vam. 

Carreguei as imagens sempre vivas dos livros e das ar
ticulações políticas. Mas não se me apagou da memória 
as cenas protagonizadas pelo médico notável, que era 
meu pai, tentando aliviar um pouco as dores-que a fOme, 
a_ desnutrição e as endemias causavam ao seu povo, 

Cresceu comigo o juramento íntimo de realizar algo 
que pudesse, pôr termo ao sofrimento de tantas crianças. 
cujos organismos famínfoS e corpos esquálidos eram o 
terríVel anátema contra uma situ-aÇão "injusta que preCi
sava ser corrigida. 

Para qUe- as lágriritas voltassem ao -recesso da& pál
pebras, como pateticamente apelou a saudosa Henrique
ta Lisboa em seu emocionado e dramático canto. 

A política foi miriha vOcação e meü destino. Os livros, 
a companhia permanente e _o utensílio irrev_o_gável do 
político. 

Desde m.uito, esta conspícua Cá sã iiãó recebe e acolhe 
apenas escritores que tenham logrado consagração, 
a:briildo su_as portas a homens públicos que marcaram 
sua vida pelo irrecusável apreço às coisas_do <;spírito e da 
inteligência. 

Venho para uma cátedra de políticos, à excessão do 
patrono e do fundador, que preservaram no curso de sua 
agitada e trepidante atividade a marca inconfundível dos 
que se entregam à faina rude e áspera, em que a necessi
dade de_ agir em função dos dados da realidade movediça 
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em que aluam, não foi capaz de afugentá-los do dever de 
preserVar valores fundamentais. 

-Até p-õf((üe o político que pretenda conservar_ a digni
dade das nobilitantes funções, que se obriga à semeadura 
intermináVel de idéias, para que não caia no território 
promíscuo e irresponsável freqUentado pe1os demago
gos, que não deixe transformar sua palavra em pueril lo
quacidade, destituída ~e conteúdo e significação, não 
pode furtar-se ao amorável convívio com os livros e à 
aprazível companhia daqueles que sentiram e interpreta
ram _o mundo, abrindo-lhe novos caminhos e 
iluminando-lhe as paisagens. 

O político faz parte de um mundo igualmente habita
do pelos poetas, vivendo a atmosfera de sonho em busca 
do ideal, que se afasta sempre quando ele se aproxima. 

Apalpar as estrelas, eis a tarefa. impossível a que se de
dica o político, tentando sempre, ainda certo de que não 
conseguirá, renovando a cada dia o esforço, ainda que 
tudo se lhe afigure inútil, redobrando as energias quando 
em torno de si, muitos jã tenham tombado pela des
crença ou pelo cansaço. 

Há de se sentir e ver que, seus caminhos e sua vida es
tarão sempre resplandecentes pelo luzeiro que delas ema
na com intensidade sempre crescente. 

Estais recébendo em vosso seio um político que se fez 
orador. Orador que acredita na força da palavra e que 
"o discurso não entrava a ação", como dizia Péricles no 
discurso aos heróis da Guerra do Peloponeso. 

Homens do seu ternpo, o magnetismo dos or_adores se 
perfaz com o mesmo impacto de um raio ~a intensa lu
minosidade do relâmpago. Exercem, por isto mesmo, en
quanto vivos, fascínio maior que os escritores, mas quase 
sempre não figuram e não se incluem na ilustre família li
terãria. Produto da época e do acontecimento, o grande 
orador modifica o curso da História e sua palavra, posta 
a serviço· de uma grande causa, não perde o conteúdo de 
verdadeira obra de arte. Afinal, dentre as mais nobres, 
eloquência ocupa lugar de especial relevo entre as artes. 
"O útil, longe de circunscrever o sublime, o amplia. A 
beleza não se degrada por haver contribuido para o me
lhoramento das multidões humanas", assim se expressou 
Victor Hugo. 

Onde estiver a beleza. ai se encontra a verdadeira obra 
de arte. _O orador, digno desde nome, cinzela como o es
tatuário, como os poetas, eterniza os momentos, tem 
gestos largos e expressões como os ateres, sua voz tem a 
envolvência de acordes musicais, sua força dialética dá
lhe capacidade de persuadir, sua crença lhe impõe a ar
madura e a força dos guerreiros, seu pensamento, o gê
nio do filósofo que convence e instrui. 

Não me refiro ao espetáculo de logomaquia, tão em 
voga nos dias de hoje, a essa parolagem, produto de um 
tempo em que a imagem substitui a palavra e seu choque 
verdadeiramente torturante, elimina nas pessoas a capa
cidade de meditar sobre o que vê ou ouve. 

Não há orador sem informação universal em ciências e 
artes, nem produz as mais belas e nobres formas de fa
cúndia quem agride o vemâculo desapiedadamente. 

O verdadeiro tribuno é um semeador. Ã medida que 
fala, suas palavras vão criando rafzes em alguma parte, 
em especial se possui a superioridade intelectual que de-
riva da cultura. 

Por isto, os grandes oradores estão presentes aos dra
máticos acontecimentos da História, em todos os tem
pos. 

"Na escola da vida, aprendi eu que a palavra e não a 
ação governa o mundo, em toda a parte", assevera o 
Príncipe Odisseu ao filho de Aquiles. 

Bem antes do Sermão da Montanha, parênese que ain
da hoje comove, persuade e c_onforta, o mundo já se cur
vava ante aqueles que possufam o divinatório dom da 
eloqUência. 

Foi assim, na Grécia e Roma Antiga e no curso de 
todo o longo trajeto percorrido pelas civilizações. 

A Inglaterra encontrou no vigor do verbo grandilo
qllente de Witliam Pitt as fontes de energia e força para 
reerguer-se do caos e da crise e, lá mesmo um velho lida
dor da liberdade manteve-a, pela palavra e pelo exemplo, 
invicta contra a brutalidade e a tirania. 

As portas da liberdade se escancararam a todos os po
vos do mundo pela palavra de fogo de Mirabeau, Dan
too, Robespierre e tantos que esculpiram as páginas 
imortais da Revolução Francesa. Teria ela acontecido 
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sem seus tributos, que alcançaram momentos de celsituw 
de em suas orações, archote formidável que iluminava as 
futuras conquistas? 

Filha dileta da liberdade, tão necessária à eloqUência 
quan~o o mármore ao escultor, a palavra de Lin_coln conw _ 
s-olida, em definitivo, os conceitos da verdadçira dem9-
cracia, com a mesma e obsessiva crença com que os for
mulou Victor Hugo e Gambetta na França, Emílio Cas
telar na Espanha, Dostoievsky na Rússia, José Estevam 
em Portugal, seus paladinos imortais. 

O elenco de notáveis oradores brasileiros, põe nossa 
Pátria em lugar de eSpecial destaque na históriá universal 
da eloqUência. _ 

Vieira, Montezuma, Berrl:iid.o Pereira.Qe Vasconcelos, 
Torres Homem, Silveira Martins são alguns dos gigantes 
da tribuna, cuja voz_ oracular esteve indissoluvelment~ liw 
gada à evolução a aperfeiçoamento das instituições polí-
ticas nacionais. -----

A mancha negra da escravidão, o opróbio que se 
lançava à face do País pelo cruel espetáculo dos negros 
acorrentados, foram eliminados pelo verbo flamejante 
de Joaquim Nabuco, <> apóstolo do abo!icionísmo. 

Logo após, Rui, que acreditava na .. tribuna sem fúria 
e na imprensa sem restri<;ões", erigiu monumentos impe
recíveis ao direito, à liberdade e à justiça pela força in
vencível de sua palavra diamantin-a. 

João Neves da Fontoura foi a voz do tribuno que con
solidou a Revolução de 30 e poucos anos mais tarde sur
ge no horizonte da política brasileira um grupo de ora
dores de raça, da estirpe de Otávio Mangabeira, Afonso 
Ar_i!:lo~,-- Ça_rlos _ 4t~rc_j_a __ Çap?_Q_ernª, _ _JM~~]jnp _Kl.l_bLts~ 
Chek, Paulo Pinheiro Chagas. 

A relação não teria mais firil e para cada nome !em bra
do há a memoração de tropas que em instante histórico 
decisivo foram o estopim deflagrador de uma grande 
modificação no curso dos acontecimentos. 

Ou alguns momentos de rara beleza, como aquele em 
que, José'"Bonifácio, o Moço, descreve nossa vocação 
para sermos livres: 

.. Em nosso País, na pedra isolada do vale, na árvore 
gigante da montanha, no píncaro agreste da serrania, na 
terra, no céu e nas águas, por toda a parte Deus estam
pou o verbo eterno da liberdade." 

Espero merecer vossa indulgência pela longa digres
são; que se tornou necessâria para justificar vossa magw 
nanimidade, ainda tenha o recipiendário jamais ousado 
pretender ombrear a esses verdadeiros himalaia_s_ da orow -
grafia humana e politicá -nãcional. 

Tenho procurado, ao curso desta árdua _E_ ingente atívi
dade polfticil, tão absorvente clllão difícil, não me afas~_~r 
dos mananciais humanísticos de minha formação. 

Se da casa paterna_e do exemplo a_v'?engo ~e vieram a 
mim inspiraçõeS-para não f•tgir dessis comPrOm-iss-os it;t_
telectuais, sempre entendLque a ação poJúlcá, :.._ ~·a.:.mã:fs 
n·obre forma de servir à Pátria", como dizia 'João Manw 
gabeira - transformawse em permanente exercició peaa-
gógico. _ _ _ _ _ . 

O político que nãO faz de sua palavra e de seu exemplo 
uma constante lição de amor à liberdad~, de ~_preç~ _à 
Justiça e rigorosa moralidade, conden~-se à desestima da 
opinião pública. 

Aos muitos notáveis oradores que pertenceram a esta 
Casa e deixaram seli anlbiente iinpregnado de el~qil_êllcia 
e civismo, aos políticos que aqui tivera~!~ ac~lh[da, P9~-
que foram a um só tempo servidoreS do povo e homens 
de cultura, junta-se outro, com a humildade de quem 
vem abeberarwse entre doutos e sábios e captar inspi
rações para o se_rviço permanente da Pátria. 

O PATRONO- AURELIANO PIMENTEL 

Devo falarwvos do ilustre_ nome que outorga o patro
nato da cadeira que vossa generosidade me atribuiu_. Foi 
um sábio que Minas deu ao Brasil. E haveria de __ ser aque
la Minas representada pelo que tem de mais expressivo, 
brilhante, patriótico, eis que provém de São João del 
Rei, a velha e setecentista vila, tão rica de tradiçôes_ e de 
glórias, berço de heróis, artistas e poetas. 

Foí naquele generoso pedaço de terra mineira que nasw 
ceu_.Aureliano Pimentel em 26 de novembro de 1830, 
impregnando-se ainda jovem da atmosfera cultural e 
poHtica que marcaria profundamente sua vida e obra. 

A pura vocação talvez fosse a medicina, para cujos es· 
tudos principiou a apiestãr-se, mas seu destino era o tra-

balho intelectual, o magistério, o devotamento ao estudo 
e à pesquisa filológica. __ . 

Vencendo o concurso para a cadeira de filosofia em 
Ouro Preto, de cuja banca fazia parte a figura oracular 
do Império, _Bernardo Pereira de Vasconcelos, Pimentel 
v_o:Itou a São Jo~o dei Rei onde foi descoberto por Pedro 
II quando de sua imperial visita àquela cidade. 

Deslumbrado com sua prodigiosa cultura e vasta eru
dição, o Imperador convidou-o para ser o reitor do inter
nalo do Colégio Pedro H no Rio de Janeiro, anunciando 
a boa nova a Car)os de Laet c_om expressões consagrado
raS:_ "Ê um sábio, um verdadeiro erudito, que descobri 
em São João del_Rei. Converse com ele e verá". 

Não foi outro o traço que dele guardoU o grande mesw 
tr_e_ brasileiro, que se referia a Aurelia,no Pimentel com 
entusiasm_o e crescente admiração. "Não é um homem, é 
uma biblio_teca", proclamava em meio ao relato de seu 
concurs_o para catedrático. -

.. Ninguém é maior que ele. Disserta como veradadeiro 
mestre", exclamava Laet ao examiná-lo no teste para a 
cátedra. "Contingências dª- vic;i_a oficial me conStiiuír?m 
em comissão exaniínadora, no papel de argiiente do ve
lho mestre. Mas~ em verdade, o discípulo era eu", con
cluiu. 

As teses que elaborou para concurso, pondo à mostra 
seus amplos c:onhecimentos "são três monumentos de sa
ber erigidos à Literatura Filológica brasileira", -

Notável latinista, poeta de altíssima sensibilidade, bo
tânico q-ue classificava plantas nas excursões pelos arra
baldes, helenista de. vôos alcandorados, poliglota, teve 
tempo paraesp.ecia!izar-se em astronomia, arqueologia, 
transformandowse em "impressionante manancial de in
formações.e explanações, um espírito vivo e documentaw 
do de qualquer trecho ou lição", no dizer de Lindolfo 
Gom~s. que o escolheu para patrono de sua cadeira na 
nascente Academia Mineira de Letras, em Juiz de-fora. 

Aureliano Pimentel tinha a .. estranha figura de sábio 
europeu", acentuada ainda mais fortemente pela sua dé
bil e pequena estatura. Amargou momentos de intensa 
difiClJidade para viver, oculto em sua modéstia e prisio
neiro de seu temperamento arredio. A crônica de sua 
vida dá conta da recusa em receber o Imperador em sua 
casa, dela se afastando para que Dom Pedro II não to
masse conhecimento_das condições humilíssímaS- em que 
vivia. 

Esse homem franzino,. contudo, era dotado de dura 
têmpera. Reagiu com todas as forças à deposição do Im
perador, mantendo-se orgulhosamente monarquista, até 
que a vida se lhe apagasse por completo. 

"Na vida honrada desse austero varão, havia wn culto 
que prezava espartanamente e q11e ninguém ousou ainda 
profanar: o da sua fidelidade à gratidão'', comenta Lin
dolf_o Gomes que o conheceu nas ruas de Juiz de Fora, 
caminhando distraído e totalmente absorto com .as leitu~ 
ras-que preenchiam todos os seus momentos. 

Avesso a qualquer tipo de popularidade, refratário às 
preocupações mundanas, entregue tão-somente à deter
minante de sua vocação de instruir-se cada v~z D;~ais, Pi
mente[ não figurava normalmente na lista dos intelec
tuaís, nã:ci -teve seu retrato pintado; nem po-sto nas reen
trânCias_ onde se agasalham as reputações nos panteons. 

Não chegou ao galarim da fama que lhe era devida e 
que-a muitas mediocridades bafeja. Experimentando as 
farpas que lhe atiravam críticos apressados, Aureliano 
Pimentel elaborou trabalhos dignos de figurar nos ca
tálogos das obras-primas da Filologia e da Literatura 
NacionaL 

Estudar com mais profundidade a obra de Pimentel 
Seria tarefa infinitamente superior às fOrças do oiador, 
da mesma forma que analisar todos os acontecimentos 
de sua proveitosa existência escaparia aos modestos pro_
pósitos desta oração. 
_ Todavia, parece-me a mim oportuno projetar no tem~ 
po de agora algumas das lições de Aureliano Pimentel, 
.em especial, àquelas que refletem seu acendrado amor às 
Jetras e, _em especial, ao culto da Língua Pátria, 

Quando se lêem e se ouvem governantes, políticos, ad
ministradores, até mesmo escritores __ de certa nomeada, 
falarem ~-_e es_creverem teimosamente mal a língua, 
tratando-a _com abominável desprezo, abastardando-a e 
reduzindo-a a mero instrumento de comunicação, tão 
próximo das fases primitivas do homem, convêm recor
dar que o imortal sanjoanense legou aos pósteros pesqui-
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sas inigtUtlã-veis sobre aspectos da Língua Portuguesa 
que enriqueceram as gramâticas de todos os tempos. 

Fernando Pessoa desejava que "nossa P..itría fosse; a 
Língua Portuguesa". Se, de fato, assim o é, nunca o Bra
sil andou tão povoado de apâtridas, pois outra definição 
não merecem aqueles escritores incorretos que renegam 
o próprio oficio, igualmente aqueles que manipulam a 
palavra falada com desenvoltura somente comparável ao 
vohmte do desapreço que têm pela forma e pelo conteú
do. 

Em magnífica avaliação da Nova Gramática, do pro
fessor Celso Cunha, o conceituado_ Wilson Martins põe a 
nu, impiedosa e causticamente, aqueles "escritores famo
sos que no País já não sabem distinguir entre esse e este, 
jâ perderam a noção das regências verbais e confundem 
o adjetivo mau com o advérbio mal", receitando-lhes 
com ... insístência o estudo profilático da Nova Gramáti
ca, de Celso Cunha e Lindley Cintra". 

O sintoma da doença evidencia sua mais visível causa, 
que se diagnostica pela pressa na elaboracão do trabalho 
destinado mais à comercialização, que substitui a medi
tação amadurecida das idéias pela falsa erudição das ci
tações empoladas, ou, o que é mais grave, o gosto pela 
novidade e a incorrigível tentação do estrelismo intumes
cido pelas crônicas sociais. 

Esta a grande lição que ressuma da vida e da obra de 
Aureliano Pimentel, ilustre mi"'eiro que-dignificou sua 
terra, honrou sua gente, espalhoU~exemplos de bondade 
e correção pessoal, terminando seu.S'Qias amado e respei
tado pelos coetâneos, que carpiram sua morte com a sinM 
cera doi d-os que vêem afastar-se os santos-e os s"âôíos: 

O FUNDADOR- LINDOLFO GOMES. 
-·POr --tê:lo ·conhecido de perto em Juiz de Fora, 
admirando-o e estudando-lhe a obra, certamente ispira
do em_ seu__exube~ante_~odelo, Lindolfo Gomçs eleyou-o 
ao patrõrlato da cadeira c~m que se empóSSOll na Acade
mia Mineira·- de Teúas, ao tempo de sua fundação em 
Juiz de Fora. 

Fundador da cadeira n9 29 quando da criação desta 
Casa, nO início dO século, Lindolfo Gomes era paulista 
de nascimento; mas passou praticamente toda sua exis
tência em Minas, _emprestando à vida cultural de Juiz de 
Fora e do Estado vultosa contribuição de sua erudição. 
talento e apego às coisas do espírito: - , 

PfofesSor-eméritá, devotado ao trato das letras, mili
tante do jornalismo, fundou jornais e periódicos à êpoca 
em que a cidade mineira da Zona da Mata experimenta
va grande progresso, entregando-se a uma faina fecunda 
na vida literária, onde produziu copiosa obra que sedes
dobra em vários t[tulos. 

Diretor de grupos escolares, inspetor de ensino fiscal 
de escolas normais, atividades que o colocavam em con
tato com estabelecimentos, professores e alur.os, tt,td9 
isto propiciou a Undolfo Gomes o ambiente inctfspenSá
·veJ ao desenvolvimento de sua indomável vocação para a 
disquiSição filológica, a elaboração de romances, contos 
e poesias; além da produção de livros didâtivos de Portu
guês e Aritmética. 

Possuidor de estilo elegante, deixou magnífica amosw 
tra no gênero do romance, destacando-se Mortalhas, 
Maria da Graça e Sinhá Miquita, entre outros, em que a 
marca de sUa preocupaÇão cOm a pureza-da liÕgua ocre· 
denda ao respeito e admiração de quantos se dedicam à 
avaliação de sua obra literária. 

Certamente, a consagração maior que obteYe Lindolfo 
Gomes foi como folclorista, .. o nosso mais completo, 
neste sentido de ter a dupla erudição lingtlística e 1'ol
clóri_ca"_, _c_omo o definiu João .Ribeiro. _ . 

O pdnleíro_~_itular da cadeira n9 29,_pela pesquisa e es
tudo, adquiriu a consciência de que é possível penetrar 
nas profundezas d_a alma do povo e na_ sab~doria_das 
grandes coletividades quando se descobre o v.eio_ abun
dante dos contos e lendas populares e parte na busca do 
real sentido e origem dos !!dâgios e (rases_ que, não raro, 
definem a personalidade, exprimem o temperamento e a 
psicologia das Nações. 

Se Lindolfo Gomes como -romancista, poeta, contista, 
cronista e escritor de livros did~ticos pode nãO ter Canse~ 
guido atingir as cume~das da glória, esta ilumina sua 
fronte como folcrorist~ e lhe reserva lugar proeminente 
nos fatos da inteligência brasileira. 

Falecendo no Rio de Janeiro em 195~ aos setenta e 
oito anos de idade, a Academia Mineira de Letras teve a 
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feliz inspiração de escolher Milton Campos para 
suceder-lhç.. 

MILTON CAMPOS 

Ainda que Pedro Calmon houvesse sentenciado que 
.. o pior discurso é o discurso longo", se bem sobre esse 
"primeiro cidadão de Minas" muitosjâ tenham escrito e 
falado, mesmo na certeza e convicção de que não mais 
será. permitido ao orador descobrir novas facetas de sua 
personalidade que possam ser objeto de anãli~e com fo_
ros de novidade, rogo vossa licença e indulgente com
preensão para alongar-me um pouco mais a respeito des
se mineiro, que na opinião sempre correta de Vivaldí 
Moreira ••exerceu uma espécie de edificante magistratura 
moral" sobre o Estado, sua época e seus contemporâ
neos. 

Seja-me permitido trazer à colação artigo que, ao imw 
pacto de sua morte, escrevi sobre ele, tangido pela 
emoção de ver desaparecer alguém que, de repente, pasw 
sou a significar bússola, norte e inspiração. 

Nos alvores da adolescência vivi na casa de meu pai o 
clima febril e radicalizante da política mineira, Sob o in
fluxo e- as emoções desencadeadas pelo fim da ditadura e 
o ingresso do País no amplo e descortinado caminho de
mocrático. Estudante de ginásio no Instituto Padre Ma
c:bado, de família pessedista, o comedimento, a prudên
cia e o espírito serenó do velho Badaró, constituinte esta
dual de 46 - cenário ,i(ustre das refregas verba~s mais 
contundentes entre udenistas e pessedistas- não permi
tiam que o fragor da luta perturbasse a admiração since-
ra que nutria pelo Governo do momento.. _ _ 

Mesmo assim, ao muito jovem estui:lante de ginâsio da 
época, distante dos acontecimentos e sem entendê-los em 
sua verdadeira dimensão, chegava esmaecida e às vezes 
desfigurada, a imagem daquele que diriSia o gOverno mi
neiro, tisnada pela incrível virulência dos debates parla
mentares, do clima de vindita política qUe se instaurou 
em algumas regiões do Estado, em ambiente de total in
tolerância e até fanatismo. 

Minha primeira e definitiva admiração por- Milton 
Càmpos SUrgiu mais tarde ao ler o Compromisso Demo
crático, com o admirável prefácío de Abgar Renimlt. 
Princip'iei a ·compreender melhor o sentido da presença 
daquele varão conspícuo na dificH fase de transição p·or
que passava a província montanhesa e, convencido esw 
tou, de que os historiadores da vida minC!ira cer(ament~ 
hão de concluir também-que o calor da contenda política 
após a redemocratiiação teve :i abrandá-lo exatamente a 
f~gura pinacular de Milton Campos-, presidindo o Goverw 
no com a postura de magistrado romano, a elegância de 
estadista inglês, a sabedoria de um pensador francês e a 
inabalável crença helénica na verdadeira democracia. 

MaiS tarde, em Brasília, dele me aproximei, viSitando-
o seguidamente no Senado e tendo-o como dos princi~ 
pais comerisais de nossa mesa na ••república"·-que ali ins
talamos, em companhia do então Deputado Hêlio Gar
cia, o Deputado Monteiro de Castro e o hoje Conselhei
ro do Tribunal de Contas, Manoel Taveira. 

Milton Campos propiciou nôS "Qiálogo-s inolvidáveis, 
analisando com sua reconhecida percuciência os aconte
cimentos de que fora protagonista nos 'últimos- ã-nos e 
projetando para o futuro a visão do Brasil com que havia 
sonhado. _ _ _ 

Fazer neste instante a evocação da memória de Milton 
Campos deixa de ser para o orador mera cortesia impos
ta pelo protocolo acadêmico e se transforma numa reve
rência à dignidade política, à cultura, ao civismO e às vir
tudes mais nobres_da gente mineira, de que fõf um p-orito 
culminante de: suas mais Hdimas expressões. 

Não me serã permitida a ousadia de trabalharem filão 
já garimpado por outros eminentes escritores e intelec
tuais. Sobre ele ViVatdi Moreira fez publicar uma sêríe 
de memoráveis artigos, onde interpretou, com a clariVi
dência de sempre, a ação do governante e a época políti
ca em que sua presença dominadora foi-o centro de gra
vidade, ''por onde passavam todos os meridianos da sen
sibilidade mineira". 

No volume_ Testemunhos há variada Série de depoi
mentos sobre ele "orientador inyoluntário e despreten
sioso de nossa geração", no dizer de Carlos Drummond 
de Andrade. 

Seu Compromisso D~mocrátioo é verdadeiro breviário 
cívico e ali estão gravadas páginas imortais do pensaw 
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mento político liberal, do verdadeiro democrata, do ho
mem de Estado que tinha como fanai a idéia de que "go.
veinar-é dar tom moral à sociedad~",_clamando pela 
"restauração das chamadas virtudes quotidianas, apa
rentemente tão pálidas em contraste com as virtudes he
róicas". 

Tudo nele conduz ao equilíbrio entre a personalidade 
e a obra, marcada pela discrição e pelo temperamento 
avesso a qualquer tipo de publicidade, naquela "sua 
franciscana tendência à omissão de si mesmo e à falta de 
~etãculo pessoal", sem abrir mão de Princípios em tor
no dos quais arma "resistências peremptórias tanto mais 
firme quanto parcà de palavras". 

Desejo confessarwvos, reiterando o que escrevi no cita
do artigo, que não conheci ninguém com maior altitude 
moral do que ele. Não convivi em minha carreira política 
com nenhum outro que tivesse visão tão ·generosa -do 
Brasil. Não é exagero atTrmar que Milton Campos foi €1 

maior homem público do Brasil. Pelo menos, eu jamais 
conheci outro que tivesse sua imponente dimensão. 

PEDRO ALEIXO 

Morto MiltOn, dá-lhe a Academia como sucessor ou
tro digno mineiro, orador tlamífero, têmpera de lutador, 
intimorato defensor das franquias democráticaS; advo
gado, jornalista e jurista consagrado: Pedro Aleixo. 

Quantos o escutavam nas tribunas parlamentares ou 
nos ~alões do júris populares, expondo com eloqUência e 
franqueza suas teses, verberando os poderosos do dia, 
aplicando o látego de seu verbo cáustico contra aqueles 
que deformavam a vida democrática, talvez não imagi
nassem aquele homem de rija formação, endurecido nos 
embates políticos, derramando lágrimas de sincera 
emoção ao con telnplar o filho deitado, na simbologia in
tensa e dramática do juramento de fidelidade à Igreja, re
cebendo as ordens sacerdotais. 

Assim era Pedro Aleixo, resoluto, inflexível quando se 
tratava de defender direitos. Humano, sensível, temente 
de Deus, diante das coisas simples da vida. 

Guardo dele imperecível recordação quando, ao tem
po em que era V ice-Presidente da República, fui visitá-lo 
em seu gabinete de trabalho nas dependências do C~m
gresso NacionaL · 

Havia recebido notícias de sua atitude no Conselho de 
Segurança Nacional, profligando com veemência as in
discriminadas cassações de mandato, não raro instru
mento de vindita posto em -ação pari atingir adversários 
poHticos. Enquanto a maioria dos conselheiros assumia 
posição silenciosa e omissa diante dos relatórios com 
força de sentença transitada em julgado, Pedro Aleixo 
não se dobrava àquelas conveniências em que muitOs se 
agasalhavam, colocando toda s_ua dialética de experi
mentado advogado contra as injustiças imirientes. 

O que me levou a procurá~ lo foram as informaçõ_es re
serVadas que recebera acerca de sua brava e destériiiaa' 
posição quando de várias reuniões do Conselho tentava
se a cassação praticamente de toda a bancada federal de 
Minas envolvida pelos acontecimentos de 1968. 

Recusou-se polidamente aos agradecimentos, 
fechando-se em mutismo impenetrável sob a alegação de 
que as reuniões eram sigilosas, fato que o impedia de 
qualquer observação ou comentário. Atitude de grande
za moral que retratava com fidelidade o grande homem 
público. Talvez outro de menor dimensão se permitisse 
credenciar aos reconhecimentos. Ele retraiu-se como lhe 
impunham as regraS de correÇão-êtica e comp era de seu 
feitio. _ -

Recolhi depois do insuspeito Senador Tirso Outra_, do 
bravo _rincão gaúcho, que participava dó Conselho na 
qualidade de Ministro da Educação, emocionado depoi
mento sobre as atitudes que ali assumia Pedro Aleíxo, la
vrando protesto to_das as vezes em que, segundo seu en
tendimento, se fugia dos ditames da Justiça Tão mais 
dramátiCas se tornavam essaS intervenções quando pos
tas em confronto e cotejo cem a muda coadjuvação dos 
componentes do órgão. 

Pelos idos de 44, o advogado se preparava para o re
torno às lides po(íticas, de que se afastara desde o golpe 
de Estado de 1937, que marcou definitivamente a vida e 
carreira -de Pedro Aleixo, com seu bravo e energético 
protesto dirigido a Vargas contra o fechamanto da Câ
mai'<i-dos Deputados, de que era Presidente. Assinado o 
Manifesto dos Mineiros, insp~rado -e elaborado em seu es-
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critório e tecido n.as conspirações silenciosas dos corre
dores do fórum de Belo Horizonte, nas livrarias em meio 
aos sussuros dos intelectuais, proclamava que "as armas 
CC?m que nos aprestamos para servir normalmente à Pá
tria são a pena e a palavra". 

Orador vibrante, tribuno que deixou nos anais do Parw 
lamento brasileiro as mostras de sua variada cultura, do 
patrioti'Smo que ·nao conhecia limites, foi recebido nesta 
Academia por Paulo Pinheiro Chagas que dirigiu à as
sembléia a pergunta, em seu discurso de saudação ao 
novo iffiortal: ......:... "Qual o maior Pedro Aleixo? O advo
gado, o jornalista, o jurista ou o polítiCo?". Deixemos a 
resposta ao próprio Paulo. 

uHá que ver em vós, antes de tudo, o advogado. Ad
vogado da lei, fizestes um nome de jurista, que ainda re
percute no foro e, professor de Direito, dignificastes o 
magistério. Advogado dos pobres, entre outras beneme
rências, cõritrü'istes a Fundação São José, para a qual jã 
destinastes todos os vossos bens, de que vossa família te
rá apenas o usufruto. Advogado do povo, defendestes os 
seus direitos, na imprensa, nos Coarnícios, no Parlamento. 
Advogado da liberdade, sempre vos batestes por ela, em 
todas as formas, e por sua sobrevivência em todos os lu
gares. Mas o causídico que há em vós, senhor Pedro 
Aleixo, não tem como armas apenas a virtude quase mo
nacal, a sabedoria jurídica, a cultura humanfstica, o 
amor das boas letras_, O prini.eiro motiVO do vosso poder 
é a palavra do orador. Na cátedra, na tribuna do júri ou 
do Parlamento,..nos palanques populares, a vossa facún· 
dia acendeu luzes, convenceujufzes, traçou normas, indi· 
cou rumos. Porque vós não sois somente um cultor da 
arte de dizer bem, com o vosso estilo castiço e vosso gos
to ético, rrias um poeta da eloqUência. De resto, como 
que a robustecer ainda mais a figura do advogado, que é 
a vossa segunda.natureza, hâ um fato definidor. Sabe-se 
que tendes dois livros de cabeceira: a Bíblia e a Consti· 
tuição da República. E desta verificação outra vez apare
ce o advogado, de um lado submisso à lei de Deus e do 
outro à lei dos Homens", arremata o saudoso mineiro da 
cidade de Oliveira. 

Não há necessidade de se dizer nada sobre Pedro Alei
xo, nobre Varão mineiro, culto, bravo no seu civismo, in· 
c_omparável democrata e patriota, elevado corn justiça às 
culminâncias da vida nacional, onde honrou Minas pelo 
cque ela tem de mais expressivos em sua história, em sua 
vida e paisagem humana. 

GUSTAVO CAPANEMA 

Re<;entemente, e por proposta minha, o Senado Fede
ral tributou __ a Capanema justa homenagem. DiscUrsei 
procurando traçar o contorno do grande homem público 

_~mineiro, resgatando dívida que os políticos brasileiros 
- Com ele, haviam contraído -deSde quando a doença o paw 

r~_Iisou no _leito, atê a morte. Hoje, nesta noite de_&r-ª119e 
gala para mim, discorro sobre o notável brasileiro, não 
apenas em obediência aos rigores do protocolo acadêmi
co, ma~ igualmente no cumprimento dos deveres que me 
it11põem saudosa amizade que com ele mantive e do prei
to de gratidãO que sua ação poHtica, parlamentar ego
vernamental granjeou. 

Tomo por empréstimo a expressão usada por esta 
egrégia acadêmica Professora Maria J o sê Queiroz, q uan
do de sua posse nesta Academia, assinalando que .. subs
lilUl!Jarri1lis, suceder sim". Tal é minha posição diante 
de Capanema, insubstituíve1 qualquer seja o ângulo em 
que se coloquem sua vida e sua obra sob análise. 
-Em seu-volume dos Pensamentos, contendo aforismos 

preciosos, diz que •~o grande homem, não raro, é um 
equivoco". Talvez se pudesse completar o pensamento 
acentuando que os grandes líderes são raros, ou estão se 
rareandO. E também os grandes heróis. Nosso tempojâ 
não os possui e poucos são aqueles que hoje iluminam os 
ca-mfrthos do mundo. 

O líder, que quase sempre se justapõe ao grande ho
mem, é a personalidade excepcional, dentro do conceito 
definido por Carlyle de qi.Je "a história da humanidade é 
a biografia dos grandes homens". São lfderes aqueles 
que dão direção e caráter a uma determinada época. Sua 
presença é tão poderosa que modifica, às vezes, o curso 
da própria história. São indivíduos excepcionais, cuja 
ãção e personalidade definem a natureza da sociedade. 

Creio que não c-ometemos qualquer exagero se coloca
mos o perfil dentro dessa moldura conceituai, pois se 
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existiu na paisag_erri hum3Íla brasileira, desde os idos de 
1930, alguém que tenha tão poderosamente influenciado 
seu tempo, personalidade que mais tenha_induz.ido e ace
lerado o processo de modernização da vida brasileira, na 
educação, na arte e na cultura em geral, este foi, sem 
qualquer favor, Gustavo Capanema. _ _ _ 

No sentido carlyleano, Cipá.nema foí um líder, cuja 
vida c obra marcaram profundamente seu tempo e trans
formaram substancialmente a história. 

Para Pedro Nava,
1
seu contemporâneo, as .. conseqUên

cias do que ele fez são incalculáveis:- Lúcio Costa, Nie-
mey~. Portinari, Drummond, Rodrigo, Mário de An
drade, Pampulha, Kubitschek, Brasília- a raiz de tudo 
isto, a semente geradora, o adubo nutridor estão na inte
ligência de Capancma e seus auxiliares de gabinete". 

Com efeito, não-será possível falar de ed-ucaçãO: e cul
tura no Brasil sem se lhe fazer referências, ao tempo_em 
que_exerceu o cargo de Ministro da Educação_e Saúde de 
Getúlio Vargas de 1934 a 1945. _ 

Poder·se-á erigir como imagem do tempo de abertura 
e modernização de Capa nem a a construção_ do edifício 
sede do Ministério-no Rio de Janeiro, segundo as linhas 
revolucionárias áe Lc Corbusier, agredindo os padrões 
tradicionais vigentes e_aprescntandQ ao Brasil o Ministro 
"avançado para sua época, esclarecido, defensor da cul
tura e das artes, promotor da educação", criando uma 
auréola de progressivismo e corag~m intelectuaL 

Drummond, seu 'companheiro de mocidade ao lado da 
tantos outros qu-e: mais tarde conquistaram lugar proe
minente nas letras e nas artes brasileiras, diz que Capa
nem a "de todos, era o mais terrível consumidor de li
vros". E possível que, muito jOvem ainda, tenha nele de
sabrochado a invenclvel vocação política que o projeta
ria no cenário brasileiro;íril-pulsionando-o para o estudo 
e as coisas do espírito. 

Na Faculdade de Díreito, ganhav-a õ Prêmio Rio 
Branco, outorgado àqueles que obtêm distinçãO em to
das as matérias, em todas a:s séries do curso de bachare
lado e em 1925 era advogadO, prOfessor e vereã"âõr em 
Pitangui. 

"Largue Minas .se preciso fOr", eScrCVíi-Ihe J5iri0 d"e 
Almeida Magalhães, convocando-o para o ~<encontro 

com o destino iluminado que o __ espera" e que não demo
rou a chegar, pois a~s 33 anos de id~de jâ_ atingia as cul
minâncias da intervenioria. 

Foi, contudo, no Ministério_da EáucaÇãõ que o iluStre 
mineiro ganhou altitude compatível com seu alto prepa
ro intelectual. "Usina de idéiáSH, assim se expressa Car
los Drummond de Andrade sobre o período Capanema 
como titular da pasta da Educação. "Varre:u:--ª _rotina e 
impfántou novas form-as de educar e civilizar o homen. 
brasileiro", prossegue -õ poeta. 

Seu acervo de realizações à frente do Ministério é irii
pressionante. Estimulou o caiito orfeônlco, preocupou
se com a criação do estatuto da família, tratou atenta
mente do problema da mulher, nôa des_curou da prepa
ração dos jovens através da educação fíSica e de ati vida· 
des compatíveis com sua idade, implantou as primeiras 
escolas de ensino industrial, propiciou o ~_l!_rgimcnto_ d~s 
escolas de filosofia para prepllração de mestres dedica
dos ao ensino secundário. Criou Faculdades de Ciências 
Políticas e Econômicas, enfim, Capanema tJnha cºmó' 
meta que "mais importante dO qUe a a_lfabctizaçà~_de 
massas é o preparo das elites. Elite ativa, eficiente, capaz 
de organizar, mobilíZar;- riiovimentar e comandar a 
Nação", segundo suas palavras. 

Em tudo existe o Capanema reformador, moderniza
dor, antecipando-se no tempo às co~r~?IJtes d_e opinião, 
vanguardeiro do Pensamento e da açào~ 

Para se dimensionar Cõril precisão :is alturaS 3. -que 
atingiu seu talento, considero indispensável citar sua de
finição de Universiaade, cxPiêssa cerca de meio século 
atrás, mas densa de significação e atualidade, intenso e 
dramático se cotejarmos estes conceitos com- os níveis a 
que chegou a Universidade brasileira _dos dias de hoje, 
aprisioriada Pela intolerância· dogmátiCa -e,_ não raro, a 
serviço de tudo, menos da verdadeira ciência e da cultu
ra. 

"Uma Universidade, diz ele, não ê o que os 6pfrit0s 
simplistas imaginam: uma reUilião--material de diversas 
faculdades, ou, mesmo, a articulação de diferentes facul- · 
dades espa-rsas sob"e.sta pomposa denominação, a fim de
que continuem, isoladamente, a fornecer diploma para 
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as profissões norm~is. S_em u~_Q_lª_I!_O de_ conjunto que 
vise a investigaçãO:, a pesqui_sa, o estudo, o_,_çonhecimen
to, a cultura, num a_mbiente propício __ e ma~erialmente 
aparelhado para elevar os conhecj_mentos acima do nível 
cOmum e da simples missão de diplomar doutores, não 
se terá nunca uma Universidade. Esta nasce _para criar 
uma cultura real e direta, ha~rida no próprio meio, de
senvolvida com os elementos que se fornecem à livre ex
pressão. Será o centro de preparo técnico, áe aparelha
mento da elíte que vai -dirig"ir a Nãção, resolver-lhe os 
problep1as,_ .ereservar-lh~e _fl saúd~, facilitax_~lhe. o des

. dobramento e a circulação de riquezas, fortalecer a men
talidade do povo, engrandecer sua civilização", conclui. 

Visitei·o no dia em que a Academia Brasileira deLe-
tras _opôs-lhe embarg9s ao ingresso _em meio _aos seus 
imortais. O quadro que contemplei não fof de tristeza, 
nein exasperação. Possivelmente apenas a decepção. Ne
nhum_a pala(vra de queixa, nada de admoes~ações oure
primendas. Ali estava o velho_çombatente cuja fronte, no 
curso de sua agitad_a!! intensa vida política, a glória pof 
muitas vezes já iluminara. Lembrei-me do orador patéti· 
coe coruscante do diª em que Vargas se matou. Talvez o 
seu mais longo e dramátiCo dia. 

.fvl_eu pensamento percorria os itinerários .da longa e 
sincera estima que,_ cdmeç_ando com meu pai, 
consolidara-se nos conCílios do velho _PSD __ e _nQ_S corre
dores do parlamento. 

Recordava-me com exatidão das cenas arrebatadoras 
de eloq liência a que tive opor_tuntdade_ de assistir quando 
da inauguração do_ monu~ento a João Pinheiro, em 
frente à Faculdade de_Direito. 

Capanema principíOu sua oraçãO. Dava a impressã9-
de que estava improvisando, tal como fazem os grandes 
oradores. Mas_o discurso era peça preparada com esme
ro. Sua -boa memóría retinham o ess_encial e a facúndia, 
aliada à cultura e à erudição, fazia o reSto. 

Sua figura ia aumenado de ~ii?Jensão, sua voz adquiria 
i_ntensidade cada vez maior, sem excessos ou arrebata
mentos desnecessários. Os presentes, quedas e mudos, 
bebiam-.lhe as palavras e admiravam-lhe os gestos. O céu 
adQuiria coloração cada vez mais escura à medida em 
que o tribuno falava sobre o vulto do grande mineiro. 
Desaba forte e incômoda chuva q~;~ando ele não havia 
atingido ainda a metade_ do tema. Fascinados pelo ora
dor, os presentes continuaram imóveis e impassíveis. 
Findo o discurso, estrugiram as palmas e, por destes 
inexplicáveis fenômenos da natureza, o sol se abre alegre 
e claro sobre a praça junto às aclamações que brotavam 
de. todos os recantos, como se 'desejasse igualmente 
incorporarMse àquele instante _de claridade intelectual e 
iluminar aquele momento de rara eloqUência. 

--Orador incomum, Capanema se confessa s~pre te
meroso da tribuna. Eis o que diz no discurso-com que 
homenageou J!J-scelino no dia de sua morte;_"Estou com 
medo da tribuna hoje. Sempre tive medo da tribuna". 
Este receio o levava a trabalhar com cuidado seus discur
sos, tr_ansformando-os em peças de verdadeira ourivesa
ria intelectual que enriqueceram os anais da vida pública 
brasiJeira. 

Se o julgamento dos homens ql!-e_lhe recusaram a !áu
rea acadêmica lhe não fez justiça, a consciência neUtra da 
história prolatou a sentença da imortalidade de Capane
ma o reformador, o tribuno, o homem d~ Estado, o líder, 
o intelectual, o polltico que honrou seus pares e elevou às 
culminâncias a vida pública, que exerceu com inexcedí
vel dignidade e decência. 

Designastes para proferir o discurso de saudação ao 
novo membro desta Casa o eminente Ministro Oscar 
Dias Corr~a.. -Meu professor d~ Economia Polí_fica, dele 
guardei as manifestações de sua invulgar inteligência. Do 
político e parlamentar, os anais da Constituinte estadual 
de 47 e da Câmara dos Deputados testem_unham o alto 
nível de sua participação nos debates dos grandes temas 
nacionais. Abandanando a militância política~ continua 
em-preSta-ridO aO País seus relevantíssimos serviços cgmo 
inlegrante do Pretória Exc_elso, onde guarda zelosamente 
as tradições de isenção, cultura e probidade dos magis· 
trados mineiros que ilustraram aqule alto Tribunal. 

Senhores .,Acadêmicos,-
A palavra final deve ser a de renovação de compromis

so com_ est_a _Casa ~e permanec~r fiel, em todas as cir
cunstâncias e lugar, às_suas inspiraçõ_es, ao seu passado e 
às -responsabilidades que lhe pesam de participar-decidi-
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damente_ na consolidação dos valores fundamentais da 
civilização mineira. _ 

O milagre de permanência da Academia Mineira de 
Letras está na razão direta de sua estreitíssima corre
lação com a alma de Minas, naquilo que· ela possui de 
mais expressivo. Assembléia de intelectuais, de homens 
de alto espírito, por isto mesmo ela não pode abandonar 
seus protestos_ de manter intacta e cintilante a chama da 
liberdade, nosso apanágio e vocação. Minas madrugou 
em seu serviço sem ter jamais perdido o sentido do 
equilíbrio e da ordem. Não há tiberdade onde viceja o 
caos, sementeira de_ todas as injustiças que são forma 
grave de desordem, que por sua vez ê incompatível com a 
verdadeira liberdade. Prisioneiros dessa herança, nós, 
mineiros, amamo.s indefectivelmente a liberdade e o de
senvolvimento, mas queremo·los sempre dentro da lei. 
Compete a todos nós _zelar cuidadosamente por esse pa
trimônio, construído com o sacrifício de tantas gerações, 
para que não caiamos no abismo da fatalidade da anar
quia revolucionária ou da fatalidade_ das ditaduras cesa
ristas. Nada mais perigoso para as democracias do que a 
impaciência dos radicais esquerdistas e o ranço nostálgi
co.dos conservadores empedernidos, refratârios às refor-. 
mas .e às mudanças. 1 

O trabalho de consolidação da liberdade e da demo
cracia exige a participação de todos sinceramente devo_
tados à causa, sem desfalecimento ou can-seira. Mais que 
nunca, os intelectuais de verdade são vanguardeiros nes
sa caminhada. 

Oscar Dias Corrêa 
DISCURSO DE SAUDAÇÃO HOACAD[Ml--

CO MURILO BADAR6, PROFERIDO NA SES
SÃO SOLENE DA ACADEMIA MINEIRA DE 
LETRAS EM 14 DE MARÇO DE 1986. 

A ;.oJ;~ade de vossa posse, Senhor Murilo Paulino 
Badaró, nesta Augusta Academia, que temos a honra de 
integrar e na qual ora ingressais, dá bem o significado da 
atuação desta Casa na vida de nosso Estado e da dimenM 
sào com que participa de sua história. . _ _ 

Não_ será difícil,· antes fácil, reescrever a história de 
Minas Gerais e mesmo do Brasil ao simples folhear das 
efemérides. que lhe assinalam a existência e disso vos po
deria dar, em palavra brevíssfma, comprovação inconM 
testávcl. 

Vede-lhes alguns dos patronos e se recontará o drama 
da [nc_onfidência com_Ciáudio Manoel da Co.s:ia (cadeira 
10), Santa Rita Durão (li), Alvarenga Peixoto (12), Bár
bara E!iõdo_r8.__ (24), e Tomás AntôniO· Gonzaga (34), 
dizendo-nos que nasceu ela sob o signo da liberdade e a 
inspiração do civismo, que nessas figuras haurem estí
mulo e forças inexauríveis. 

Se_ pretendêssemos relembrar as lutas do Império, en
contraríamos vultos que lhe marcam os rumos, desde o 
Visconde de Caeté (José Teixeira da Fonseca Vasconce
los --:- cadeira 40) e o Visconde_de Araxã (Domiciano 
Leite Ribeiro- cadeira l) até Bernardo Pereira deVas
concelos (6), o Marquês de Sapucaí (Cândido de Araújo 
Viana- cadeira 32) e Evaristo da Veiga (cadeira 26). 
~quando Se avizinha a República, e se instaura, basta 

para lembrá-la, nos albores,_João Pinheiro (cadeira 35). 
:t. óbvio que não enumeramos as fig_uras marcad<!.men

te l_iterârias, para que se não dissesse que, evidentemente, 
as haveria de acolher este sodalício. Se o fizéssemos, 
rebrilhariam alguns dos mais altos expoentes das letras 
nacionais, entre os patronos, como Aureliano Lessa, 
Basílio da Gama e Bernardo Guímarães, ou mais recen
temente, entre os fundadores, com Aiphonsus de Guíma
raens (cadeira 3), Belmiro Braga (8), Arduino Bolívar 
(7), Carlos Góis (I i), Diogo de Vasconcellos (16), Júlio 
Ribeiro (22), D. Joaquim Silvério (23) e Nelson de Sena 
(36), para referir apenas os de nosso maior agrado. 

Daí por diante, a história da República, na política e 
nasJetras, escreve-se muito com a argúcia, a inteligência, 
o tirocínio, o talento e a cultura dos que a ela se vincula
ram pelo gosto das boas letras, cultivadas na melhor tra
dição do humanismo mineiro. 

Vede alguns dos _que deixaram nela o seu nome como 
escritores da mais nobre linhagem e na vida pública de 
Minas e do Brasil têm lugar preeminente. Lembremos, 
pela ordem cl.as cadeiras- e apenas os que não mais ve. 
mos, senão na m~ória da saudade- Alberto Deodato 
e Tancredo Neves (12), Victor Nunes Leal (23), Paulo Pi-
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nheiro Chagas (25), Milton Campos,- Pedro Aleixo e 
Gustavo Capanema (29), Juscelino Kubitschek (34) e 
Afonso Pena Júnior (40). 

Da simples enunciação desses nomes remanesce a cer• 
teza de que nenhuma outra poderá ostentar galeria mais 
nobre, se marcam estes, com sua passagem, a história 
moderna da República. 

E repito, não enumeramos os mais marcadamentelite
ratos, mas os que ante as tribulações da vida ptíblica, 
buscaram, nas belas letras, não a fuga, mas o encontro 
consigo mesmos, naquela realização interior-que o escie~ 
ver propicia aos que Sentem o írrlp"eto Intraduzível e in
coercível da criação literária. 

Nenhuma se terâ marcado tão furida e amplamente 
desse con6bio da vocação literária com a cOnsciência 
política, o ardor cfvico, a sublime inspiração da vida 
pública como a cadeira 29. Fundada por Lindolfo Go~ 
mes, espírito ·voltado para as pesquisas literárias e Iin~ 
gUísticas, teria comei patrono Auri::liariõ-Pimentel, erudi~ 
to da predileção de D. Pedro II, e receberia como primei~ 
ro sucessor Milton Campos. A erudição de patrono e 
fundador sucederia o tranqUilo, sério e meditado amor 
ao estudo, à elocubração política, que, partindo da ela~ 
boração da ciência do_ poder, se sublimaria, estranha~ 
mente, no maiS puro, sóbrio, simples, firme e sábio de~ 
sempenho da arte política com Milton Campos. 

Seria ele o estadista que marcaria a vida brasileira com 
seu estilo próprio, na vida e nas belas letras: enxuto, dire
to, objetivo na elocução escorreita e límpida, que espe
lhava a própria singela inteireza de seu carâter; não sem, 
às vezes, o tempero saudável da ironia, que lhe distingue 
o estilo e a vida, nobre expressão do que há de mais au-
têntico nas Minas Gerais. - ---

Morto Milton Campos, não houve quem nã-o_- lhe 
apontasse o sucessor ideal, que com ele convivera todos 
os instantes maiores da República e se fizera par ímpar 
da restauração democrática, que -o País empreenderia, 
desde 1922 até- 1964, nas tentativas frustradas de 
assegurar-lhe o caminho da liberdade, do direito e da 
justiça-~ Pedro Aleixo. 

Guardando, com Milton Campos, a semelhança das 
grandes aspirações nacionais, difeririã fundamentalmen
te o estilo: era a luminosidade e o calor do Verbo iilad_o, a 
dialética inVenciVel, o racioeítlio lógico, -rápido-e íncon~ 
trastável, que lhe davam ao impulso cívico vi_g-àr íncontí
vel. E.ainda nas páginas mais carregadas de meditação 
era-'o verbo que faziã_Torça indomável. 

Mas também Pedro Aleixo não seria nOsSõ' cõõfrade 
por muito tempo, que cedõ nõ-lo levaria "o implacável 
destino que marca a hora e a vez dos homens. 

Viria, então, substituí-lo, em unânime aclamação ou~ 
tro vulto inigualável da mesma geração de civisirio~-fa
lento, cultura e probidade, que a Nação reverenciava: 
Gustavo Capanema. Pensador político dos mais profun
dos do Brasil_contemporâneo, no Ministério- dá Edu
cação firmara reputação de renovador do ensino e da 
educação, entre nós, e no Parlamento dera à tribuna par
lamentar a altitude que as .grandes vozes nacionais lhe 
propiciiãrain em debates memoráveis: 

Tive a ventura - que me marcou a Vida, indelevel
mente- de conviver com-esses titãs da inteligência Polí
tica, da dignidade patriótica, do apego às lídimas tra~ 
dições da terra e da gente mineíra, e espero em Deus, na 
hora própria --e ainda que desobedecendo à lição de 
Brunetiere, de que .. in ny a pas d" historie des choses 
contemporaines" -dar meu testemunho isento da obra 
que realizaram em nosso País. 

Gustavo Capanema~ porém, não ficafia conosco mui
to tempo, que não somos si::nhores de nossa vontade 
quanto a nós, nem aos nossos. E chegou, com sua parti~ 
da, o momento de dar-lhe sucessor, em ca_çleira assim 
sublimada de ânimo cívico, de vocação política, de 
espírito democrático, na qual se sucederam esses-insignes 
expoentes da vida pública de nosso Estado e do Brasi_l. 

A Academia, então, vos encontroU, Senhor Murilo 
Paulino Badaró, no exercício .dinâmico, mas jjoilderado 
e sério, polido e cortês, seguro mas -compreensivo do 
mandato de representante de Minas Gerais no Senado 
da República. 

Não por isso vos escolheu, mas pelo conjunto de atri
butos que vos compõem a personalidade e assinalam 
vossa vida públicajovcm,já a esta altura, conhecida pela 
vocação do serviço às grandes causas. 

É que fostes criado na mesma escola ciue nos forffiou a 
todos nós e que nos deu Milton Campos, Pedro Aleixo e 
GustaVo Capanema, como nos ofereceu Francisco Bada
ró Jóitioi-, vosso ilustre pa[, ·por cerfo~ hoje, com aqueles, 
nas tertúlias que Deus deve propiciar-lhes nos amplos es
paços do Além, contudo, presente em espírito, nesta fes
ta que em vós, também, a ele se estende. 

Aqui, amigos, e confrade..;; meus, permiti-me que o tes
temunho pessoal vença constrangimentos -e fale com o 
espírito e o coração. 

Conheci Badaró Júnior nas disputas parlamentares em 
que mergulhamos, ao iniciar-se a fase de recuperação de
mocrática com a _queda da ditadura de 1937/1945. 

Na Assembléia Legislativa, em 1947, nos encontra
mos, em campos opostos. Mas, nunca, os entreveras par
lamentares acesos, às veZes-duros, e até rispídos daqueles 
dias que sucederam ao romper dos diques da Ditadura e1 

como tal, no ímpeto das poderosas correntes libertadas 
no seu impulso maior, nos separaram, antes nos uniram 
na defesa dos mesmos ideiais democráticos. 

Médico de formação ·cultural ampla e metódica, tra
zendo a tradição honrã?el das Minas Novas, Badaró Jú
nior firmou-se, desde logo, pela elegância de atitudes, 
calmo, ponderado, isento, nobre, colhendo justo renome 
como parlamentar e homem público. 

Adversário, terçando, amiúde, as armas do debate 
parlamentar, ele, mais maduro e sereno, eu, mais jovem e 
impetuoso, jamais ultrapassamos os limites da disputa 
no campo das idéias que ambos acalentávamos. 

E foi assim que, havendo eu conquistado a cátedra de 
Economia Política, em prélio renido e limpo, mas impe
dido de lecionar por artes e manhas da burocracia miniS
terial bem arregimentada- pelo fato de desempenhar o 
mandato eletivo -logo depois do conCurso-_:- nos idos 
de 1951, certa tarde fui procUrado por um jovem aluno 
do l'>' ario de bacharelado, Murilo Badaró, filho do ami~ 
go e colega Badaró Júnior. 

Pedia-me ele algumas informaçõeS sobre pontos me~ 
nos claros da matéria do curso, em cuja cátédra acabava
de invest_ir-me. E do diálogo que então se estabeleceu, 
nasceu a estima que hoje-me prOPorciOna, para horirâ · 
minha, esse patrocínio de que, desvanecido, me desin
cu-mbo. 

Não vos precisada-dizer o que aCOnteceU dai por dian
te, se Mínas inteira o teStemunhou. Distingüiu-se no cur
so, cónquistando prémios que lhe comprovavam o talen
to e _a inteligência,_ e, ~m pouco, o jovem estudante, de
pois o adestrado bacharêl enveredava- como não po
deria ser diferente --pela carreira política; e, em 1958, 
seguindo a tradição paterna, elegia-se para a Assembléia 
Legislativa, onde, anos antes, pontificara O pai ilustre. 

Ali, no cenáculo politico mindfo, conquistou justõ-re
nome, indicado sempre como dos melhores representan
tes do povo àquela angusta Casa, n-ã qual permaneceria 
reeleito atê 1967. 

Jã suas intervenções nos debates, elevado, afinal, a -
IIder do PSD na Assembléia, prenunciam o argumenta
dor arguto, firme, destro, conhecedor dos temas que dis
cute. 

Disso dá notícia expressiva o Seu -.•Memorial Políti
co", na parte em que reproduz discursos daquela época e 
da qual bastaria repetir as palavras com que Vivaldi Mo
reira lhe encerra o conciso prefácio que lhe fez: 

·~ ... preserva a tradição mineira do político que 
procura pautar o curso de sua carreira rtos melhores 
moldes do humanismo das boas letras, das idéias" 
~'"'~emo_rial Político", Brasília, 1976 -:. p. 9}. 

Reproduzem-se no livro- ele mesmo o·diz, recordan
do o clima ardente _do debate parlamentar -

"momentos acalorados e apaixonantes como 
aqueles vividos em Minas- onde o clima de radica~ 
lismo se exacerbava, sem contudo quebrar a fidal~· 
guia e o Cair play, característicoS -dos políticos li e 
nossa Província ... " (p. II) -lembrando a preocu
pação em manter a vetusta linha da tradição minei
ra. 

Ao lado dos discursos políticos, de -Crítica veemente 
como õ '"'A política das derrubadas"- (pp. 103/113), 
ou _"As palmeiras de Itaobim e a intolerância política" 
(pp. 165/178), nos quais verve, ironia, malícia e veemên
cia se revezam sempre no melhor estilo p_arlamen_tar, sur-
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gem peças do mais apurado lavor literário conlú nOs 
''Panegíricos" de Assis Chateaubriand e Artur Bernar
des, além de outros discursos em que ex-amina temas gra~ 
ves, com a visão do hOmem pilblico, elaborando concei
tos, debatendo problemas permanentes e complexos, 
como o···contra a violência pelo Direito" (p: 131), "Em 
d-efesa do Poder Legislativo" (p. 129), "Em favor da 
Constituição" (p. 135) e "Pela pureza do processo políti
co" (pp. 153/163). 

Em 1967 assume Cadeira na Câmara dos Deputados e 
ingressa no cenário maior dos temas nacionais; nos quais 
já fizera O noviciado na Assembléia Legislativa de Minas 
Getàis. 

De 1967 a 1974- com o intervalo em que desempe
nhou as dífíceis funções de Secretário de Estado do Go
verno de Minas Gerais - atua com diilamiSino rio Ple
nário e nas Comissões do Congresso Nacional. __ 

- Cria a revista ''Educação e Cultura" publicação da 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara, -que presi
diu. 

São desse período pareceres vârios, entre os quais, al
guns, como -'A Glória do Aleijadinho" e "O grave 
problema dos tóxicos", incluídos no "Memorial Políti
co", dão mostra da seriedade com que enfrentava temas 
diversos, com a mesma firmeza e segurança do expositor 
fluente e experimentado. 

De 1970 é o ••Reforma e Revolução" - "Uma inter
pretação político-econômica da crise mineíra" (Ed. G. 
Holman Ltda.- BHZ- 1971). Espanta a quem o não 
conhece que, antes dos quarenta anos- Murilo é de 13-
9-1931, quando nasceu, em Minas Novas- apresente-o 
anãlise tão- sedimentada e com base em estudos que, em 
g~roll, só a madureza dos anos propicia. 

Rafael de A. Magalhães escrevendo-lhe o prefácio 
afirma com propriedade: 

"Localizando sua crítica no cenãrio mineiro, 
Murilo Badaró aborda, na verdade, um dos temas 
fundamentais do nosso tempo; o desencontro entre 
a liderança poHtica e-o povo. Ao artificialismo das 
lideranças soma-se o artificialismo da própria orga
nização política" (p. 15), 

Esta a questão crucial de nosso PaiS e de nossa,_Çpoca. 
Infelizmente, não se renovaram no Brasil, nesses anos, li
deranças políticas que nos pudessem assegurar a essen
cial continuidade dos rumos. Pelo contrário, A ausência 
do livre debate das idéiaS, "confundindo crítica com con
testação_e cOnTormismo com lealdade", eliminando '"os 
inconformados para se apoiar nos dóceis e infecundos" 
(pref. de Rafael de A. Magalhães), quebrou a continui
dade da sucessão de líderes que as gerações normalmente 
asseguram. 

Assim, as antigas lideranças: ou foram silenciadas pe
los novos "donos do poder''; ou se calaram porque não 
tiveram mais como pronunciar-se; ou a morte se incum
biu de ajudar a prepotência, emudecendo-as. 

Ãs gerações que surgiram e começavam a firmar-se, 
faltaram, então: seiva e sol para se fortalecerem e ama
durecerem; o estímulo das lutas cíviCas que aprestam 
para a democracia; e o exemplo e o conselho dos mais 
experientes no combate no campo aberto das idéias. 
E_s~ líderes não se faz a história, nem se sedimentam 

as nações. 

Daí o desnorteamento geral, a falta de rumos, a inde· 
cisão, a incerteza, e-, como conseqUência, o descrédito, a 
desconfiança nos que assumem o comando, nem sempre 

. preparados para a difícil tarefa de dirigir, e, mais ainda, 
de dirigir homens livres; e, ainda mais, de um país com a 
imensidão de problemas e aspirações como o Brasil de 
hojç. 

Quase repetiria que nos transformamos naquele "de
serto de homens e de idéias", no qual os a quem incum
bia apontar rumos não têm bússola e os que anseiam 
dirigir-nos não se prepararam para o comando. 

Este o drama dessa geração à qual pertence Murilo 
Badaró, obrigando-o a buscar, por si mesmo, com suas 
próprias forças, o rumo e o destino para si e a Pátria. 

Morreram os que lideravam, e os que ordenam não li
deram. 

••Reforma e revolução .. é fruto da ânsia de procurar 
caminhos. 
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A começar de Minas Gerais. Com proPOsttOS-dermi~ gacão sOcio-ecori§m_is:•eJ-política, mas cte tentativa de 
dos que os primeiros perfódos jã expliCitãm: qtrem, cônscio das responsabilidades que a vida pública 

impõe aos que a têm como missão a cumprir, se dispõe a 
"Este trabalho é uma construção otimista. Não enfrentar-lhe 05 desafios com a armadura do estudo, do 

pretende atirar pedras no passado, mas sim contrJ- talento e da disposição à luta. 
buir de alguma forma para a modelagem e _edifr- Mas, com a mesma tranqUila segurança com que exa-
caçào do futuro. E na medida em que considerãmos minou as graves questões que a realidade de Minas Ge-
o futuro não como uma fatalidacfé ceia,-mas que es- r-ais suscita nos que estão cíéntes de sua missão para com 

~!r~~~r~~~:t~~;~~:~:s~;~i~ii!i:~~~êcc~~~~:~t~~e~ o destino do Estado e do País, realiza-se Muri!o Badaró 
rãrios maiS válidoS parã que uma geração inteira ~~r~~~no~' _Puramente literário com as crônicas .. 0 Bom-

não permãneca à margem do processo-vertiginoso É de recordar-se a agradãvel surpresa com que 0 rece-
da histór"íã.." beU a crítica de tádo o País, saudando a persolidade, 

Dá gosto vê-lo afirmar, desde lo& o: como disse Alan -VigghmO, "'Onde dUas vocaç()es, a lite
rária e a política, exerCitam um forte cOilflito" (prefácio 

"Desenvolvimento pressupõe particfpação.-Não - de "O Bombardino"). 
se pode pensar em desenvolvimento sem intensa Diria antes que não se trata de conflito, mas de sim-
presença do povo. Rigorosamente, só se desenvolve biose, conjugação, conúbio: o literato e o político, que se 
uma nação ·ou uma comu-nidade cujo povo, de fato, __ unem para dar à literatura 0 tom vivaz, polémico, às ve-
deseja Se-desenvolver. ~-prOblema de brio. E:-ques- zes, do político, e à política os matizes do estilo, o brilho 
tão de altivez de uma gente." e·a totreção do literato. 

É 0 livro 0 qu-estiOnamento de Minis e do-compOrta- Vejam-se, na vida brasileira, os que conseguiram com-
menta dos mineiros, dos quã.is dizia Mário Ca.Sassanta, binar ambas as atividades e os deram alguns dos nossos 
mestre em1·nente .. que temos uma grande trad!"ção esp,·- melhores políticos e dos nossos mais admiráveis !itera-

' tos. Nem haveria como enumerá-los, consagrados os que 
ritual, que nos vem do passado, e uma grande aspiração alcançaram essa difícil e estupenda concretização, que 
espiritual, que nos leva para o futuro" ("'As razões dC: 
Minas'' _ p. 228). faz, por exemplo, dos discursos políticos não apenas a 

exprissâo da pregação dos princípios que sustentam, 
Para uma avaliação da obra, basta o título do primei~ com.o os vestem das cores da lídima criação literária. 

ro capítulo: A cadeira que ora ides ocupar é disso exemplo inigua-
"Minas conservadora ou rebelde"; lável. 

com esta afinnação expressiVa: - As crônicas de "O Bombardino" variam do leve e sim-
"Trahsformar o apreço à ordem como_sintoma pies das páginas que lhe dão o ilome, do evocativo de "O 

da_v_o_cação do mineiro para o conformismo e o con- Primeiro Avião", dos comentários de "0 Prefeito Cente-
servadorismo é um tremendo e imperdoável equivo- nário", às análises rápidas, mas objetivas e lúcidaS de 
co." (p. 32) - "CuOa e-Fidet Castro", "A Nova Dimensão da Universi~ 

O capítulo seguinte: -~ dãde", ''A Agonia dos PartidoS'', até as observações re~ 
passadas de prognósticos de .. A Inflação Imensurável" e 

·~A vocação revolucionárüi âe Mfn.ãS" ê-Coro: as "Crônicas de Nova Iorque". 
lário, desfazendo .. a falsa imagem de uma Minas SignifiCativas as· palavras sobre Israel Pinheiro e João 
conservadora, tradicionalista, conformada e impo- Paulo II, que se permeiam das conotações a que não foge 
tente para debelar sua congénita pobreza". (p. 41) 0 homem público sobre 0 que quer que seja que escreva. 

A partir dessaS afirnlações, faz o autor o estudo sócio-
político da atuação de nosso Estado frente às realidades Mas 0 '"clímax'' está no conto "A Adoção", com que 
daqueles dias ( 1970) e em face dos conceHos então baSi- encerra o livro: a experiêilcia na ficção, plenamente vito~ 
lares de toda a ação gover-ríartnmtal. riosa com a condensação emocional a que atinge, na vi~ 

Não se perde, contudo, na simples formulação teórica vacidade da narrativa, no enredado a trama, Combinan~ 
dos problemas, aprofundando-se no exame da conjuntu- ~~s~~~!~~=n~o~:gf-':Z!~;.~antendo o leitor preso ao 
ra que se apresentava e que hoje, mais ainda, convocare-
flexão e ação. ~---~ ~- Em tudo o que faça, porém, há de repontar e prevale-

Isto se resume na afirmação c:iue encerra essa primeira cer o homem público e o expositor fluente, que alia à 
parte: (fl. 8"5) convicção dos .estudos ·O· estilo próprio do discursO, ·di

verso dos outros estilos e que ele maneja com as virtudes 
''Nas Minas de hoje, tal qual no perfodo setecen- de quem lhe conhece as dificuldades e os segredos. 

tista, vai-se novainente ferir a futa pela consolídãÇ-ão "Amã- de Minas" é prova disso, e quem o afirma é 
do Brasil grande. E as elites mineiras, que tanto Luiz Viana Filho, no prefácio que lhe fez, a começar do 
apreço têm pelas coisas do passado, necessitam mais que dá nome ao volume: 

do que nunca permanecere fiéis às tradições do nos~ " ... Assim, cada qual das orações publicadas traz 
so Estado, sempre marcadas pela rebeldia e incon- uma nota de grandeza e de inteligência. Grandeza 
formação de seu povo contra as injustiças e a desor- quando fala de personalidades como 0 Presidente 
dem so_cial por elas causadas." Juscelino Kubitschek, San Tiago Dantas ou o Sena-

A segunda parte representa séria contribuição_ à refoi'~- dor Duque de Caxias, para render~lhes merecido tri-. 
ma e modernização das estruturas mineíras, com--a Ior- buto de admiração. Amadurecido no trato dos inte-
mulação de modelo que ao autor parece apto a alcançá- resses públicos, os discursos pronunciados na Or-
la. dem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Oe-

Enfrenta 0 desafio com segurança e tirocínio~ procu- r-ais, ou no Fórum da ABI, aquele em 1979, são tes-
rando equacionar nossos problemas com os dados de te- tem unho de uma inteligência que meditou sobre os 
vantamento a que procedeu, abarcando-os em todas as problemas do s_eu tempo, para eles buscando so-
múltiplas projeções com que visualizou os temas mãis ãr- luções que se enquadrem no velho e permanente 
duas:- a renda intenia, o equilíbrio financeiro, a despe- sentimento jurídico e liberal de Minas Gerais. Mas 
sa pública, a po!_ítica de investimentos, a participa~_ão -da como ocorre com os oradores, Murilo Badaró ê ca-
iniciativa privada, tudõ relacionado às condiÇões pró- paz de tirar da palavra todos os tons. Joaquim Na-
prias do Estado, sua potencialidade e possibilidades. buco, falando do pai, o Conselheiro Nabuco de 

-Araújo, c-entua haver por vezes nos seus discursos 
Não faltani nesse quadro, debuxado em traços firmes uma nota de doçura. É o que se encontra, porexem-

e nítidos, o exame arguto e a ponderação equilibrada de pio, nas orações de Murilo Badaró proferidas em 
riscos e desvios, sempre na elocução própria do estudo Diamantina e em Minas Novas; amh"ãs marcadas 
sério, sem demasias de estilo. 

Coroam a obrit- dois discursos debatendo temas nos pot lembrança~i que evoca com o coração transbor-
quais a visão geral completa o quadro mineiro: os dese- dante de afetividade." 
quilíbrios regionais e a implantação da siderurgia no Em todos os pronunciamentos aquela preocupação 
Vale do Paraopeba. com o interesse público, que se entrem ostra em todas as 

Ao terminar a meditada leitUra do livro fica no leítor a referências à amorável Minas Novas, se amplia nos estu-
sensação de que não se trata de mero exercício de investi- dos aprofundados sobre a reforma democrática e sua 
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institucionalização, o voto distrital, a avaliação dos dez 
anos de criação da CODEVALE _(CoQ~eiho de Desen
volvimento do Vale do Jequitinhonha) e sua própria pro
posta de governo. 

Formula nesse documento a definição dos rumos que 
pretenderia imprimir ao Governo se escolhído para 
dirigi_-lo. Ao contrário das exposições amplas, enxerta
das de conceitos, citações e estatísticas, a diretã, conCisa 
enunciaç_ão de problemas: objetivos, estratégia e instru
mentos hábeis e aproveitar todas as potencialidades do 
Estado, o trabalho criador de sua gente, o espírito cons
trutivo de sua iniciativa, didgindo~a aos propósitos co
muns qa_gente min~fra. 

Li-o, Senhor Presidente e nobres consócios, voltando 
vinte anos na memória dos fatos e da gente, e posso 
dizer-vos da estranha sensação que senti: renovando 
aquele impulso com que ele, em 1982, e eu, em 1985, nos 
lançamos à luta para a conquista do Governo de nosso 
Estado, com a única e suprema aspiração de servir a Mi-
nas. 

- E, o que é bom friSar, na disputa democrática da con
venção partidária, ele e eu os não favorecidos das forças 
dominantes; e, afinai, ele e eu não sagrados pela votação 
majoritária, mas contiibuindo, lealmente, para o difícil 
aprimoramento dos nossos costumes polfticos. 

Mas, eminentes consócios, não vos devo maçar mais. 
As atações acadêmicas dos que acolhem os urlgidos pela 
escolha dos pares têm lini_ites estritos. 

M~m-o porque se o recipiendãrio acaba de merecer o 
ingresso no sodalício, mérito lhe reconheceram os que o 
eleg~am. Impõe-se, apenas, dizer algo assim como um 
amável "bem-vindo seja", "pode entrar", "a casa é sua". 

Isto venho dizer-vos, Senhor Murilo Pauiirlo Badaró. 
Ocupareis, nesta Academia, a cadeira que se ufana de ser 
merecido Milton Campos, Pedro Aleixo e Gustavo_Ca
panema, três das mais notáveis expressões da vida políti
ca _de Minas e do Brasil. 

Não se lhe escreverá a história sem que, de 1930 a 
1980, em cinqtrenta anos de nossa dramática experiência 
democrática, os nomes destes varões_ incorrupHvcis, ~o
deio de civismo, pi'obidade e cultura inundem de luz este 
meio século. 

A esta Casa chegaram como homens de Estado que fi
zeram das letras instrumento a mais para o exercício há
bil da atividade poHtica. 

TivesteS, Senhor Murilo Badaró, desde a ascendência, 
a convocação a essa mesma missão. Talvez porque Bada
r6 Júnior se lembrasse da lição que D. Francisco Manuel 
.cte MClo escreveu na •"Epanáphoras de vária história 
portuguesa". 

" ... porque os homens não fujão de seu páTgo, 
convém que desde moços lhe vão perdendo o re
ceyo, como os moradores das catad_upas do Nilo 
têm por harmonia, o estrondo, que aos estranhos es~ 
tremece". 

Trazeis, embora jovem, cabedal de experiências e ser
viços, talento e _cultura que nos autorizam dizer-vos que 
vossa presença há de ser, nesta Casa, estímulo aos que, 
vendo-vos a vitória, se dispOnham a seguir os mesmos 
caminhos que trilhais, tão banhado de luzes e aplausos. 

Isto vos_ digo, Senhor Murilo Paulino Badaró, em 
nome_ da Academia Mineira de Letras, que vos acolhe 
com efusão d'alma e vos diz que estais em Vossa Casa.. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 3: 

Votação, em turno ánico, do Requerimento n~> 
22, de 1986, de autoria do Senador Martins Filho, 
solicitando a transcrição, nos Anais- do Senado, do 
diScurso proferido pelo Senador José Fragelli, Presi
dente do Senado Federal,, quando do recobimento 
do título de .. Doutor Honoris Causa", conferido a 

Sua Excelência peJa Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, na Cidade_ de Aquidauana. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, serã feita a transcrição so~ 

licitada. 
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E a seguinte a transcrição solicitada. 

Minh'as Seóhoras, Meus Senhores: _ ~ 
Com a humildade de quem ê alvo de deferêncl.ã ·espe

cjal, receb_Q_o_tít_u_l_Q_d~-~uto_cHonoris Causa que a alta 
administração desta Un_i_y_ersidade me concedeu, particu
larmente desvanecedora_ para mim, por ter partido do 
corpo docente de sua Seção de Aquidauana, a minha ci- · 
dade. Desde Jogo, me pergunto se a ct.o_n_cessão honrosa 
se apoia no merecimento e se fiz, em minha vidª" púb_lica, 
tudo quanto foi possível em beneficio da comunidade, da 
minha gente, dos meus coestaduano:i e dos meus patrí-_ 
cios. A consciênciã"fespofide-me qUe, com ãs defíciên'cias 
e tibiezas que em mim reConheço, procurei cumprir meu 
dever de cidadão e de político. Permitam-me uma- recor
dação, dos meus primeiroS tempos de atuação como De
putado estadual. Opunha-me a vantagens a influente se-
tor da burocracia. Ao sf:iltar-me, disse-me um colega_ do __ _ 
velho PSD: "Fragelli, você, contrariando favOres e libe
ralidades para poupar o dinheiro do Tesouro, como qua~ 
se sempre faz aqui, não será eleito nem inspetor de quar
teirão". Persisti no meu comportamento e aqui estou. 
"Só corrijo m_eus enganos, jamais os defeitos de minha 
personalidade"-:-- foi a lição-diretriz que-colhi eni Mon-__ 
taigne, e que já, antes de a ler, pratica,..a, podendo repetir 
a afirmação do consagrado ensaísta: ''Agindo, como fà
lando, sou simplesmente a minha forma natural". Mas o 
de~er do homem público não tem limites no tempo. O 
que foi feito ontem, não o desobriga com o dever de hoje 
e o de amanhã. SQb_~:ctudQ,_ recebendo agora este galar
dão da Universidade Federal de Mato Gross_o ·do Sul, 
assalta-me noções de continuas responsabilidades para 
com o meu País, nos fatosoque a Sua crônica diáda r~_gis
tra- até há pouco, a inflação, que aniqt.ii1aVa 'os orça;; 
mentos públicos e domésticos, e que não poderá ressur
gir; o desemprego e a misêria que ànulaffi esperanças; a 
doença, que amplia desesperos! As inJustiças, que provo
cam revoltas -liames capazes de assegurar que o_s gran
des estabelecimentos de estudo e pesquisa muito pode
riam fazer para .amajnar os desvarios qu~ abalam os a li
cerces da democracia e des_armoniiam-iláções, interna e 
externamente. 

As dúVidas que trago a esta solenid3de não se aSseme
lham a questionamento contestatório. Elas se fundam_ na 
essência mesma da instituição universitária, q\i"ê- fem éti
ca própria e, quando pesquisa, analisa e critica a realida~ 
de presente é porque a considera ponto de partida para o -
encaminhamento de sugestões e propostas de real_idade 
futura. A Universidade SÇJbrePõe-se aos interessés- ime
diatos e às tendências momentâneas da económia ou da 
técnica; o esforço que realiza tem o Qbjeti~o de formação 
intelectual moral do indivíduo, na expectativa de: que os 
ensinamentos ministr@os_ pro4uzam _ COJlS~q:f.l.ências be~ 
néficas~ nó"n'l~iQG:osociaL Por isso, elá lião pode perder sua 
independência, inclusive quando circunstâncias do mun
do atual a conduzem a novos relacionamentos com em
presas privadas e com Gõvemõs, que Cõ-patrOCiriam pes
quisas de novo tipo, a prazos mais longos e maiores so
mas, em troca de compensação mais exclusiva. O fenô~ 
meno tem ocorrido em larga escala nos Estados Unidos, 
suscitando dúvidas sobre a preservação da inie_gridade e 
da credibilidade do _organismo univer,sitârio, cUjo ideal 
científico não pode tornar-se produto_ comercializá_veL 

Na grande nação norte-americana, há ocorrências 
preocupantes. Enquanto contratos e convênios, com 
grandes empresas e o próprio GOvCrO.o, são considera
dos por uns benéficos e necessários à manute~J.Ção da pri
mazia acadêmica e da vitafidad,e industrial, são_contesta
dos por outros, _C()mO meios que ameaçam -o progressO 
científico, a inteiríaãde edUcacional, a autonomia uni
versitária, e (iue contrariam a natureza de suas ativida
des. Aprofundarmos a questão, seriã levar-nos ao debate 
de "missão", e "finalidade" da institliiçãO de SeusoóJeti
vos e funções, _oriCnlações que decorrem de coni:ePÇões 
gerais das atividades universitárias, variáveis-de um País 
para outro, de uma a outra época, de um para outro regi~ 
me social. 

Seja como fõr, O bem-estar da sociedade é implícítã no 
elenco de objetivos da Universidade, embora o sucesso 
material de um povo não constitua p fim último dÕ tra~ 
balho ou da experiência universitáríã. O aprimoramento 
ao qual se orienta o esforço dos centros acadêmicOs traz 
a marca do intelectual~cultural-experimental. E não hã 
desenvolvimento econômíco suficiente para compensar 

aquilo que Viana de Souza qualificou de "desfalque no 
tesouro espiritual e cultural de um povo". Daí, meu pon-

. to de vista de_que a Universidade tem de formar cientis
tas que também seja humanistas, e sábios que juntem ao 
cabedal_ filosóficofn1or3.1fhumanista o convencimento 
do extra_ordinário papel da ciência e da tecnologia, na 
evolução espiritual do homem de nossa época. Com efei~ 
to, a revolução técnícó~Científica tor[JOU Obra coletiva a 
ampliação do conhecimento humano. Da_ Vinci foi um 
sábio, um erudito em sua época. Hoje, possivelmente, 
emprestaria o brilho do seu talento a alguns dos milhares 
de laboratórios universitários, espalhados pelo mundo. 
Praticamente, já não há inventores: Há invençõ~, cada 
vez mais fantásticas, surgidas do anônimo trab_alho_de 
equipes universitárias~:-_ 

O ambiente universitário é salutar ao espírito. Do .es
forço dos mestres e alunos saem soluções para grandes e 
graves dilemas sociais, circunstâ,ncia que avalio como 
verdade_ira, mesmo atento ~lição de Pascªl, de que "pro
cedemos sempre como se tiVéssemos -a missão de fazer 
triunfar a verdade, ao passo que não temos senão a de 
combater por ela". A investigação científica é fundamen
tal para uma Nação: nela, o Governo recolhe segurança 
e orientação para a adoção de políticas setoriais, sem que 
tal assertiva implique assegurar que os intelectuais en
contrem na política respostas não achaâas-pbr políticOs. 
A ilusão do muito saber troux_e amargas constatações, e 
o enganoso esnobismo de ~ertas áreas da inte.lectualida
de brasileira, por exemplo, nos conduziu a essa infernal 
tecnocracia que pôS nosso País no pericentro das mani
pulações do Fundo Monetârio lnternacioJJal_,_ C~be, 
aqui, reproduzir o que afirmou Temístocles Cavalcanti: 

" ... não é dessa partiêlpação atiV'a -dos intelec
tuais de que se cogita: o que se pretende é apenas ve
rificar como os homens de.ci_ência podem participar 
da vida política e administrativa do Estado, como 
devem agir, quais os limites dessa particfpiçào, qual 
a áreas em que somente o poder político de decisão 
deve prevalecer." 

É evidente que o homem de ciência ou das organi
zações de estudu e pesquisa na elaboração dos planos de 
Governo ficaria imprópria se implicasse domíniO exclu
sivo da ciêncía e impOSiçãO de princípios alheios às ne
cessidades sociais do presente: o bem-estar do homem 
deste instante ficaria -gr-avemente comprom-etido, e o ci
dadão passaria a financiar sonhos, projetas e interesses 
faraónicOs de administradores ocasionais, em nome da 
antevisão ou de aleatórias promessas de vida melhor 
para geraçõeS- futuras. Seria inconvenf!!ilfe-- é-a_ientaria 
cOntra o direito natural responsabilizar as gerações do 
presente pela construção de oneroso património do qual 
na o p-ârt'idparão. Esse terilor le'vou ·temístocles Caval
canti ~ opinar: 

_ •.•o perigo é a suprem~cia ou o pri~-ado absoluto 
dos técnicos, a charriada tec;nõcracia, com a reper~ 
cussão exagerada da técriica sobre a filosofia do po~ 
der, Com a interferência dos técniCos na ãrea própria 
de decis-ãO -política." 

Vejo a Universidade à semelhanÇa de.~m microcosmo 
dentro de um grançie mundo humano que a rodeia. O ã
tomo pertence ao microcosmo, e a Terra, planeta, ao 
macrocosmo universsal. Sabemos hoje como aquela infi
nitesimal partícula do miciocosmo domina as preocu~ 
pações de existência e sobreviVência do nosso cosmos, ou 
seja, da parte humana do Universo. Do mesmo modo, o 
microcosmo universitário, por força de seus elementos 
básicos de aluação - estudantes e professores-- vem 
sendo fator de mudanças crescentes na sociedade, e 
como tal deve entrar Qas suas permanentes preocu
pações; 

De fato, através de st.tas ·lutas e~reivindicações, vem 
atuando em dois planos: o interno, de reforma univesi
tái'ia;- e o externo, das mudariças sociais. Se, no primeiro, 
o meio universitãríá Se b.ate pela renovação dos objeti
vos, i:ia organizaÇãO, dos recursos para viabilizar suas 
propostas, enfim, por um novo_ ~odeio de sua insti
tuição: no plano maior da coletividade, estudantes e do
centes têm lutado para serem agehtes visíveis e influentes 

-da transformação social,. construtiva e política muitas 
vezes, mas até de ação contestatória da própria ordem 
vigente, outras vezes. · 
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Não só no Brasil, como em todos os países, capitalis
tas e socialistas, desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento, se constata essa verdade. 

O panorama da Universidade Brasileira tem merecido 
alT!plo exame, e a isso não ficam alheios tanto os es.t.u-· 
dantes, pela iniciativa das ações e pertinaz mobilização, 
como os docentes. Luiz Antônio Cunha sintetizou bem o 
desdobrame~to ~os_ procedimentos. 

.... 0_ projeto de uma reforma do ensino superior 
brasileiro, nQ s_entido da democratização, nasceU e 
se desenvolveu nos meios estudantis. Foi só nos fins 
da república populista, quando a refõl-ma universi
tária constava do rol das "reformas de base", que 
alguns professores engrossaram o movimento. A 
medida que este se intensificava, o Estado passou a 
incorporar essa bandeira, acabando, depois de 1964, 
por arrebatá-la completamente ... " 

No II Congresso Nacional de Estudantes, em de
zembro de 1938, no Rio, foi apresentado "Plano de Su
gestàes" para uma reforma Universitária, com cinco 
propostas maiores; solução do problema educacional; 
solução da situação económica dos estudantes; reforma 
dos objetivos gerais do sistema edu_cacional; reforma 
universitária; e direito para organizações extra-escolares. 

Esta última sugestão, aProvada por todos os congres
sistas deu lugar à criação da UNE- primeiro importan
te_ resultado daquele conclave estudantil. O Congresso fi~ 
xou primeiro as ieivindica-ções de caráter pedagógico
administrativo, tendentes ã modernização d_o ensino, 
considerando que os métodos em vigor eram «em muitos 
aspectos arcaicos, rotineiros e prejudiciais ao desenvolvi

. nl_tÚllO e forma'ção a-a-mocidade ... " Ao lado; porém, dos 
pleitos para a modernização do ensino, vinham as reivin
dicações políticas: o exercício das liberdades de pensa~ 
menta, de crítica e de tribuna, "de acordo com as neces
sidades e fins sociais". Assim, em pleno regime autori
táJ_jç __ dQ Estado_Novo, os estudantes já combatiam não 
só Pela democratização do ensino superior corilo pela li
beralização das iriStituições políticas. 

Ao Congresso de 1938, sucederam-se outros, como o 
de Belém, em 1955, convocado_e dirigido por estudantes 
ligados a um dos partidos políticos da época, a UDN: o 
i" Seminário Nacional da Reforma do Ensíno, promovi
do pela UNE, realizado na_Bahia, sem melhor êxito nos 
seus resultados, justamente por se ter fixado nos temas 
pedagógicOS, descartando o discurso político; o" [9 Selni
náriõ Nacional da Reforma Universitária, também da 
UNE., realizado na Bahi<t e que, ao contrário do ail.te
riár, muitO além das teses pertinentes às questões inter
nas da Universidade, ÇÍ,SU ênfas.e_.f).Q& ll).~i§ Qiferentes te
maS p61ítícos: a dominaçà0
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ca'pitalista, interria e externa, 
e principalmente a associada ao imperialismo norte
american_o: a exploração de umas classes por outras; as 
desig_ualdades regionais: a falta de autenticidade dos par
tidos políticos_exístentes; a Constituição, como a cultura 
brasi!eira, seriam produtos importados, não expressando 
a realidade nacional nem os sentimentos nem a alma do 
povo brasileiro. O documento desse marcante conclave 
estudantil, conhecido como a Carta da Bahia, é amplo e 
decisivo e dele deu apenas esse pequeno resumo. 

Sabemos que o movimento estudantil chegou tarde ao 
nosso País. Precursores nss duas Américas Latinas_(o
ram os jovens argentinos. Reunidos em Córdoba, em 
1918, depois de longa preparação, deram am"plitude, 
aprofundidade e forçã~ às suas formulações, que recebe
r-am a-adesão de grupos liber3.is e partidos políticos. A 
preocupação central desse movimento- assinala Maria 
Alice Forachi - era a de modernizar a Universidade, 
adequá-la às necessides do desenvolvimento nacional e 
convertê~la em agente de transformação social". E as 
sua.n:-orrquiStas- acrescenta - .. foram significatiVas e 
permanentes pra o movimento estudantil [atino
americano". Sucederam-se intensos conclaves de univer
sitáriOs hispano-americanos, revolucionando os meios 
acadêmicos. Mas, em nosso País, só naquele Congresso 
de 1938 e nos que se lhe seguiram, como o da Bahia, é 
que as teses de Córdoba vieram a repercutir. Daf, que a 
chamada Reforma de Córdoba é tida como um sismo, 
tanto pelas idéias originais que, transmitidas em ondas 
renovadoras, abalaram o avelhantado sistema das Uni
versidades, quanto pela influência que coniil1ua a impri
mir às lutas das iuventudes estudiosas. 
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Com essa enumeração do:i pontos mais significativos 
das reivindicações pela reforma universitária, quis dar 
uma idéia da s_ua __ Gcdn_cidência das reivindicações maiores 
das transformações sociais, para reconhecer, com Fraga 
lribarne, .. que a reforma educativa trabalhou em _ _çQn
junto c·om as icléías modernas", e que essa reforma .. se
parada do contrato de um plano geral das refo!mas_ so
ciais em outrOS setores, não só não pode real1zar seus 
objef!voS, como pode acender tensões formidáveiS, inclu
sive forças tendentes à rotura da ordem social", 

Há, pois, uma íntÚna- relação, diria uma interação di
nâmica, entre Universidade e Sociedade como um todo 
- povo, Nação, Estado. Aquele microcosmo social, à 
feiÇão de sensível antena, capta os sinais de renovação no 
campo vasto da c_oletivídade e, como os recebe, logo os 
retransmite com maíor volume e intensidade, permeando 
todos os segmentos do cosmos nacional. 

Como política, vejo, compreendo e admito o papel 
que a Universidade, por seus elementos dinâmicos- o 
estudante e o professor exerce, com crescente influência, 
no meio social. 

Deixando a Universidade, o estudante leva para as li
des profissiona-iS seu cabedal de conhecimentos e seu 
idealismo, tornado-se, não raras vezes, agente de reno
vação nas ativídades pragmáticas a que se entrega. 
Exemplo a tua[ dessa projeção da Universidade no meio 
social, temos nesse Plano de Estabilização da Economia 
brasileira, em- que os jovens economistas da UNICt\MP 
e do Departamento de Economia da PUC, do_ Rio, traça
ram novos rumos à ação do Governo no tratamento da 
grave crise econ_ô_mic:o-financei_ra. Qs_ estudantes de on
tem, professores de agora, guindados a postos de respon
sabilidade nas assessorias ministeriais, rompendo com os 
conceitos ortodoxos de seus colegas da Fundação Ge
túlio Vargas, até então orientadora das políticas oficiais 
do setor, comprovam que a Universidade é uma força de 
renovação social. Tancredo e Ulyssesjá ba_Yiam_~onfian
do a essas energias novas, recém-egressas das Universi
dades, a elaboração de um plano de recuperação nacio
nal. Sarney e seus_Ministros da área econômica voltaram 
a convocá-las para concretizar, num programa de ação, 
suas próprias concepções. E aí temos a Nação, confiante 
e decidida, numa quase unanimidade de forças vivaS e 
atuantes a engajar-se, pela primeira vez na sua história, 
ao lado e com o Governo, no cumprimento de metas e 
diretrizes ansiadas e queridas por todos. 

O chamado Projeto Infl3ção Zefo, que.ta.manha reper~ 
cussão há causado neste País, foi c_oncebido e montado 
em salas de universidade. Todos já-Sabem disso. E aiitda 
na .. Folha de São Paulo" de II do corrente mês de 
março. __ Joelmir Betting afirma que "a mais popular re
forma da economia brasileira nasceu na Universidade, 
antes de 1984", e só foi adotada pelo Governo dois an'os 
mais tarde. Não é produto de ação isolada; é de um gru
po que analisou as exigências da estrutura econômica e, 
ao mesmo tempo, considerou as necessidade individuais. 
Essa contribuição espetacular concede à Universidade 
crédito ilimitado, ~svazia~~o os que a ~onsideram •·co
lossal esforço inútll" e os 'qUe a denominam "gigantesco 
empenho frustrado". 

Sou dos que vêem a Universidade como centro de in
vestigação científica e humanística aplícada à solução 
dos problemas nacionais e regiorlais. E deSf:fO Vê-Tã mais 
e mais atuante no campo daS- Ciências exatas quanto no 
das ciências humanas. Merece especial atenção, portan
to, a qualidade do ensino ministl-ado e a quantidade dos 
alunos, com suas_inquietudes e aspirações, ideologias e 
comportamento, desejos e necessidades - tudo, enfim, 
que projeta saber e planta idéias capazes de dar novos 
rumos ao Homem. 

Acompanho com interesse o movimento reivindica
tório dos estudantes, o entusiasmo com que defendem as 
mudanças do ensino, as transformações politicas, a liber
dade de pensar e de viver. E também aplaudo a dedi
cação dos mestres, a aplicação dos homens de pesquisa 
que, no silêncio dos laboratórios, vão enfrentando a,s di
ficuldades e recolhendo, uma a uma, parcelas de êxito 
ou, muitas vezes, decepções. 

Como é natura!; nem Sempre o esforço da Universida
de, neste ou naquele setor de ati vida de, chega à solução 
esperada. Muita batalha há sido perdida. Mas isso não 
descaracteriza a importância da ação empreendida, nem 
minimiza a função social da organização uriiversitâria. 
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Função social da UniVersidade-: Que significa? Difícil 
defini-Ia. Ela se exerce na medida em que alunos e mes
tres influem na política soCial de um povo, atuando, em 
sentido interdisciplinar, na capacidade redistributiva de 
renda e de poder, tanto quanto na capacidade autoprmo
tora, nos aspectos sôcio-econômico (sobrevivência mate
rial, emprego e renda) e político (de participação no pro
cesso organizatiVo da sociedade). 

Para que a Universidade possa cumprir a função sa
ciar que lhe cabe, ela tem de orientar-se pãra o atendi
mento de aspectos não só científicos, mas princípalmente 
humanos, do meio social. Michel Deveze aci'edita que, 
em todo o mundo, as Universidades modificaram seu sis
tema administrativo, no sentido de equilibrai--"autono
mia e responsabilidade social, comando eficiente e res~ 
peito aos_ valores democráticos". A centralização de co
mando e a rigidez das estruturas das Universidades cau
saram o subdesenvolvimento científico, até mesmo em 
países desenvolvidos como a França, onde a contestação 
universitária teve, de início, caráter puramente político, 
mas acabou invadindo a área social, pretendendo remo
delar a sociedade em rumos revolucionários. Thibault 
refere-se à inquietação estudantil de maio de 1968, em 
Paris, admitindo que "no fundo, ninguém deixa de ilotar 
que estas diversas formas de contestação acabam por 
aproximar, pelo menos aparentemente, as diferentes es
truturas políticas, econômicas e sociais do mundo, -libi:
ralizando-ãs que são socialistas e socializando as que são 
liberais". 

O esforço de discípulos e mestres pela refonna da uni
versidade, na sua organização e estrutura, nos seus méto
dos e finalidades, prossegue, como assisfiiricis enl- nossos 
dias. E acreditamos que, na sua maiõr dimensão - a 
política e a social - há de contribuir para a consoli~ 
dação de uma sociedade justa nas suas bases económicas· 
e sociais, como para criar oportunidades aos obreiros da 
inteligência e do braço, sem as distorções co-nhecidas do 
mercado de trabalho, que no_amanhã do universitário 
diplomado_ pode esbarrar nos óbices da falta de ocu
pação e de ascensão profissional em sua Carreira. Mas 
não basta a socieade ser justa, pois há de ser também li
vre. A liberdade assegurada pelo reconhecimento expres
so dos direitos inerentes à personalidade humana, com
plementada pelos mecanismos efetivos da sua aplicação 
Concreta, como a garantia de acesso à-Justiça, sem obstá
culos. 

- Osny Duarte Pereira, quando sugere que a nova Cons
tituição deverá, também, "conter normas básicas para 
uma política de ensino democrática e descentralizada, re
primiildo 'tendências elitistas e alienantes qUe não p-repa
ram os e-studantes para o mundo real em que vivemos, o 
que se tornaria frustrados e marginalizados", chega a 
uma _conclusão feliz: "em suma, parece-nos que Edu
cação e Nacionalidade dev.em fundir~se num ideal co~ 
mum, erO.' que professores e alunos não precisem mais re
cOrieT a greves para satisfazer necessidades elementa
res". 

A Nova República encontra a área educacional tumul
tuada, com reivindicações do corpo universitário, docen
te, discerite e funcional, algumas que são as de sempre e 
outras que decorrem da nova reaHdade brasileira em to
dos os campos. O Ministério da Educação, através de 
Comissão especialmente criada, e os professores, por sua 
Associação, debatem as propostas, coincidentes algumas 
e conflitantes outras. Sabemos que transigências de parte 
a parte c radicalizações de momento serão vencidaS só 
com o tempo. No entanto, o tempo é o diálogo democrá
tico e seria negá-lo se as partes se perdessem nos desca
minhos das posições inabaláveis ou no paroxismo da 
exaltação polêmica. Como jâ disse alguém, o autêntico 
espírito universitáriO é o da fraternidade cultural, que se
rá a mellior das preparações à fraternidade social_ E para 
um povo livre permita-me acrescentar. 

Temos valioso património cultural a preservar e so
m?s fiéis às noss~ orige~,-1'ancredo Neve~ destacou es
ses aspectos quando agfadecia à Universidade de 
Coimbra o título de Doutor Honorls Causa 
que, com rigorosa justiça, se lhe concedia- O mesmo 
título que, por generosidade, a Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul me honra, muito além dos meus 
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melhores sQnhos e dos meus apoucados méritos- quan
do disse: 

"Não exagerarei ao afirmar que a nacionalidade 
brasileira, como consciência social e p·oHtica, muito 
deve a esta Universidade. Por aqui passaram os 
mestres que transferiram para o outro lado do 
Atlântico, juntamente com os padrões de conQuista 
e de soberania portuguesa, o vasto elenco de idéias e 
de experiências que notavelmente contribuíram 
para que a antiga Colônia se transformasse na gran
de Nação de que também vos orgulhais." 

Tais palavras, com que Tancredo Neves saudou a glo
riosa Universidade lusa, constituem a homenagem does
tadista à instituiçãO modelar que plasmou o caráter de 
dois_povos e, com sua ciêiicia geográfica da época, presi
diu as quase sobre-humanas_ conquistas de dois povos; 
d_o_ p~r_tugu_ês dq mund_o de 1._5_00, e no brasileiro no 
período das bandeiras, ocupando e civilizando metade 
de um Continente. 

Homenag_em que podemos adiantar a esta Universida~ 
de de Mato Grosso do Sul, nova ainda, ejácom marcan
tes obras e serviços às com unidades regional e nacional, 
mas sobretudo registrando a certeza dos frutos da sua 
trajetória futura, Mato Grosso do Sul, por sua singular 
posição geopolítica, tem o privilégio histórico dos conta
tos de todos os dias çom dois povos fraternos das duas 
nações mediterrâneas do nosso Continente e, através de
Ias, com as populações da orla do Pacífico. Nosso Esta
do terá, pois, um papel destacado a cumprir no des-
dobramento das relações sulamerica-nas, ~ muito parti· 
cularmente, na missão de unir povos e nações pelos lia
mes mais fortes- de sua integração cultural, apertando ve
lhos laços raciais e espirituais e noVas aquisições intelcc
tuafs. E como, sem dúvida, sempre coube e caberã às eli
tes que as Universidades formarem, a direção das socie
dades, é fácil profetizar a missão excepecional destinada 
a esta Universidade, posta quase no coração da América 
do Sul. 

Fácil também é avaliar a emoção que me dominou 
quando o Magnífico Reitor, Professor Jair Madureira, 
me comunicou a concessão do diploma de Doutor Hono
ris Causa. Aceitando esse documento de sua magnanimi
dade, _contraí dívida irresgatável, que procurei mitigar, 
colocando-me como servidor humilde da instituição, no 
que, para diante, possa dar minha colaboração,jã que os 
merecimentos não abonam tão alta e inacessível dis
tinção, para quem tem consciência de seu valor. 

Só um poeta, como Virgílio, saberia traduzir meu re
conhecimeitto. E é dele que me valho: 

"É mais fácil que _os graciosos cordeiros se apas
centem nos mares. 

E mais fácil que os peixes procurem alimento nos 
prados; 

É mais fácil que os confins do mundo sejam tro-
cados, 

E o egípcio se dessedente nas águas do Danúbio 
E o germano beba as águas do Nilo; 
É mais fácil que tudo isso ocorra, 

Do_ que a glória deste momento se apagar de mi
nha mente 

E deixar de ser grata ao meu coração". 

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

Votação, em turno único, do Requerinlento n9 
45, de 1986, de autoria do Senador Alberto Silva, 
solicitando tramitação conjunta parã. os Projetas· de 
Lei da Câmara nYs 142, de 1984 (n"' 329/79, na Casa 
de origem) e 141, de 1985 (n'~ 1.914183, na Casa de 
origem), que conSideram insalubre o trabalho de co
leta, transporte e tratamento de lixo, para os efeitos 
que especificam. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprqvado. _ 
A~ .r:>residência _farã cumprir a deliberação do Plená!io. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 5: 

Votação, em turno único, o Requerimento n9 51, 
de:_l986, de autoria do Senador José lgnâcio Ferrei
ra, solicitando tramitação conjunta para o Projeto 
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de Lei da Câmara n<1 68, de 1979 (n'i' 2.248/76, na 
Casa de origem) e o Projeto de Lei do Senado n'~' 

262, de 1979, de autoria do Senador Humberto Lu
cena, que defhleffi o comPortarriefl.(O eXigível às em~ 
presas que operam no Território Nacional sob o 
controle de_ capital estrangeiro. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadotes que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Item 6: 

Discussão; em turno únicO, -da Redação Final (o
ferecida pela ComisSão de Redação em seu Parecer 
n'~ 160, de 1986), do Projeto de Resolução n'il 176, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Munícipal de Barra 
do Garça, Estado do Mato Grosso a contratar ope
ração de_ crédito no valor de Cz$ 4.886.412.00 {qua
tro milhões, oitocentos e oitenta e seis niil, quatro
centos e doze cruzados). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra declaro encerrada a discussão. 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
aprovada nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 176, de 
1985. 

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 1986 

Autoriza a Pirefeitura Municipal de Barra do 
Garças, Estado do M!!tO Grosso, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$ 4.886.412,00 (quatro 
milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e 
doze cruzados). 

O Senado Federal resolve; 
Art. 11' t. a Prefeitura Municipal de Barra do 

Garças, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2~' 
da Resolução nl'93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no 
v-.:~.lor de Cz$ 4.886.412,00 (quatro milhões, oitocentos e 
oitenta e seis mil, quatrocentos e doze cruzados), corres
pondente a 200.000 UPC, considerado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 24.432,06vígente no ]~'trimestre de 1985, 
junto ao Banco do Estado do Mato Grosso Sf A, este na 
qualidade de agente financeirO do 'Banco Nacional da 
Habitação- BNH, destinada à implantação do Projeto 
CURA em ár~~ do Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2<~ Esta resolução entra em vigor·fioa -datã ae sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 7: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n<~ 168, de 1986), do Projeto de Resolução n9 188, de 
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal d~_Luz, 
Estado de Minas Gerais, a cont_ratar 9peração de 
crédito no valor de CzS 872.837,60 (oitocentos e se_
tenta e dois roi!, oitocentos e trinta e sete cruzad.os e 
sessenta centavos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da pa

lavra, declaro encerrada a discussão. 

Encerrada a· discussão, ã. redação final é_conSiderada 
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
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Ê a seguinte a- redação final aprovada: 
Redação fmal do Projeto de Resolução n~' 188, de 

1985. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu, , Presi-
dente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de 
Minas Gerais, a contratau: operação de crédito no va
lor de Cz$ 872.837,60 (oitocentos e setenta e dois mil, 
oitocentos e trinta e sete cruzados e sessenta centa
vos). 

O Senado Federal resolve: __ 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de 

Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n<~ 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
872.837,60 (oitocentos e setenta e dois_ mil, oitocento~ e 
trínta e sete cruzados e sessenta centavos), correspondeit
te a 39.476,23 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional - ORTN, considerado o valor nominal de 
ORTN de CrS 22.110,46, vigente em dezembro de 1984, 
junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinada à construção do mercado municipal, 
canalização do córrego e aquisição rl_e equipamentos 
para coleta de lixo, no Município, 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 (Passos Pôrto) ----:-Item 8: 

Projeto de Lei da Câmara n~' 192, de 1984 -
Complementar (nl' 29/83 - COmplementar, na 
Casa de origem), que altera e acrescenta dispoSitivo 
à Lei Cofuplementar n9 I, de 9 de novembro de 
1967, que estabelece os requisitos mínimoS para a 
criação de novos muriicípios. - · --

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea a, do Re
gimento Interno, e conforme os Pareceres das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Municípios, declara preju
dicado o Projeto de Lei da Câmara nl' 192, de 1984, uma 
vez que seus objetivos já foram concr~izad9s pela reali
Zação das eleições municipais em 15 de novembro de 
1985. 

A matéria v3.i ao Arquivo, feita a devida $:.omunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrio)- lh!m 9: 

Projeto de Lei do Senado nl' 61, Qe 1983, de auto
ria do Senador Fábio Lucena, que revoga os 
Decretos-leis n~'s 1.866, de 9 de mafço de 1981, e 
1.937, de 27 de abril de 1982. 

A Presidência, nos termos 369, ali_n_ea_a, elo _Regimento 
Interno, e conforme os Pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Segurança Nacional, declara 
prejudicado o Projeto de Lei do Senado, n9 61, de 1983, 
uma vez que seus objetivos_já foram alcançados com a 
promulgação da Emenda CQDstitucional nl' 25, de 15 de 
maio de 1985. 

A matéria yai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Voltamo"s à 
lista de oradores. · 

Concedo a pil.lavra ·ao -nobre Senador Jo'rge Kalume. 
(Pausa.) 

S- Ex.• está ausente. 

O Sr. Cal_"los Alberto- Sr. P~esidente, peço a palavra 
como Lider. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo pa
lavra ao nobre Senador Carlos Alberto, como Líder do 
Partido Trabalhsita Brasileiro. 

O SR. CARLOS AL!3ERTO !'RONUNC/A 
~~JJISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 

ORADOR, SERÁ !'U!3LICADO !'OSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Míiller. 
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O SR. GASTÃO M)LLER (PMDB- MT. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res: 

A Comissão Executiva do PMDB de Mato Grosso, 
reunida, tomou várias deliberações, objetivando levá-las 
ao julgamento e apreciação da Convenção Nácional. 

A Proposta n9' 2 diz o seguinte: 

"O Partido fixa posição como "Diretrii: Parti
dária que obriga seus filiados, nos termos_ da Legis
lação partidária específica, contra a manutenção da 
candidatura nata dos senadores e extinção das 
sublegendas, ou no caso de iinpossibilidade concre
ta de revogação de dispositivo que assegure as can
didaturas natas e sublegendas, que as lideranças do 
·congresSO aprCseiüem substitutivo "Proibindo a s_o-
matória dos votos dos candidatos das sublegendas, 
mantend_o o princípio majoritário consagrado na 
Co nstítuição." 

Estou de pleno acordo com a Proposta n' 2 do PMDB 
de Mato Grosso, mas devo alertar aos nossos correligio
nários que a candidatura nata de qual sou um inimigo 
declarado, sempre o fui, é um privilégio previsto no art. 
125' do Estatuto do Partido (PMDB). 

Eis o que diz o referido artigo: "Os filiados do PMDB 
que exerçam mandatos legislativos terão assegurado o 
direitO de inclusão dos seus nomes na chapa de candida
tos à reeleição no pleito eleitoral imediato." 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a candida
tura nata não é dos Srs. Senadores, é um direito legítimo 
que é assegurado pelo Estatuto do Partido, Os aluais De-
putados Federais, os Senadores, os Deputados Estaduais 
e oS Srs. Vereadores, do PMDB, têm a candidatura ga
rantida pelo dispositivo estatutário (art. 125). 

Sabe-se que esse preceito foi colocado e aprovado no 
Estatuto do PMDB, num sentido casuística para assegu
rar a candidatos, em certo Estado da Federação, o direi
to de pleitear a reeleição, pois o Partido (PMDB) estava 
dominado por um certo Governador, na êpoca, que que
ri_a expulsar da via pública elementos do Partido que não 
comungavam com as suas idéias, não aceltavam a sua li
derança. E agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que se 
vêem são manifestações candentes, como meu Partido 
em Mato Grosso, rejeitando, energicamente, como jã o 
fiz neste Plenário. contra o privilégio de candidatura na
ta. 

Surge, Sr. ~residente, S!s. Senadores, a dúvida, ou se
ja, pode uma ICi, alterar um dispositivo estatutário? 
Argumenta~Se que sim, outros dizem que não, pois, o as
~ unto é domésqco de cada Partido. Se o PMDB, deseja 
Que os s_e_us legisladores de todp nível devam ser candida
tos natos, isso é assunto particular do PMDB, afirmam é 
problema da direção do PMDB. 

Reitero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha po
SiçãO Contra Candidato nato ejã faz anos contra a suble
genda, fnstiiuto que já qualifiqUei como um câncer, que 
corrôi o fecido do Partido. Nunca haverá Partido conso
lidado, enquanto existir a sublegenda. A minha posição, 
portanto, é clara e transparente, como se diz na moda 
atual. 

Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Proposta n~' 2 
do PMDB de Mato Grosso, para que conste dos Anais 
desta Casa: 

PROPOSTA N• 2 

Proposta: 
O Partido fixe posição como "Diretriz Parti

dária" que obriga seus filiados, nos termos da Legis
lação partidária específica, contra a manutenção da 
candidatum nata dos senadores e extinção das 
sublegendas, ou no caso de impossibilidade concre
ta de revogação de dispositivo que assegure as can
didaturas natas e sublegendas, que as lideranças do 
Congresso apresentam substitutivo proibindo a so
matória dos votos dos candidatos das sublegendas, 
mantendo o princípio majoritário consagradO na 
Cons_ti_tuição. 

Justificativa: 
O Partido sempre se posicionou contra áS suble

gendas. Esse casuismo deletêrio herdado do autori
tarismo foi exacerbado até as últimas conseqUências 
com a desvinculação do voto. A manutenção de 
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sublegendas com voto desvinculado será o cemitério 
dos partidos políticos durante a próximã legislatura. 

Entretanto. se os interesses fisiológicos pessoâiS e 
de grupos se sobrepuserem aos interesses parti
dários nas discussões CO:ricretas no CongressO, impe~ 
dindo a extinção das sublegendas, que as lideranças 
congressistas do Partido elaborarem em substituti
vos, impedindo a soma dos votos dos candidatos 
das sublegendas. 

A legislação autoritária que criou as sublegendas 
manteve expressamente a disposição constitucional 
do "princfpio-majorifáiio", como "voto direto e se
creto" (Art. 41 § 2•, CF). 

Entretanto, regulamentação do TSE permitiu a 
soma de votos das subJegendas para eleger o mais 
votado. 

Ora, isso desnatura totalmente o voto direto, 
tornando-o indireto, e liquida o_ princípio majori· 
târio, tornando a eleição em ~·indireta" e "propor
cional". O que é, evidCntemente, inconstitucional. A 
correção dessa anomalia, por via parlamentar, seria 
o mal menor e o caminho mais rápido. _ 

Quanto a candidatura nata, nãO encontramos ne
nhum argumento de ordem jurídica, poHtica ou mo
ral que a sustente. 

Trata-se de privilégio insustentável que colide 
com os princípios que o_ Partido defende nas praças 
públicas. Dar a necessidade de sua imediata reVo
gação. 

(Aprovada por Unan,imidade em reunião da Exe
cutiva Regional) 

Era O que tlnha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
ó sR. PRÊSibENTÉ (Martins-Filho)"~ CO.iicedQ a: 

palavra ao nobre Senadqr Odacir Soares.~ ---

0 SR. ÓDÁCIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o 
seguinte discUrso.) - Sr. Presidente, Srs_. Seii3.ôores=:-- " 

Aqui estão, e anexo a este pron_unciame!:J!O_, d~Cllm__!"
tos, discursos de parlamentares-, requirrmentos, deitún
cias formais e documentais- da corrupção, dá desonesti
dade, do descalabro adminiStrativo" .Que imperam hoje no· 
Estado de Rondôniã,-Pfomovidos Pelo GoVernador no
meado Ângelo Angelin, ou por seus assessores ou pot, 
pessoas por ele nomeadas ou de sua _equipe direta. ____ _ 

Reproduzo, na íntegra, o pronun~iament.o do Verea
dor José Afonso Florêncio, da Câmara Municipai de 
Porto Velho, no qual ele denuncia grave e crimltiOsa irre
gularidade praticada pelo Prefeito de Porto Velho, Jeró
nimo Santana,- cometendo-crime contra a Constituição 
Federal. 

O Prefeito Jerônimo Saitfana, do PMDB, homem de 
confiança e da equipe do Governador Ãngelo Angelin, -- -
eleito com votos decorrentes sobretudo da ação política 
do Governador Ângelo Angelin, nomeou pessoas para 
cargos inexistentes na Prefeitura de Porto Velho, C'c:Lrgos 
que não foram criados por lei e que, por isso,_contrariam 
a Constituição Federal. Isso é crime, capitulado na Leí, e 
de inteira responSabilidade do Prefeito Jerônimo Santa
na. 

Passo a ler, na íntegra, o pronunciamento do Vereador 
José Afonso Florêncio. --
- "Senhor ·Presidente; Senhores Vereadores, a título de 

propaganda e de explicação do inexplicável, vem sendo 
publicada matéria -paga- em jornais d_e nossa cidade, de 
feitura e or8úlização nos labirintos da atual adminis
tração municiPal âo Senhor Jerônimo Santana, que "en
trou água nos planos da Prefeitura", como a significar 
que a ineficiência dã.-adiliiil!Stração municipal de Porto 
Velho é fruto de chuvas que caem em nossa cidade. O se
vero crítico _das administrações municipais, quando De
putado pelo então_ Território de Rondônia, na Camara 
dos Deputados, hoje guindado ao posto mãximo de Pr~
feito de nossa cidade, tecia as mais cOntundentes cati11-
nárias às administrações locais, únpetrava ações póPula
res, procurava criar o caos e a balbúrdia, pois que, quan
to mais confusão houvesse, melhor para os planos dia-
bólicos seus. ' 

HÕ]e, o crítico de ontem tenta ser o administrador. E, 
numa tentativa baldada de explicar o engodo a que tanto 
tempo vem trazendo aos eleitores, tenta culpar as chuvas 
que, antes de ele nascer ou mesmo vi_ r para -~orto_ Velho, 
jã existiam, e "que o Prefefto, OCnl proVavelmente ilo re
canto de suas lucubrações blasfema contra a_obra da na
tureza, que fertiliza o solo. 

Mas a culpa de estafem se fechando várias ruas de 
nossa dd~de, cheia de .roa to, d~ buracos, de crateras; a 
culPa de estarem pessimamente algUmas dessaS crateras; 
a falta de um serviço eficiente de limpeza pública e deco
leta de lixo, na cidade, não é da chuva, é única e exclusi
va_me.nte_dp §CU dirigente-mar, o Sen-hor Jerônimo San
tllna. Sabe ele agora que criticar é fácil, fazer é que são 
elas. O feitiço agora está viraitdo contra o feiticeiro. Mas 
a população de Porto Velho não quer saber de desculpas 
esfarrapadas. Ela quer_ ação. Quer trabalho. Quer efi
ciência._ E se alguém há em Rondônia de quem se deve 
mais exigir hoje, esse alguém ínegaVefmente é -Jerônimo 
Santana,_porque ele muito criticou, muito difamoU, mui
ta conturbou e por isso mesmo dele _é_que se deve exigir o 
máximo de trabalho: -

Todavia, não é só isso! Aquele que se intitula bacha
rel, segund_o consta, bacharel em Dír_eito, que, se c0lo
C<,L$:ie um_esCritório de advocacia certamente morreria de 
foÔle, j]Jnta!nente com a sua grei de assessores jurídicos 
que trabalham na Procuradoria do Município ganhando 
polpudos vencimentos, traz à lume, com a sua assinatu.
ra, nomeações de pessoas, como Marlene Miguel Bueno, 
para exercer o cargo de C~_efe de Gabinete do Vice
Prefeito, da Prefeitura Municipal de Porto Velho, ato 
ess:e publicado no D~ário do Município, edição de 19-3-
86, nl' 251, cargo esse inexistente nOs quadros da Prefei
tura Municipal, porque não criado por lei, conforme nos 
prova e comprova a certidão que temos em mão, datada 
de 31 de março do corrente ano, que taxativamente, faz 
constar que inexistem projetas de lei em tramitação ou 
ali criando cargos do Gabinete do Vice-Prefeito do Mu
nicípio de Porto Velha. -· . . . 

Ora, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a orga
nização legai do funcionalisO?O municipal; ou seja, por 

- Ici aprovada pela Câmara de-vereadores e sancionada 
pclo Prefeito, lei em sentido estríto, como ensina Meí
-r~Ues, "inu Direito Municipal Brasileiro, 3' edição, Re· 
_v.ísta_dos Tiibun.ais, pág. 673, é exigência constitucional 
decorrente, dentre outros, dosarts. 43, V, 57,11 e V, e 97, 
da Constituição Federal, iro positivos p~ua ós Municípios 
par força do art. 13 do mesmo diploma legal, que deter
mina: a observ ãnçia dos princípios constitucionais, espe
cialmente quanto_ao processo legislativo (inciso III) e ao 
funcionalismo público (iiJC. V), na sua organização pelos 
Estados-Membros. Decorrente de norma constitucional, 
somente lei em sentido estrito pode criar e alterar cargos 
póblicos municipais, provimentos de cargos, regime jurt-
dico, eSt!J.bHidade, etc. \ 
Qecot~entedãeerfidão qpç temos e~ mãos, nenl'!.uma 

lei foi aprovada criando o cargo ou cargos, no Gabmete 
do Vice-Prefeito, para as qr.úiiSOPrefeito Je~ônimo San
tana pudesse nomear e empossar alguém. Se não há lei, 
como efetivamente não há, Sua Ex• Bacharel Jerónimo 
Saritana infringiu a Constituição Federal, bem assim a 
Estadual, incidindo em crime de responsabilidade, pre
vista no inciso XIII, art. 186, da Constituição Estadual, 
visto que contrãrio à disposição de lei, pois os cargos 
para os quais certas pessoas foram nomeadas, inexistem. 

Não pode o Senhor Jerônimo Santana alegar ignorân
cia da lei, é um bacharel em ~~-ª-_Qcias j_urídicas, e é pre· 

· sumível que conheça as leis de nosso País, porquanto 
não é boliviano, francês ou botucatu. Portanto, Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores, ê únperdciável e chega 
às raias do 11.bsurdo, o Senhor Prefeito nomear alguém, 
no serviço público, para cargo que não exista. E, não 
existindo,_quem o assumiu não estA legalmente investido, 
não podendo receber salário, vencimentos ou qualquer 
remuneração, que bem provavelmente sairá dos bolsos 
do Prefeito, que os __12ag_ar~. _ _ _ 

E uma vergonha o que estâ acontecendo. E um desca· 
!abro admln_i$trativo, é o fim da picada como se diz na 
gíria. Não basta a publicação de_ um decreto que, publi
cado neste. exercício, aumenta impostos, e agora nos vem 
a JlOmeação de pe.'\Soas do peito d_o Chefe do Executivo 

-·pa-ra cargo na administração mUnicipal que nã? existe. 
Isso é crime, Isso é tripudiar sobre a inocência e a banda-

- de do povo de Por'to Velho. Aquele que, por interesses 
pessoais combatia o regime que a bem pouco tempo im
perava; que combatia a ditadura, hoje ele mesmo, é um 
ditador-mirim querendo impor-nos sua arrogância, a sua 
irieficácia, !::)s seus ai;lsurdQS, e .exige que todos d18:am 
amém. É realmente o fim da picada, isso acontecer no ai
bar dessa nova democracia que começa a imperar em 
nosso País. O paladino de ontem é, hoje, o transgressor 

Sábado 12 0711 

da lei, incurso no crime de responsabilidade previsto no 
Decreto-lei n<:> 201. O "slogan" do então.candidato, hoje 
Prefeito, ~ra: Bengala Neles Jerôrtimo! E nós e o povo 
muito prudente e legalmente dizemos: Nele, Jerônimo, 
bengala nelel E vamos mandar_ bengalada em Jerônimo 
por infringência à lei, encaminharemos ao Tribunal de 
Co_ntas do ~stado as provas do c:rime; à Justiça, as com• 
pCtentes ações visando anular os atas ilegais do Prefeito. 
A verdade, cristalinamente, surgirá altan_çira e se verá 
quem são os demagogos, os títeres, os ditadores-mirins, 
muito obrigado. Sala das Sessões, 2 de abril de 1986". 
Ass. José Afonso Florêncio. 

Como se verifica, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, o 
Prefeito Jerô(limo Santana infringh,z_a Constíl!tição Fe
deral, desrespeito-a, descumpriu-a e, no rastro de seu ato 
ilegal e irregular - portanto, desonesto_ -~-maculou, 
igualmente, a Constituição do Estãdo de Rondônia. 
Com pode um Bacharel em Direito, como ele se intitula 
ignorar ou desrespeitar tão flagrantemente dispositivo 
Constitucional que qualquer estudante de Direito apren
de nos primeiros momentos de seus estudos? Ce_~t~ente 
que não há ignorância. Vejo, mais, a má-fé, dolo, a irres
ponsabilidade, o descaso, o achincalhe contra o Povo de 
Rondônia, contra as leis de Rondônia, contra a Lei 
Maior do nosso País. Para quem toma atitudes desta na
tureZa não vejo outro caminho senão as barras dos Tri
bunais. 

b inacreditável, mas ê verdade, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, que tenha o Prefeito Jerônimo Saiitãriã, homem 
de confiança do Governador Angelo Angelin, nomeado 
pessoas, ganhando polpudos salários para cargos inexis
tentes, como é o caso da Sr• Marlene Miguel Bueno, no
meada Chefe do Gabinete do Vice-Prefeito de Porto Ve
lho, e do Sr. Siveraldo Rodrigues Guerra, aquinhoado 
através do ato de nomeação publicado no Diário Oficial 
do Município, de 19 de março deste ano. 

Os Cargos não foram criados por lei, como detennina 
a Constituição Estadual em acolhimento à normajurídi· 
ca maior, a Constituição Federal, que ê precisa nos seus 
arts. 43, V; 57, II e V; e 97, impositivos para os Municí
pios por força do art. 13, da mesma Constituição Fede
raL 

Destaco a Certidão, também anexa, exarada pelo Di
retor Legislativo e pela Diretora do Departamento de 
Co_missões da Câmara Municipal de Porto Velho, clara, 
incísiva, definitiva essa Certidão, quando a_firma, inequi
vocadamente que "não consta nenhum projeto de lei e 
nem-Lei Municipal dispondo sobre a criação dos cargos 
do_Gabinet~ do Vice-Prefeito do Mu~icípio de Porto Ve
lho~._. - . 

Junto, também, cópia da página 2 do Diário Oficial do 
Muniç:ípio de Porto Velho em que estão: assinadas pelo 
Prefeito Jerônimo Santana, as nomeações de Marlene 
Miguel Bueno para Chefe de Gabinete_ do V ice-Prefeito e 
de Siveraldo Rodrigues Guerra para o cargo de Diretor 
da Divisão Administmtiva do Gabinete do Vice
Preft:ito. SãO, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dois atos 
ilega-is; -inconstitucionais, que incidem em crime de res
ponsabilidade, previsto no inciso XIII, ait. 186 a Consti
tuição Estadual, pois são atas contrários à lei, pelo fato 
de que não existem os cargos para os quais essas pessoas 
foram nomeadas pelo Prefeito do Governador Ângelo 
Angelin. 

Limito-me à citação desses trechos, porque os termos 
da repulsa a cal comportamento do Prefeito Jerónimo 
Safltana jâ foram exaustivamente condenados pelo Ve
reador José Afonso Florêncio. 

Endosso, completamente, os termos do pronuncia
mento desse combativo e nobre Vereador de Porto Ve
lho, que está atento às falcatruas, às imoralidades admi
nistrativas, aos atas desonestos que vêm sendo pratica
dos na Capital de Rondônia pelo atual prefeito, sob o 
olhar complacente e participativo do Governador ángelo 
Angelin. _ _ __ _ _ 
-O~ta tribuna, deste Senado pederal, volto o meu pen-

- Sarrlento para o meu Estado de Rondônia, lamentando, 
com profunda tristeza no coração e c:om justificada ira, 
que estejamos entregues à gente da espécie dõS que estão 
governando, hoje, aquele Estado. 

As provas do crime cometido pelo Prefeito Jerônimo 
Santana já foram encaniinhadas ao tribunal de COntas 
do Estado e à Justiça, visando às competentes ações le
gais, para anul_ar os atas ilegais do prefeito_e_s_eu enqua
dramento na for_ma da lei. 
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. Cumpro o meu dever ~orno parlamentar, como cida
dão, como homem, como rondoniense de coração, que 
acredito naquela terra, e que estâ com -o destíno ligado 
eternamente a Rondônia. Precisamos acãbar-;·ae uma vez 
por todas, com a prática de atas irregulares como estes 
que tenho diariairienTe denunciado daqui do Senado. E a 
maneira correta _é, sObretudo, afastando homens como 
Ângelo Angelin e Jerônimo Santana do Poder, através 
do voto, a melhor arma da Democracia. 

Finalmente, anexo, também, a este pronunciamento, o 
Ofic10 do Vereador José AfQnso_Florêncio, de 2 de abril 
corrente, pelo qual faz "apelo para que não fique-só aqui 
em Rondônia ·a conhecimento de irregularidades 
político-administrãJivaS qUe- se estão processando em 
nossa CaPital atra:vê:s de pessoas integrantes dtúffii parti
do despreparado para governar um povo que merece 
algo melhor dos nossos dirigentes". _ 

Faço minhas as palavras do Vereador Josê: Afonso 
Florêncio: ~ 

Chega de corrupção! 
Chega de irresponSã.bi1idade! 
Chega-de incompetência! 
O povo de Rondônia eXige re3peito do UoVerfiã:dor 

Angelo Angelin e de seus prepostos. 
Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE OSR._ 
ODACIR SOLI.RES F;M SEU DISCURSO: -

Oficio n9 001/86- Gab. V. Pres.Porto Velho~ 2 de (!.ºril 
de 1986 

Excelentíssimo Senador, 
Encaminho-lhe em anexo cópia do nosso pronuncia

mento feito na Câmãrá Municipal de Porto Velho em 2 
de abril Ultimo> no qual denunciamos entre outra_s irre
gularidades administratiVas a nomeaçâo de duas pessoas 
para exercer cargos inexistentes no- Gabinete do Vice-·
Prefeito da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Apelo 
para Vossa Excelência para que não fique sõ aqui em 
Rondônia o _conhecimento- de irregularidades político
administrativo qUe estãõ se processando em nossa capi
tal através de pessoas integrantes de um partido despre
parado para governar um povo que merece algo melhor 
dos nossos dirigentes. -

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 
A título de propaganda e de explicação do inexplicã

vel, vem sendo publicada matéria paga em jornais de 
nossa cidade, de feitura e organização nos labirintos dà 
atual administração municipal do Senhor Jerônímo San
tana, que "entrou água nos planos da PrefeitUra'', comQ 
·a significar que a ineficiência da administração munici
pal de Porto Velho é frufo de chovaS que caem em nossa 
cidade. O severo crítico d.as adminis,rações municipais, 
quando deputado pelo então 'Território de Rondônia, O? __ 
Câmara dos Deputados, hoje guindado ao posto máxí
mo de Prefeito de nossa cidade, tecia as mais contundç_n~ 
tes catilináriiS ãSaammTStrações locais, impet_rªva ações 
populares, procurava criar o caos e a balbúrdia, pois 
que, quanto mais confusão houvesse, melhor para os 
planos diabólicos seus. 

Hoje, o crítico de ontem, tenta ser O administrador. E~ 
numa tentativa baldada de explicar o engodo a que tanto 
tempo vem trazendo aos eleitores, tenta culpar as chuvas 
que, antes de ele nascer ou mesmo vir para Porto Velho, 
já existiam, e ·que o Prefeil<:.-;- bem provavelmente no re
canto de sua lucubrações blasfema contra a obra da na~ 

·tureza, que fertiliza o solo. 
Mas a culpa de estarem se fechando váriã~ ru-as 9e 

nossa cidade, cheia de mato, de buracos, de crateras; a 
culpa de estarem pessimamente algumas dessas crateras; 
a falta de um serviço efici~llte de limpezª' p11blica e deco~ 
leta de lixo na cidade, não ê: de chuva, é única e exclusi~ 
vamente de seu dirigente-mar, o Senhor Jerônimo Santa~ 
na. Sabe ele_ agora que criticar ê: fácil, faZer é-que-são
elas. O feitiçOãgOra está virando co_ntra o feiticeiro. Mas 
·a população de Porto Velho não quer saber de desculpas 
esfarrapadas. Ela quer a.ção. Quer trabalho._ QUer efik. 
ciência. E se alguém hã em Rondônia de quem s~ deve 
mais exíg~r !;l_oje, ess~ alguém ine,g.avel~ente ê Jerôninió 
Santanã, por que ele muito cr1hcoü, muifõ difamoÜ1 

muito conturbou e por isso mesmo dele é que se deve exi-
gir o mâximo de trabalho. __ 

Todavia, não é só iSso! Aquele que se intitula bacha
rel, segundo consta Bacharel em Direito, que s~ colocas
se um escritório de advocacia certamente morreria de fo-

me, juntamente com a sua grei de assessores jurídicos 
que trabalham na Procuradoria do MunicípiO ganhando 
polpudos vencimentos, traz à lume, com a sua assinatu· 
ra, nomeações de pessoa"s, como Marlerle Mlgti.d Bueno, 
para_ exercer, o cargo de Chefe de Gabinete do V ice
Prefeito, da_ Prefeitura Municipal de Porto Velho, ato 
esse publicado iro Diário do Município, ediÇão ac:-19·3-
86, n9 251, cargo esse inexistente nos quadros da Prefei
tura Municipal, por que não criado por lei, conforme 
nos ptovâecomprova a certidão que terriós ein mão, da
ta_~~ de 31 de março do corrente ano, que taxativamente, 
faz constar que iriCxistem projetós de lei em tramitação 
ou ali criando cargos do Gabinete do Vioo-PrefeitQ do 
Município de Porto Velho. 

Ora, Senhor Presidente, Senho_res Ver~dores, a orga
nização legal do funcionalismo municipál, ou seja, por 
lei aprovada pela Câmara de Vereadore~ e sancionada 
pelo Prefeito, lei em sentido estritO, coni.O ensina Mei
relles, "in" _D:ireito _Municipal Brasileiro, 3• edição, Re
ViSta dos Tribunais,- Pái. 673, é "exigêricia· COristitllcional 
decorrente, det]tre outros, dos arts. 43, V, 57, II e V, e97, 
da Constituição Feder;nl, impositivos para os ·Municípios 
Por força do art. 13 do mesmo_d~J:!loma legal, -que deter
mina a observância ~os __Q!'incípios constitucionais, espe
cialmente quanto ao processo legislativo (inciso ]II) e ao 
funcioilalismo público (inc. V), na sua organização pelos 
EstadOs Membros. DecOrrente Qe norma constituçional, 
sOifiertte lei em sentido estrito pode criar e alterar cargos 
públicos municipais, provimentos de cargos, regime jurí
diCo, estabilidade etC. 

Decorrente da certidão que temos em mãos, nenhuma 
lei fOi-aprovada criando o cargo ou cargos, no Gabinete 
do Vice-Prefe-ít:O, para ãs q"uais o Pri:feitõ- Jerô-rilnl_o San
tana pudesse nomear e empossar alguém. Se não há lei, 
como efetivamente--nào há, Sua Ex• Bacbarçl Jçrônimo 
Santana, infringiu a ConStituição Federal, bem assim a 
Estadual, incidindo em crime de responsabilidade, pre
vista no incíso XIII, art. 186, da Constituição Estadual> 
visto que contrário a disposição de lei, pois os cargos 
para os quais certas pessoas foram nomeadas, inexistem. 

Nã"à pode o Senhor JerôriimO Santana alegar ignorân
cia da lei, é um bácharel em ciências jurfdicã.!Ç e é pre
suniível que conheça as leis de nosso país, porquanto não 
é boliviano, francês àu botUCatu. Portanto, Senhor Presi· 
dente e Senhores Vefi!adores, é imPerdoável e chega às 
raia_!__c!_~_absurdo, o Senhor Prefeítp no!:_ll~r .~!gu~m, no 
serviço público, para cargo que não exista. E, não exis
tindo, quem o ass-umiu não estã legalmente investido, 
n_ãcr- podendo receber salário, vencimentos ou qualquer 
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remuneração, que bem provavelmente sairá dos bolsos 
do Prefeito, que os pagará. 

É uma vergonha o que está acontecendo. É um desca
labro administrativo, é o fim da picada, como se diz na, 
gíria. Não basta a publicação de um decreto que, publi
cado neste exercício, aUmenta impostos, e-agora nos vem 
a nomeação de pessoas do peito do Chefe do Executivo 
p·a:-ra- cargo na administração municipal que não existe. 
Isso ê crime. Isso é tripudiar sobre a inocência e a bonda· 
de do povo de Porto Velho. Aqueles que, por interesses 
pessoais combatia o regime que a bem pouco tempo im
perava; q·ue combatia a ditadura, hoje ele mesmo, ê: um 
ditador-mirim querendo impor-nos sua arrogância, a sua 
in~fiCácia, os seus abSurdos, e exige que todas digam 
ãmém. I:. realmente o fim da picada, isso acontecer no al
bor dessa nova democracia que começa a imperar em 
nosso País. O paladino de ontem ê:, hoje, o transgressor 
da lei, inCUrSo no crime de responsabilidade previsto no 
Decreto·lei n~> 201. O slogan do então candidato, hoje 
Prefeito, era: Bengala Neles Jerônimol E nós e o povo 
muito prudente e legalmente dizemos: Nele, Jerónimo, 
bengala nele! E vamos mandar bengalada em Jerônimo 
por infrigência à lei, encaminharemos ao Tribunal de 
Contas do Estado a.s provas do crime; à Justiça, as com
petentes ações visando anular os atos ilegais_da Prefeito. 
A verdade, cristalinamente, surgirá altaneira e se verã 
quem são os demagogos, os títeres, os ditadores mirins, 
muito obrigado. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 1986. -José Afonso 
Florêncio, 

CERTIDÃO 

Em cumprimento ao despacho exarado_ no requeri
mento de autoria do Vereador Josê: Afonso florêncio, da
tado de 26 de março de 1986. CERTIFICO;- para finS de 
direito, que revendo os :inais do Departaine"nto das Co
missões Permanentes desta Câmara, não consta nenhum 
P~OJetO-de Lei e nem Lei Municipal dispondo sobre a 
criação dos Cargos do GabinetCdo Vice-Prefeito do Mu
nicípio de Porto Velho. E, para constar, eu, Elizabeth 
Leite de Oliveira, Diretora do Departamento das Comis
sões, expedi a presente Certidão que vai assinada por 
mim e pelo Diretor Legislativo Alexander Ducan MC 
Donald Davy. 

Departamento das Comissões Permanentes da Câma
ra Municipal de Porto Velho, 31 de març-o de 1986.
Alexander D~ncon MC Donald Davy, Diretor Legislativo 
- Elizabeth_Leite de Oliveira, Diretora do Dept~~' de Co
missões 



Abril de 1986 

DO:nm OFiCIAI. TlO !'.tnNlC.'l'IO 
l.t.E roaTO VEI.UO 

ln~UhlÍd? 1'~1:! 1.d l<h•r:lcJp-11 n" 4ol.t 
Üt' tS de ;t(u,o!"' de Jii1Z 

rl"tr:n;l·rtm/1. tiO ltHINlCfi')O DE 

l\~ndnl9!:.:r.ç;11;:o 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

l 
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J(Rt,NIHO SMHMM -~·TOM;\L CORf!f.J;f. 

J'r~ J'o • .Ju!t;~ N&oo;~1tl li" 2! 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, i:t Presidência vai encerrar a pre.'>ente 
sessão, designando para a sessão ordinâria de segunda
feira a seguinte -- ----

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 36, de 
1986, do Senador Milton Cabral, solicitando a tra_ns
criÇão. nos ai:tã.ls do senado, do artigo de autoria do jor
nalista Villas-Boas Corrêa, publlCã.do no Jornal doBra~ 
sil, sob o título .. uma Rosa para Oyama". 

2 

Votação, em turno único, do R.Cqu_C!rimento n"' 3·9, de 
1986, de autoria do Senador Odacir Soares, solicita"ndo a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
pronunciado pelo Desembargador José Clemenceau Pe
drosa Maia, por ocasião de sua posse no cargo de Presi
dente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em 
l 7 de março de 1986. 

3 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de ~ed8.ção- em seu Parecer n'<' 212, de 
1986), do Projeto de ResofUção n\13, de 1986, qtie autori
za o Governo do Estado da Bahia a contratar operação 
de crédito no valor deCzS 69.710.037,26 (sessenta e nove 
milhões. setecentos e dez mil, trinta e sete cruzados e vin
te e seis centavos). 

4 

Discussão, em turno único, da Redaçào Fina( (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 213, de 
1986), do Projeto de Reso_I_!!_ção n~ 4, de 1986, que a!.!lori
za o Governo dõ Estado da Bahia a contratar operação 
de crédito no val.O:r de CzS 73.889.277,15 (setenta e três 
milhões. ·oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e se
tenta e sete cruzados e quinze centavoS). 

5 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofeieci-
- da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 214, de 

1986), do Projeto de Resolução n9 9, de 1986, que autori
za o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de 
Santa Catarina a elevar em G:S 142.451.149,49 (cento e 
quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinqUenta e um 
mil, cento e quarenta e nove cruzados e quarenta e nove 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

6 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer nY 215, de 
1986), do Projeto de Resolução nY lO, de l986,_que auto
riza o GoVerno do Estado do Espírito Santo a contratar 

-operação de crédito no valor deCz$12.327.175,16 (doze 
milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta e cin
co cruzados e dezesseis centavos). _ 

7 

Projeto de Lei do Senado n"' 219, de 1983, de autoria 
do Senador Álvaro Dias, que revoga o Decreto-lei nY 
1.170, de lO de maio de 1971 e dã outras providências. 

-8 

Projeto de Lei do Senado n~> 266, de 1983, de autoria 
do Senador Marco Macie!, que acrescenta parágrafo ú
nico ao artigo 49 da Lei n\14.737, de 15 de julho de 1965 

.(Código Eleitoral) e dá outras providências. -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encer
rada a s-essão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minut9s.) 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 

CONGRESSISTAS 
2' Reunião Ordinária, realizada, 

em 18 de março de 1986 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de mil nove
centos e oitenta e seis, às dezessete horas, sob a presidên
cia do Senhor _Senador Nelson Carneiro e com a-pre
sença dos Senhores Conselheiros Senador Passos Põrto, 
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Deputados José Ribamar Machado, Raul Bernardo e 
Raymundo Urbano e Senhores Luiz do Nascimento 
Monteiro e Dr. Geraldo Guedes, reúne-se, ordinaria
mente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previ
dência dos Congressistas-I PC, a fim de tratar de assun
tos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o 
Senhor Presidente dá por iniciado os tr"abalhos. Para 
adaptar os empréstimos concedidos pelo IPC, sob con
;ignaçào, na nova sistemática monetária, colocou o Se
'lhor Presidente em discussão os estudos que foram apre
;entados pela Diretoria Executiva, tomados como parâ
metro a Caixa Económica FederaL Ficou decidido que 
seriam aplicadas as seguintes taxas de juros: 1.5% (um 
ponto cinco por cento) para os segurados obrigatórios e 
facultativos e 1.8% (um ponto oito por cento) para os 
não segurados. Nova Resolução disciplinará a matéria 
em substituição à anterior. Foi autorizada a aquisição de 
6 (seis) máquinas calculadoras, dispensada a licitação, 
tendo sido feita a necessária coleta de preços no mercado 
para o modelo CS-4266 da marca SHARP. A firma FU
J!OKA.apresentou o melhor preço, abaixo do próprio 
representante em Brasília, conforme Processo n~ 102/86. 
Louvados nesse leYantamento, foram adquiridas as cal
culadoras da citada marca sob os números de série 
16014, 17006, 16051, 85016508 e 85016051, ao preç-o uni
tário de Cz$ 4.588,99 (quatro mil quinhentos e oitenta e 
oito cruzados e noventa e nove centavos). Dando prosse
guimento, foram apreciados e aprovados os seguintes 
processos: -a) de auxílio-doença a: Dêa Maria da Cunha 
Peixoto, com parecer favorável do Deputado José Riba
mar Machado; a Cristina Lourenço de Vasconcelos e 
João Hélio Carvalho Rocha, ambbs com pareceres favo
ráveis do Senador Jutahy Magalhães;- b) de concessão 
de pensão a: Horácio Matos Junior e Maria do Carmo 
Moreira Pinto, com pareceres favoráveis do Deputado 
José Ribamar Machado;_ a Maria Aparecida Castejon 
Branco, com parecer favorável do Senador Passos Pôrto; 
a Joel Vivas de Souza, com parecer favorável do Deputa
do Nilson Gibson; a Suzy Cunha e Cruz Foucher, com 
parecer fav_orável do Deputado Raul Bernardo; -c) de 
inscrição dos seguintes segurados facultativos: Antonio 
Fernandes de Moura Sobrinho, Antonio Luiz Ferreira 
da Veiga, Adiavany Maria Viterbo dos Santos, Ana Ma
ria Porto Brandão, Antonio Ribeiro Pinto, Darcí das 
Graças Martins Alves, Davy Castro da Matta, Dulcinea 
Pereira Bezerra Lima, Edenice Ferreira Lima Deud, Er
les janner Costa Corini, Gilda Moscoso Rubino, Heloisa 
lira, Ilzeny da Penha Guedes Salgado, I rma Chaves Du
miense de Souza, José Oliveira Anunciação, José Mario 
dos Santos Silva, Joyce Marques de Barros, Julia Pereira 
Gomes, Li via Costa da Silva, Marcos Tulio Gomes Cor
deiro, Moacyr Medeiros Costa Junior, Oscar F~rreira da 
Silva, Paulo Cezar Alves, Renato Janiques, Rosa Maria 
Junqueira Giovannini, Sonia Cristina Mendoiiça- de 
Deus e Vanderlei da Silva. Nada mais havendo a tratar ê 
encerrada a reunião às dezessete horas e cinqUenta minu
tos. E, para constar, eu Zila Neves de Carvalho, Secrc> 
tária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprova
da, será assinada pelo Senhor Presidente. 

RESOLUÇÃO N• 03/1986 
Regulamenta a concessão de empréstimos, em ge

ral. 
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 

dos Congressistas-IPC, no uso de suas atribuições, re· 
solve: 

Art. _I \I A carteira de empréstinios do IPC fica auto
rizadã a conceder empréstimos após a verificação de dis
ponibilidade de Caixa, considerada-a -reserva matemática 
para pagamento da folha de pensionistas. 

Art. 29 Poderão solicitar emPréstimo na condição 
de segurados ou não: 
- I .:.... os parlamentares em exercício; 
II- os servidores do Senado Federal e de seus Orgãos 

supervisionados e da Câmara dos Deputados, pertencen
tes em carãter efetivo, ao Quadro e ã Tabela permanen-
tes· · 

Ú(- i nativos de ambas as Casas do Congresso Na
cional; e 

IV -pensionistas do IPC. 
Parágrafo único. O suplente ficará Ímpedido de plei

lear tal benefício. 



0714 Sâbado 12 

Art. 3'i' A margem consignãvel do segurado pensio
nista para averbação na folha de pagamento de pensões 
do lPC será de 30% (frinta por cento) do valor da pen
são. 

Art. 49 Os empréstimos concedidos pelo IPC, obe-
decem, aos seguintes critérios: 

I - para segurado: 
a) juros: 1.5% (um ponto círico por cento) aO mês; 
b) prazo de 12 (doze) meses; e 
c) modalidade: averbado em folha de pagamento. 
II- para não segurado: 
a) juros: 1_.8% (um ponto oito por cento) ao mês; 
b) prazo-de 12 (doze) meses, sem direito à -reforma; e 
c) modalidade: averbado em folha de; pagamento, 

com exigência de um avalista segurado do IPC, ou de 
dois funcionârios de uma das Casas do Congresso Na
cional. 

Art. 59 Ao parlamentar que se afaste por motivo de 
licença:, -será facultado o beneficio da carteira de ernprés~ 
timos, desde que o valor da prestação mensal estipulado 
na operação-que pretender não ultrapasse a 1/3 (um 
terço) da remuneração mensal a que fizer jus- durante o 
período de licença. 

§ ,., Fica vedada a concessão de empréstimo quando 
o parlamentar licenciado não estiver recebendo subsí
dios. 

ArL 69 Os emprê.'itimos serão concedidos: 
I- aos segurados com exceção dos suplentes, sob 

consignação em folha de pagamento das duas Casas do 
Congresso Nacional, Órgãos supervisionados do Senado 
Federal, folha de pagamento dos pensionistas do IPC e 
Órgãos Públicos conveniados com 6 IPC; 
II- a não segurados, nas Condições do item I. 
Art. 79 Pagas as 06 (seis) piinicifas prestações, os se

gurados do II?C, em caso de reforma ou quitação, estão 
isentos do pagamento dos juros vincendosc 

Art. 8., Nas reformas e quitações dos emprésiiniOs 
concedidos até 27 de fevereiro de 1986, a aplicação dos 
fatores de conversão, nos termos do Decreto-lei n'i' 
2.283/86, incidíi'á sobre as parcelas de capital e juros. 

Art. 9'í' A primeira amortização deverã ocorrer, no 
máximo, atê 30 (trinta) dias após a data de recebiment_o 
do empréstimó.- _ 

Art. 10. O contrato que ultrapassar o prazo-estipu
lado no artigo anterior, sofrerá cálculo adicional referen
te aos dias excedidos, deduzido do liquido a receber, 

Art. II. Os empréstimos sob consignação em folha 
de pagamento reger-se-ão pelas normas vigentes de aver
bação. 

ArL 12.- Os avalistas ou coobrigados, na qualidade 
de fiadores, ficãrão solidariamente responsáveis pelo-in
tegral cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

Art. 13. -Caso Venha a ocorrer o falecimento do mu~ 
tuârio, extingulr-se--ãà, autOinaticameriti:', ·as prestações 
vincendas, a partir do óbito. - -

Art. 14. O mutuário que desejai' desfazer o vínculo 
de segurado do IPC terá o sãldo devedor do seu emprés~ 
timo recalcida:do em novo contrato;-obedecidaS as nor
mas e condições dos empréstimos concedidos ao não se
gurado. 

Art. 15. O limite dos empréstimos para os parla~ 
mentares obedecerá sempre à Resolução do Conselho 
Deliberativo qUe o regular. _ 

Art. 16. Nos meses de dezembio, janeirõ, fevereiro e 
julho de cada ano, estará fechada a carteir;1 de emprésti~ 
mos para reavaliação financeira do Instituto. _ 

Art. 17. Os casos omissos- serão resolVidos pelo 
Conselho Deliberativo~ . _ . _ .. _ 

Art. 18._ Esti Resolução e_ntra em vigor nestà -data, 
çom efeitos firli:iricêífOS a·pa'rtir de I., de março-de 1986. 

Art. 19. Revogam-se as disposiçõ~ ein confráifo. 
Sala das SessõeS,_ .- ~ -s~nador Nelson 

Carneiro, Presidente - Senador Passos_- ~órto, Conse
lheiro- Deputado Nilson Gibson- Conselhei~o ~ D~. 
Luiz Nascimento Monteiro, Conselheiro - Deputado 
Raul Bernardo - Conselheiro - Deputado José Riba
mar Machado, Conselheiro. 

23• Assembléia ~i'al Ordinária realizada 
em 2 de abril de 1986 

Aos dois dias do mês de abril do ano de mil n_ovece_n~ 
tos e oitenta e seis, às quinze horas. no Plenário da Co
missão de Transportes do Senado _Federal, sob a presi~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

dência do Senhor S_enador Nelson Carneiro, com apre
sença de dezoito contrib1,1ínteS obrigat6rips e de quatorze 
contribuintes facultativos, num total de trinta e dois con
tribuintes, realizou-se a Assembléia Gefal cóm o obj_eti~-~ 
v o de. consoante o estabelecido no inciso I, artigo dezes-_ 
seiS-dã lei número sete !iii! e Oit6nta e_ sete, de mil nove-. 
centos e oitCnta e dois, _regulamentado pela alínea ••a", 
incí~o I do artigo dezessel_S do Regulamento Básico do 
IPC, dar a conhecer o Relatório da :fl'residência referente 
ao exercício de mil novecentos e oitenta e cinco. Aberta a 
sessão o Senhor Presidente, por estar afônico, solicitou 
ao Senhor Conselheiro Passos Pôrto que procedesse leiM 
tura do Relatório. AceítandO a incumbência, foi lido o 
referido Relatório, não tendo havido qualquer aparte. O 
Senhor Senador Passos Pôrto aproveitou o ensejo para 
congratular a administração pelas providências acautela
deras que fafam tomadas quanto aos investimentos, tç
cendo elogiosos comentárioS ao eminente Senador Nel~ 
soo Carneiro pela dedicaÇão, probidade e competência 
com que dirige a instituição, cujos trabalhos acompanha 
desde que foi fundada pelo saudoso parlamentar Monse
nhor Arruda Câmara. Conhecedor profundo de seus 
problemas, não está medjndo esforços para solucioná
los, principalmente, para fazer face à crescente demanda 
dos serviços, com a introdução do mode_m_o_alinhamento 
dos computadores, que estarão, em breVe, operando. Fa
zendo de suas palavras um voto de louvor em_nome_de 
todos os Conselheiros, o Senhor Passos Pôrto passou a 
palavra ao Senhor President~ Nelson Carneiro que agra
dece\! a presença de todos os segurados e deu a reunião 
por encerrada, às dezesseis horas e trinta minutos, reco-
mendando antes à Secretãria que fiZesse ajuntada dõ re
latório à ata da reunião, para acompanhar a publicação 
da mesma. E, para constar, eu, Zilda Neves de Carvalho, 
Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor _Presidente. 

RELATORIO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 

DE PREV1DENCIA DOS CONG&ESSISTAS EM 
1985, 

SOB A PRESIDENCIA DO SENADOR NELSON 
-CARNEIRO 

RELATORIO DA PRESIDENC1A DO IPC, 

REFERENTE ÃS ATIVIDADES DE 1985 

Senhores segurados do Instituto de Previdência_ dos 
Congressistas-IPC 

Introdução 

A gestão_ dos negócios do IPC sempre nos foi fainiliar, 
pát havermos pertencido, em diversas oportili'lidade, ao 
Conselho Deliberativo: 

Portanto, sentimo-nos profundamente honrados 
quando da nossa eleiÇãci paia a Presidência do lnstítuto. 

-durante o biénio 1985/1987. Esta distinção, iódavia, fez 
aumentar em muifo a nossa responsabilidade perante os 
senhores, pelo fato de jã coilhecennos grande parte da 
problemática e das necessidades do Instituto, notada
mente as de natureza administrativa. Como prioridade 
máxima, objetivamos dinamizar os procedimentos admi
nistrativos e operacionais, com o fim de melhorar" a qua
lidade dos serviços e o atendimento aos segurados. Bus
camos, de imediato, equaCionar os entraves burocrãticos 
que prejudicavam os pensionistas no recebimento de 

_ suas pensões, em dias pré-determinados, principalmente 
as transferências para oútros Estados. 

Também a parte previdenciâria e iiS~tencial têm sido 
t;~bjeto de espe~ial atenção. As pensôes inais antigas vêm 
sofrendo uma defasagem no tempo e têm, atualmente, 
um valor muito reduzido. Quanto à assistência estamos 
estudando a maneiia de ampliar os benefícios, sobretudo 
no tocante ao Auxílio~ Doença. -

A situação econômico~financeira do Instituto tem 
mantido o seu crescente fortalecimento. Contudo, para 
assegurar o patrimônio do IPC, demos nova orientação 
às aplicações, operando basicamente com entidades ofi
ciais, em face da instabilidade no mercado financeiro em 
1985. 

Estes são, em linhas gerais, alguns dos itens que pre-
tendemos levar a bom termo. · · 
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Adiante, analisamos mais· detalhadamente estes e ou~ 
tros pontos do primeiro ano de nossa gestão. 

Pensilo 

A nOSSa administração tem, desde o início, atuado 
com a preocupação constante de melhorar o padrão de 
atendinlenio e, Particularmente, ampliar: oS benifiCios 
aos segurados. 

Nesse sentido, uma das primeiras providências foi re
gularizar o pagamento das pensões. Eram incontáveis as 
reclamações de pensionistas resiâentes em oUtros Esta~ 
dos sobre o atraso no pagamento, situação da qual o IPC 
estava isento de culpa, pois os créditos sempre foram efe
tuados com antecedência suficiente. Assim, interferimos 
junto aoS vários Bancos envolvidos e, atualmente, os pa
gamentos ocorrem invarialmente no último dia ú_til do 
mês, em todos os Estados. 

Outra- questão, também sempre presente em nossas 
preocupações, são as pensões de antigos segurados e de 
seus beneficiários. Por força de circunstâncias vârias, tais 
como pouco tempo de contribuição, sistema de contri
biiiÇàO ·aa epoea; pOlíticã salaiial vigente e, principal
mente, a corrosão das pensões pelos altos índices infla
cionários, os valores atuais dessas pensões encontram-se 
seriamente defasados. Na tentativa de minorar essa si
tuaÇão, elevamos para Cz$ 100,00 (cem cru.Zados) as 
pensões inferiores e esse valor, aplicando o que determi
na o arf. 71 do Regulamento. Estão sendo desenvolvidos 
estudos_ buscando melhorar ainda mais as pensões. Esses 
estudos encontram relativa dificuldade, pois são de natu
reza cóiriplexa e envolvem aspectos atuariais, legais e re
gimentais. 

Os dispêndios com o pagamento de pensões em 1985 
atingiram o volume, na moeda então vigente, de Cr$ 
14.510.718.766 (quatorze bilhões, quinhentos e dez mi
lhões, setecentos e dezoito mil e setecentos e sessenta e 
seis cruzeiros), contra Cr$ 4.386.70S.3QI__(quatro bilhões, 
trezentos e oitenta e sei_s milhões, setecentos e cinco mil e 
trezentos e- um cruzeiros) em 1984. 

Auxílio-D~oça 

Este benefício é concedido de acordo com a disponibi
lidade de recursos do Fundo Assistencial do IPC. Em 
face da limitação desses recursos em 1985, fomos· força~ 
dos a disciplinar a concessão dos Auxílios-Doenças, re
presentando estes uma despesa total de CzS 110.646,38 
(cento e dez mil, seiscentos e quarenta e seis cruzados e 
trinta e oito centavos). 

Carece o Fundo Assistencial de regulamentação e dis
ciplinamento de suas atividades e, sobretudo, de recursos 
que permitam ao Instituto ampliar o universo de benefí
cios aos _s:egurados. Tais providências, se antes não fo
r~_m empreendidas, deveu-se à absoluta faltã de con
dições financeiras que viabilizassem esSas medidas. 

- -Com o advento da Lei 7.087, de 29 de dezembro de 
1982, houve um incremento significatiVo na re-ceita do 
IPC, possibilitando agora prover.o Fundo Assistencial 
de recursos e meios, de maneira a alargar os benefícios 
existentes atualmente. 

Com esse objetivo e em observância ao art. 57, item I, 
do Regulamento Básico, destinamos ao Fundo AssistenM 
cial, para o exercício de 1986, 10% (dez porcento) dos ju
ros de empréstimos concedidos pelo IPC. 

É nossa intenção, neste seg_undo ano_de nosso manda
to, dar ênfase a este aspecto da Assistência do Instituto. 

~aixl!_ de Pecúlio (Pecúlio facultativo) 

_os valores das contribuições para a Caixa de Pecúlio 
-- t(Veram a fórmula de cálculo alterada, de maneira a 
· torná~loS mais_ consentâneo$ c_om a finalidade -ª que se 
destínarn. 

A.s importâncias vigentes em 1985 correspondiam às 
seguintes frações do salário mínimo de novembro· de 
1984: a) contribuição mensal - l/lO (wn décimo); b) 
contribuição para o pecúlio- 1/3 (wn terço), esta des
contada apenas na Ocorrência de falecimento de contri
buirite da Caixa. 
-Para o ex-ercício de 1986, reduzimos o valor da contri

buição mensal, que passou a corresponder a 1/10 (um 
décimo) da contribuição para o pecúiiuo, permanecendo 

- Csta em valor equivalente a 1/3 (um terço) do salârio 
mínimo vigente em novembro de 1985. 
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Organização Administrativa 

O Instituto vem se ressentindo, há vários anos, em vir
tude de seu constante crescimento, da necessidade de 
modernizaNe administrativa e operacionalmente; pã.ra 
fazer face à crescente demanda de Seus serviços. Fomos 
testemunhas dos ingentes esforços das administrações 
anteriores em solicitar à Câmara e ao Senado nleios para 
dotar o IPC de instrumentos que lhe possibilitassem não 
só melhor atender aos seus filiados, mas também, e prin
cipalmen!e, a uma série de exigências administrativas, de 
forma a torná-lo rriais operante e eficiente. 

Conseguimos finalmente que o Senado Federal aten
desse a esse pleito -itlB.diáveL O Excelentíssimo Senador 
José Fragelli, Presidente da9uC?la Casa, autorizou o 
PRO DAS EN a desenvolver um amplo projeto de estudo 
da organização do IPC, visando a uma nova estrutura 
organizacional, bem como a elaboração_ de um sistema 
de administração computariZado. 

Tais estudos estão em fase adiantada de preparação, 
graças à dedicação e interesse- da eqUipe do J>RODAM 
SEN, nào medindo esforços na busca de soluções para a 
problemática do IPC, demonstrando alta competência 
profissional, devendo o sistema operacional computariM 
zado, que abrangerá todas as atividades do Instituto, esM 
tar implantado e funcionando integralmente no segundo 
semestre deste ano. • 

Nesta oportunidade, queremos registrar os nossos 
profundos agradecimentos ao Presidente do Senado Fe
deral que, com sua sensibHidade e descortino, vai põssiM 
bilitar ao IPC uma nova fisionomia administrativa, adeM 
quada às exigências e -realidade atuais. -

Igualmente ao Excelentíssimo Se~hor Depl!_~ado Ulys
ses Guimarães, Presidente da Câmara dos Deputados, 
consignamos nossa gratidão pela valiosa contribuição ao 
nos ceder os funcionários p::if2COffipletar a equipe que 
encontramos, a fim de assegurar o bom atendimento a 
todos_ os associados e promover as modificações admi
nistrativas que er.cnosso propósitCdntioduzir e que só 
foi posstvel com o crescimento da força de trabalho. 

Empréstimos 

A concessão de emprêstimos sofreu nova regulamen
tação, com as seguintes alterações: 

1. Abatimento inicial de 25% (vinte e cinC-O por cenM 
to) dos juros e correção monetária vincendos, para os s~M
gurados, nos casos de quitação e reforma após pagas 6 
(seis) prestações. Posteriormente, o abatimento passou a 
ser integral. ___ -c 

·2. Suspensão de empréstimos· com amortização em 
conta bancária, por- motivos operacionais. 

3. Não concessão a suplente quando no exercício de 
mandato de Deputado Federal ou Senador, face â temM 
porariedade do mandato. _ 

4. Aumento do teta máximo para CzS 50.000,00 
(cinqUenta mil cruzados). 

5. Extinção do saldo devedor em caso de falecimento 
do mutuário. --

6. Alteração da tax:a de juros para não segurados, de 
7.8% (sete ponto oito por cento) para 8.8% (oito ponto 
oito por cento) a.m. 

7. FixaÇão dõ"-prazo únicO de 12 meses para amortiM 
zaçào do empréstimo. 

Aplicações Financeiras 

Em virtude da situação do mercado financeiro em 
1985 e, também, das constantes versões sobre falência de 
grupos fmanceiros, alguns cOnfirmados, tomamos proviM 
dências cautelares. Acima da expectativa de maiores ga
nhos impõe-se, inquestionavelmente, preservar o acervo 
patrimonial do IPC. Assim, redirecionamos as nossas 
aplicações, concentrandoMas em estabelecimentos oficiais 
federais e estaduais, garantindo, po~tanto, total seg~M 
rança aos investimentOs. 

Quadro de Segurados ~acultativos 

Um indicador que expressa a solidez do Instituto e paM 
ralelamente assegura o seu futuro é a constante filiação 
de novos segurados. Em 1985 verificou-se um ótimo 
índice de 397 inscrições, elevando o número de segura
dos facultativos para 1.690. · 
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- Situação Eronômico-Financeira 

Os números expressos nas demonstrações financeiras 
retratam uma situação ecOnómico-financeira bastante 
equilibrada, saldados todos os compromissos até a pre
sente data, confirmando-se a tendência positiva dos prin: 
cipais indicadores e registrando um expressivo programa 
de realiznções. 

Para a obtenção desses resultados a administração do 
Instituto teve de desenvolver esforços na superação de 
obstáculos, buscando melhores e mais seguros meios de 
investimento de suas receitas, onde se destacou a desati
vaçào das aplicações em Letras de Câmbio e Prazo FixO, 
e tendo concentrado a maior parte dos inv~stimento~_~m 
.errlprêitiinoS pessoais e cadernetas de poupança. Os juM 
ros sobre as aplicações em cadernetas de poupança re
presentaram 62,16% do total do grupo das Receitas Pa· 
trimoniais, vindo os juros s·obre empréstimos e_m segun. 
do lugar representando 18,64% e em terceiro lugar osjuM 
ros de aplicações em "over night" representando 13,32%_._ __ 

A Receita Patronal atingiu no ano de 1985 o total de 
CzS 54.468 milhões, tendo apresentado um incremento 
nominal de 508,82% e real de 254,72% sobre o ano ante· 
rior. 

O grupo das Receitas Tributárias atingiu o total de 
Cz$ 14.226 milhões que comparado com o ano anterior 
apresentou um incremento nominal de 389,50%_e real de 
135,40%. Convém salientar que as receitas tributárias de
vem cobrir as despesas registradas na rubrica de Despe
sas de Transferências Correntes (despesas com pensOes). 
No ano de 1984 as despesas com pensões foram superioM 
res às Receitas Tributárias em 53% enquantO que no ano 
de 1985 esta.diferença foi insignificante, apresentando. o 

-índice de apenas 2,94%. A performance observada na 
Receita Tributária deu-se em função de expressivo inM 
gresso no. quadro de segurados facultativos, tendo como 
contrapartida a quase inalterável posição do número de 

-pensionistas. 
Na rubrica de Receita de Transferências Correntes es

tão registradas as contribuições patronais e as subM 

A r I Y O 

~ 
a...coo-c/r-t,.,llt•. 

a·o.r.ú4v,t. 
n.~u ... ..,...,;ri.., C/Pru. n .. 
WtnoMTa_.,.O!.tWMJI•Coor.i• 

I) ............ Dl ... ~-

Lootraa ... c; .. , .. 
J'-••J .... ott•ntooho~ 
aç;.adolbnc:od<>DrullS/11. 

~ÔsU-. S.h•pt., - .berbodoo 

Z..~~~~-• Sh'f'lU - B..._ 

..,.ft.u-.. Si~h• M J.oroc~~l• 

......-.u-c/J.rUcoçã..;:,raclai•V•l""* 

~.u-.-~to .... -~~> ..... .
~.u-•..,..,._.._ 

Collt<'ib. ~ocn:Iootoo Anlerlor.o a •

Juroooll<<'<'bc<r("'nor"laM") 

- ~TI\'0-Pll:.!~<"'n 

~1-nt,.oiMtolaçÕoói 

~'~"'"'"••llot.,...••~u.,. 

~~.l"f'~:: ... ru .. 
TII\\Sill"'ll.\5 

Yalo,...~O..~tedl.., 

TOtAL ID .uno,,,,,.,,,,,,,,,,,.,.,.,,,.,.,, 

. ),~, 

~ 
2.:;.fVC.054 

1,5.~,.,.7)-~.(l(i~ 

V..G.-~.':)51.611~ 

~ 
'J'),GOJ.'tõ/ 

J.Jx;.JT:.:m 

~.Ohi..J5l.l!ll 

J.?;:o.lo();:.~~) 

lO<),QOO,o:JO 

SlZ • .:!S$.8~ a:II.Oil.'l'jl! 

ll-1:>7-213 'g.67'J 

:!o654•SCfl·650 <)41.,4:6 

5?.'1·~-~~ ?;~.~:J.l~ 

l·S!Jl,(/:>1,0?) .J,0]6.64~.5(l0 

l7.87S.cQl J.S1.1l<)J.(,[j~ 

':!).~:!1, ~.~17.:!")1 

U-~·7:14·155 

31J,(,(j~,J!i) 

~ 

6eil·5'5 

)0?..7~:Mt 

~ 
~ 

9!;,J62,4G5o7~ 

1·41.4.61l8 

,n.t.ot.x;o 
JO~·PJ'{,,<1ll 

;117.011, 

ll!'il.~ 

JOZ·'}~:M3 

Sâbado 12 0715 

venções sociais recebidas da Câmara e do Senado. Estas 
últimas tiveram um acréscimo substancial apresentando 
um incremento nominal de 281,10% c real de27,00%. As 
D~spesas de Custeio apresentaram um acréscimo nomiM 
na! de 339,30% c real de 85,2%. No ano de 1985 aparece 
nos demonstrativoS fín-anceíros uin." grupo novo sob a 
rubrica de Despesas de Invesdmentos, registrando o valor 
de CzS 25.435 mil referente a empréstimos não resgata
dos por morte do tomador conforme determina o art. 14 
da Resolw:;ão nso 13/85. 

A Instituição encerrou no ano de 1985 com um Ativo 
Total de CzS 95.162 milhões dos quais 71,827% são re
presentados pelo Dispontvel Imediato, e 26,953% pelo 
Rea!izável, cabendo ao A ti v o Permanente a insignifican
te parcela de CzS 303.8_86 mil que corresponde a 1,220%. 
Convém salientar que o valor do Ativo Permanente não 
retrata a realidade, pois está registrado pelo valor his
tóricQ da êpoca da aquisição com- apenas duas reavaM 
liações. Os bens ali registrados podem ser avaliados em 
aproximadamente CzS 6.500 milhões, para o valor venal. 

Para finalizar, não Poderíamos deixar de destacar e 
enaltecer a atuação constante dos membros do Conselho 
Deliberativo, tanto dos Titulares quanto dos Suplentes, 
que, em 25 Sessões Ordinârias realizadas, _deliberaram 
com justt::za e discernimento sobre as mais variadas maM 
têria"s, acompanhaildO COm todo interesse, como órgão 
disciplinador, os aspectos previdenciários. econômicoM 
financeiros e administrativos da Instituição, disciplinan
do através de Resoluções as controvérsias que surgem. 

Agradeço, na oportunidade, ao V ice-Presidente, De
pu_tado João Faustino, pela precisa atuação nas vezes em 
que foi solicitado, não permitindo que a máquina admi
nistrativa sofresse solução de continuidade. 

Ao corpo de servidores- do IPC e a todos os funcio
nários das duas Casas -do Congresso que de qualquer for
ma colaboram com este Órgão, estendo os mais sinceros 
agradecimentos. 

Obriiado a todos - Nelson Carneiro, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N' 39, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atriM 
buiçõcs que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciw 
so IV, do Regimerito Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n~> 
2, de 1973 e revigorada pelo Ato nl' 12, de 198~, da Co
missão Díretora e à vista do disposto na Resolução n~' 
130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regi
me jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Luciana 
Studart Uns de Albuquerque Andrade, para o emprego 
de Assessor Técnico, com o salário equivalente ao venci
mento do cargo DAS-3, a pUrtir de 18 de mãrço de 1986, 
com lotação e exercício nõ -Gabinete do Senador José 
Lins. 

Senado Federal em . -José Fragelli, Presiderite, 

ATO DO PRESIDENTE No 40, DE 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atriM 
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inM 
ciso IV do Regimento Interno e de acordo com a dele-
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gãÇão de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 004138864, resolve 
aposentar, voluntariamente, Dilermando Louzada, lns
petor de Segurança Legislativa, Classe "Especial", refe
rência NS-19, do Quadro Permanente do Senado Fede
ra!, nos termos dos artigos lO I, inciso ICI, e 102, inciso I, 
alínea "a", da Constituição da República Federativa do 
Br<lsil, combinadas com os artigos 428, inciso II, 429, in
ciso I, 430, incisos, IV e V, e 414, § 4':>, da ResoluçãoSF 
n9 58, 1972, artigo 29, parágrafo único, -da resolução SF 
n1J 358, de 1983, e artigo J9, da Resolução SF n9 13, de 

_ 1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a 
gratificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, 
observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, em to de abril de 1986.- José Fra
gelli, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 41, DE 1986 

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 
Comissão Diretom n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 0041928649, resolve 
aposentar, voluntariamente, Alfeu Magalhães Men· 
dança, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referên
cia NS-25; -do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos dos artigos 101, inciso III e 102, inciso I, alí

-nea "a", da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso II, 429, in
ciso I, 430, incisos IV e V, e414, §49, da Resolução SF n9 
58, de 1972, artigo 29, parágrafo único, da ResoluçãoSF 
n9 358, de 1983, e artigo J9 da Resolução SF n9 13, de 
1985, com proventos integrais, acrescidos de 20% e a gra
tificação adicional por tempo de serviço a que faz jus, 
observado o limite previsto no artigo 102, § 2~. da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, em 1 O de abril de 1986. -José Fra
gelli, Presidente. 
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SENADO FEDERAL --------____, 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 32, DE I986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédi
to no valor de CzS 2.680.050,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil e cinqüenta cruzados). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 
93, de !I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 2.680.050,00 (dois 
milhões, seiscentos e oitenta mil e cinqUenta cruzados), correspondente a 150.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 17.867,00 vigente em outubro de 1984, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinada à execução de obras do Projeto Cura, naquele Município, obe
decidas 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, em 14 de abril de 1986.- Senador José Fragelli, Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 33, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor de Cz$ 3.140.422,05 (três milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte e dois cruzados e cinco centa
vos). 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado do-Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 3.140.422,05 (três 
milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte e dois cruzados e cinco centavos), correspondente a 74.715,81 Obrigações 
Reajustâveis do Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 42.031,56, vigente em junho de 
1985, junto à Caixa EconôriücaFederal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinada à implantação de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas (operação I) e implantação de uma escola de 1• grau, no Mu
nicípio (operação II), obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centrá! do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 14 de abril de 1986. ~Senador José Fragelli, Presidente. 

Faço· saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 34, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lbiporã, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de 
Cz$ 1.007.805,30 (um milhão, sete mil, oitocentos e cinco cruzados e trinta centavos). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, nos termos -do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CzS 1.007.805,30 (um milhão, sete 
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mil, oitocentos e cinco cruzados e trinta centavos), correspondente a 29.496,65 UPC, considerado o_valor nominal da UPC de 
Cr$ 34.166,77, vigente em abril de 1985,junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação ...::. BNH, destinada à execução de obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem de águas 
pluviais e construção de equipamentos públicoB comunitários no. "Conjunto Habitacional Hemi_que Alves Pereira", obedecidas 
as condições admitid.M. pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• _ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 14 de abril de 1986.- Senador José_ Fragelli, Presidente. 

Faço oaber que o Senad_QFe_deral aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Pre$i~ 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 35, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura l\1unicipal de Barra do Garças; Estado de !\lato Grosso, a contratar operação de crédito nova
lor de CzS 4.886.412,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e doze cruzados). 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 4.886.412,00 
(quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e doze cruzados) correspondente a 200.000 UPC, considerado ova
lor nominal da UPC de Cr$ 24.432,06, vigente no ]9 trimestre de 1985,junto ao Banco do Estado do Mato Grosso S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à implantação do Projeto CURA em âreas 
do Município, ·obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçãoc 
Senado Federal, em 14 de abril de 1986. - Senador José Fragelli, Presidente: 

Faço saber que o Senado.F_ederal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 36, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
872.837,60 (oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete cruzados e sessenta centavos). 

Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 29 da Resolução n' 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 872.837,60 (oitocentos e se
tenta e dois mil, oitocentos e trinta e sete cruzados e sessenta centavos), correspondente a 39.476,23 Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORJ'N de Cr$ 22.110,46, vigente em dezembro de 1984, junto à 
Cáixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à 
construção do mercado municipar, canalização do córrego e aquisição de equipamentos paracoleta de lixo, no Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 14 de abril de 1986.- Sen_ador José Fragelli, Presidente. 
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1- ATA DA 38• SESSÃO, EM 14 DE ABRIL DE 
1986 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Presidente da República 

N~' 83/86 (nl' 88/86, na o.d,iem), restituindo autó~ 
grafos de projeto de lei sancionado. 

].2.2 ~Pareceres encaminhados à Mesa. 

1.2.3 -Discursos do Expediente 

SENADOR FÁBIO LUCENA, como Líder-Ato 
criminoso praticado _contra agência do Banco do 
Brasil, em Salvador, por militantes do Partido dos 
Trabalhadores. 

SENA. DOR JORGE KALUME- Necrológio dos 
Srs. P:mlo Nunes Augusto de Figueiredo e João Gui~ 
lherme de Aragão. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Requerimento n~> 36/86, solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado, do artigo de autoria do 
jornalista Villas-Boas Corrêa, publicado no Jornal do 
Brasil, sob o títulQ,"Uma Rosa para Oyama". Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n"' 397fS6~ solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
pronunciado p_elo Desembargador JoséClemenceau 

SUMÁRIO 
Pedrosa Maiã., por oCasião de Sua posse_ no cargo de 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Ron
dônfa, em 17 de março de 1986. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-- Redação final do Projeto de Resolução n"' 
3/86, qlie autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
69.710.037,26. Aprovada. À promulgação. 

- Redação final do Projçto de Resolução n9 4/86, 
que autoriza o Governo do Estado da Bahia a con
tratar operação de crédito no valor de Cz$ 
73.889.277,r5. Aprovada. À promulgaç~o. 

- Redação finai do Projeto de- ResoluÇão-n9 9/86, 
que autoriza o Departamento de Estradas de Roda
gem do Estado de Santa Catarina a- elevar em Cz$ 
142.451.149,49. AprOvada.- À pronlulgação.-

- Redac;ão final do Projeto de Resolu_ção n9 
10/86, que autoriza<? Governq_ do ~stado"-do Espírito 
Santo a __ contratar operação de créditO no valor de 

-CzS 12.327.175,16. AproVada. Ã Promulgação. 

-Projeto de Lei do Senado n<? 219/83, que revoga 
o Decreto-lei nQ l.l70, de lO de maio de 1971, e dá 
outras providências. Declarado prejudicado. Ao Ar
quivo. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 266/83, que acres
centa parágrafo único ao artigo 4Q da Lei n~ 4.737, de 
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), e dá outras 
pr~vidências. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 
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1.3.1 - Discursos ap6s a Ordem do Dia 

SENADOR CESAR CALS - Estudo ao Prof. 
Hélio Jaguaribe sobre os níveis de miséria e pobreza 
da população brasileira. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Preocupação 
do Prof. Amaury T.L. Andrade, da Universidade Fe
deral de Juiz de Fora, a respeito da nomeação de c-o
missão, pelo Ministério da Saúde, para estudar a se
guraiwa do anticonceptivo por implante subcutâneo 
- Norp\ant. 

SENADOR MURlLO BADARO, como Uder -
Comunicando a realização, no próximo dia 16, do 
programa de ação partidária do PDS, em cadeia na
cional de rádio e televisão. 

1.3.2.--- Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SES
SÃO ANTERIOR DO SR. CARLOS ALBERTO, 
PROFERlDO NA SESSÃO DE 11-4-86. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS 

5-COMPOS!ÇÃO DAS COMISSÕES PER
MANENTES. 

Ata da 38"- Sessão, em 14 de abril de 1986 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legi~latura 

Presidência dos Srs. José Fragelli e Passos Pôrto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-
SENTES OS SRS. SENADORES: -

Jorge Kalume- Fábio Lucena -:-:-Raimundo Parente 
-Gal vão Modesto- Hélio Gueiros- Alexandre Cos
ta- Américo de Souza - Helvídio Nunes- José Lins 
-Virgílio Távora- Carlos Alberto - Moacyr Duarte 
--Martins Filho- Aderbal Jurema- Guilherme Pal-
meira- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos 
Pôrto - Nelson Carneiro- Jamil Haddad_- Gastão 
Miiller- José FrageUi- Enéas Faria- LenOii--Virgas 
- Carlos Chiarelli --Octávio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de 
presença acusa Q comparecimento de 26 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçâo de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr, 1"'-SecrcLário irá. proceder à _leitura do Expedien· 

te. 
[~ lldn n seguinte 

EXPEDIENTE 

\IENS~GE~1 DO PRESlDENTE DA REl'(BI.lC.\ 
Restituindo autógraro~ de Projeto de Lei sanciona(lo: 

N"' R~/)(h, (n"' RRjR6, na origem). de ll do corrente, re
f~rente <lO Projeto de Lei da Câmara n9 183, de 1985 (n9 
5.312/85. na Casa de origem), que dispõe sobre a' estru
turação de Categorias Funcionais do Grupo-Atividadis
dcApoio Judiciitrio do Quadro das_Se.cretarias_do Icifu.t-_
na\ Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Fede
ral, e dá outras providências. 

{Projeto que se trãnsformou na Lei n" 7.459, de 11 de 
abril de 1986.) 

PARECERES 

PARECERES 
N•s 223, 224 e 225, de 1986 

PARECER N' 223, DE 1986 
Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem N9 238? de I98S(n"'638/85, na 
origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo ã aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Nova 
Brasilândia (MT) a _contratar operação de crédito no 
valor de CrS 654.384.734 (seiScen-tos e Cinqüenta e 
quatro milhões, trezentos e o~tenta e quatro mil, sete-
centos c trinta -e quatro- cruzeiros). -

Relator: Senador Lenoir Varga:'> 

Com u Mensagem n·! 328/85; o SenhOr Presidente da 
J{epúbliea ~ubmele :'1 deliberação do Senado Federal 
plcitt) Ú:J Prcfdtur;J Municipal de Nova Brasilámliu 
( t\.-1T). lJUC objctivu euntrutur. junto à Caixa Econômica 
h.::Jcral, c .... ta na 4uulidadc de gestora do Fundo d~:: 
Ar,liu ao Do.::scnvolvimento Social - FAS, a seguinte 
orer:.u;àl) de créditl); 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 65-1.3::!4.734 (correspondente a 

15.51i8,89 ORTN de Cr$ 42.031,56. em juflho/g5); 
B-_Prazos:_ 

I - de earCnciu: 3 unos; 
2- de nmortizaçào: 12 anos; 
C- Encargos: 
I -juros de 6'.7c a. a.; 
2 _- correção monetária: 8% do índice de va

riação das ORTN; 

D- Gara~tia: vinculação de quotas do Fundo de 
F-.. uticipação dos Municípios (FPM); 

E- Destinação dos rewrsos: implantação de ga
lerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas. 

O Conselho Nacional pronunciou-se pelo encaminha
mento do pedido, nos termos do parecer do Banco Cen
tral do Brasil que, analisando as finanças municipais, 
constatou que o endividamento da Prefeitura, após a 
operação, permanecerá contido nos tetas fixados pelos 
itens l, II e lfl do artigo 29 da Resolução n"' 62/75, do Se· 
nado Federal. 

A Secretaria de PlunejamentO da PrCsidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à rcali:.:açl!o do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Fedem\ considera viâve\ técnica, econômica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 14. DE 1986 

Autoriza 11 Prefeitura Municipal de Nova Brasi
lândia (f\:IT) a contratar operação de crédito no ndor 
de C'zS 654.38-1,73 (seiscentos e cinqüenta e quatro 
mil, trezentos e oitenta e quatro cruzados, setenta c 
três centavos). 

O Senado Fedt!rar resolve: 

Art. H' t: a Prcfcítura Municipal de Nova Brasilân
dia (ivlT). nos to.::rmos do urtigo 2" da Resulucão n<? 93_, de 
ll_de outubro de_1976_, do SentidO Federal, <.tUtori:.:uda a 
elevar em CzS 654.384,73 (sei~centos e cinqüenta e qua
jro mil,_ trc_zcnto~ c oitenta e quatro cru:.:ados, 1:ietenta e 
tr_b; ccpta\·O~). correspondentes a 15.568,89 ORTN de 
Cr$ 42.031,56, vigente em junho/85, o montante deosua 
dívida consolidada interna, a fim de que Possa contratar 
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uma operaç5o de crédito de igual valor junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade d!!_ gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -- FAS, 
destinado à implantação de galerias de águas pluviaiS; 
meios-fios e satjet_as, no Município, 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. 

Sala das Comissões, 10 de março de 1986. - Joã9 
Castelo, Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Alexan
dre Costa - -Álvaro Dias - Severo Gomes - Gabriel 
Hermes - José Lins. 

PARECERES 
N~ts 224 E 225, D~ 1986. 

Sobre o Projeto de Resolução n'il 14, de 1986, da 
Comissão de Economia, que ~'autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Brasilândia (MT) a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 654.384,73 (seis
centos e cinqüenta e quatro miJ, trezentos e oitenta e 
quatro cruzados e setenta e três centavos). 

PARECER N• 224, DE 1986 

Da Comissão de Constituição e Ju_stiça __ 

Relator: Senador José Lins 

O Presente Projeto de_ Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n9 328/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Nova Brasilândía {MT) a contratar empréstimos nova
lor de CzJ 654.384,73 (seiscentos-e cinqUenta e quatro 
mil trezentos e oitenta e quatro cruzados e sefe_rifa e três 
centavos), destinado a financiar a implantação de gale
rias de águaS pluviais, meios-fios-, sarjelas; nOMunicípio. 

O pedido de autorização foi formuladO _nõs ~rmos do 
preceituado no artigo 2<:> da Resolução n.,.. 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2'i' da Resolução 
n<.> 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos_ a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica-se que a proposição foi-elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à es
pécie merec~ndo, por isso, o nosso encaminhament.o fa· 
vorável, no que tange aos aspectos de constitucíonalida
de, juridicidade e técnica legislativa 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1986.- Losé Ignâcio 
Ferreira, Presi-dente- José Lins, Relator - Raimundo 
Parente - Lenoir Vargas- Jutahy Magalhães- Hélio 
Gueiros- Alberto Silva- Octávio Cardoso - Nivaldo 
Machado-

PARECER N• 225, DE 1986. 

Dlit Comissão de Municípios 

Relator: Gastão MUller 

Sob exame o Projeto de Resolução n~' , de 1985, 
de ~1utoria- da Comissão de Economia do Senado Fede
ratl' que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de 
N va Brasilândia (MT) a contratar operação de crédito 
n valor de CzS 654.384,73 (Seiscentos e cinqUenta e 
quatro mil trezentos e oitenta e quatro cruzados e setenta 
e três centavos), destinada à implantação_ de galerias de 
águas pluviais metas-fiOS, sarjetas, no Município. 

A matéria foi 'apieCiada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aOs "aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e à 
cap,acidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, Opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva cOm c[Ue se defronta a maioria dos muM 
nicípios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nfvel da União, a: ser o tnsqtuto do endivi-

D!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

-- damento o único_ mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

-Sala das Comissões, lO de abril de 1986.- Moacyr 
Dalla, Presidente- _Gastão Müller, Relator- Luiz Ca
valcanti- Marcelo Miranda- Nivaldo Machado- Be
nedito Ferreira - Jorge Kalume - Amaral Peixoto -
Nelson Carneiro. -

PARECERES 
N•s. 226, 227 e 228, de 1986 

PARECER N• 226, DE !986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
329, de 1985 (n"' 639/85na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Petrópolis (RJ) a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 22.032.566.457 
(vinte e dois bilhões, trinta e dois milhões, quinhentos 
e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e sete 
cruzeiros). 

Relator: Senador Albano Franco 

Com a Mensagem n~' 329/85, o-senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Petrópolis (RJ), que 
objetiva contratar junto à Caixa Ec_on_õ_mica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
-senvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

Caraterísticas das operações 

A- Valor global: CrS 22.032.566.457 (corres
pondente a 446.031,54 ORTN de Cr$ 49.396.88, em 
agosto/85), sendo as operações nos va_lores a saber: 
l- Cr$ 1.234.922.000 (25.000 ORTN); 
ll-CrS 15.079.089.176 (305.264,00 ORTN); 
lll- Cr$ 3.465.880.218 (70.163,95 ORTN); e 
IV- Cr$ 2.252.675.063 (45.603,59 ORTN); 

B-Prazos: 
I- de carência: I ano (operação I) e 3 anos (o

perações H, III e IV); 
2- de $!-mortiz~ção:- 4 anos (operação I) e 10 

ao os (operações II, III 'e IV); 

C ....::·Encargos: 
I -juros: 6% a.a. - .taxa nominal; 
2- correção monetária: 80% da variação das 

·ORTN; 

O- Garantia: quotas do Fundo de Participação 
dos Municípios--· FPM; 

E - DeStinação dos recursos: 
Operaçao 1: reequipamento do Hospital Munici

pal e de diversos departamentos integrados da Se
cretaria: Municipal de Saúde; 

OperaÇão II: aquisiçãO de equipamentos para co
leta de lixo, execução de obras de fnfrà-estrutura e 
saneamento básico e instalação de um hortomerca· 
do; 

Operação III: implantação de escolas; e 
Operação IV: implantação de centros comuni

tários. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
ericamlnhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou que o endividamento da Prefeitura, 
-após a operação, permanecerá contido nos tetas fixados 
pelos itens I, II e III do artigo 29 da Resolução _n"9 62/75 
do Senado Federal. 

A_Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econó
mica Federal considera viável técnica, económica e fi
nanceiramente. 

Assiln sendo, concluímos pelo acÕlhimC:óto da -Mensa-
gem, nos termos do segu!~te: - - -- -

Abril de 1986 

PROJETO DE RESOWÇÃO 
N• 15, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Petrópolis 
(RJ) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
22.032.566,45 (vinte e dois milhões, trinta e dois miJ, 
quinhentos e sessenta e seis cruzados e quarenta e cin
c·o centavos). 

O s-eifado Federal r~olve: 

Art. I 'i' Ê a Prefeitura Municipal de Petr6polís (RJ), 
nos termos do artigo 2'i' da Resolução n"' 93, de onze de 
outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CzS 22.032.566.45 (vinte 
e dois milhões, trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e 
seis cruzados e quarenta e cinco centavos), correspon
dente a 446.031,54 ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em 
agostoj85 o montante cfe sua dfvida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinado ao reequipamento do 
Fios pita! Municipal e de diversos departamentos integra
dos da Secretaria Municipal de Saúde (operação I), aqui
sição de equipamentos para coleta de lixo, eXecução de 
obras de infra-estrutura e saneamento básico e insta
lação de um hortomercado (operação II); implantação 
de escolas (operação III) e implantação de Centws Co
munitários (operação IV), no 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. • 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986. -João 
Castelo, Presidente- Albano Franco, Relator- Álv~o 
D~as- Alexandre Costa- Lenoir Va.rgas- Severo Go
mes - Gabriel Hermes - José Linf4 

PARE1:ERES 
N•s 227 E 228, DE 1986 

Sobre o Projeto de Resolução n9 is, de 1986, da 
Comissão de Economia, que ~'autoriza a Prefeitura 
Municipal de Petr6polis (RJ) a contratar operação de 
crédito no valor de Cz$ 22.032.566,45 (vinte e dois 
milhões, trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis 
cruzados e quarenta e cinco centavos)". 

PARECER N• 227, DE 1986 
Da Comissão- de Constituiçiio ·e Justiça 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Feder'al, como conclusão de seu 
Parecer. sobre a Mensagem nl' , do S~hor Presiden
te da República, autoriza a Prefeitura Municipal de PC> 
trópolis (RJ) a contratar er:npréstimo ~no Valor de Cz$ 
22.032.56.6,45 (vinte e dois milhões, trinta e dois mil, qui
nhentos e sessenta e seis cruzados e-quarenta e cinco cen
tavos), destinado ao reequipamento do Hospital Munici
pal e diversos departamentos integrados da Secretaria 
Municipal de S.a'úde (operação I); aquisição de equipa
mentos para coleta de liXo, execução de obras de infra
estrutura e saneamento básico e instalação de um horto
mercado (operação II); implantação de escolas (ope
ração III) e implantação de centros comunitáriOs (ope
ração IV), no Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos fermos do 
preceituado no artigo 2"' da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
n~' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verificaMse que a proposição foi elaborada con-
- soante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à es

pécie, mereCendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

-=-..:Saladas Comissões, 3 de abril de 1986. -José lgmicio 
Ferreira, Presidente - Hélio Cueiros, Relator - Octá
vio Cardoso - Jutahy Magalhães - Lenoir Vargas -
Raimundo Parente- José Lins- Alberto Silva- Nival-
do Machado. -



Abril de !986 

PARECER No 228, DE 1986 
D~;t Comissão de Municípios 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Sob o exame o Projeto de Resolução n"' rs,de-1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiv~ autorizaca Prefeitura MuniciPal_ de Petró
polis (RJ) a contratar operaÇãO de crédltô no ·valor_ de 
Cz.$ 22.032.566,45 rvit~te-C.aois milhões, trinta e_ dois rriil, 
quinhentos e sessenta e seis cruzados e quarenta e cinco 
centavos), destinados ao reequipamento do Hospital 
Municipal e de diversos departamentos integfados da Se
cretaria Municipal --ae Saúde (operação I); -aquisíÇão- de 
equipamentOs para- a cole ta de lix.o, execução de obras de 
infra-estrutura e sanearriento básico--e instalação de um 
hortomercado (operação II); implantação de escoJas (o
peração III) e implantacão de Ceritros Coriúmitáríos (o
peração IV), no Município. 

A matéria foí ãf)feciada pela ComiSsão de Eéori6inia 
no que diz respeito aos-aspectos financeiroS, a quaf con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custead_a pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de ·constituiÇ~h?. e Justiça: pronuncioU-se 
pelo encaminhamento favorável, ~o que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridícídade e téc~_i~J~la
tiVa. 

Nos aspectos que competem a esta ComissãO, -opina
mos pelo acOlhimento do p!eito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Econom_i~, tendo em vista a Situação 
financefiã aflitiva com que se defronta a maiorfa dos mu
nicípios brasileiros, em face da concentração das Recei
tas tributárias a nível da u-nião, e ser o instituto" do endi
vidamento o único mecanismo-de' cjue dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, 10 de abril de t986.- Moacyr 
D~lla, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Luiz 
Cavalcante- Marcelo Miranda - Nivaldo Machado -
Gastão Müller- Benedito Ferreira --Jorge Kalume
Amaral Peb::oto. 

PARECERES 
N•s 229, 230 e 231, de 1986 

PARECER No 229, DE 1986 

Da Comissão de EcOnomia, sobre a Mensagem n<? 
244~ de 1985 (nº 521/85, na origem). do Senhor Pre
sidente da República, submetendo a aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Antônio João ( MS) a con~ 
tratar opera~ão de crédito no valor de Cr$ 
599.978.097 (quinhentos e noventa e nove milhões, 
novecentos e setenta e oito mil, e noventa e sete cru
zeiros). 

Relator: Senador Carlos Lyra 

Com a Mensagem n"' 244/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Eederal 
pleito da Prefeitura Municipal de An~ônio João (MS) 
que objetiva contratar junto à Cai;.;a EcOnómica._ Federal~ 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social --FAS, a seguinte operação --de 
crédito: 

Cãracteríticas da operação: 

A- Valor: CrS 599.978.091 (correSpondenfe ã 
24.557 ORTN de Cr$ 24.432,06, em Janj85); 

B-Prazos: 
1 - de carência: 2 anos 
2.- de amortização: 12- at16s; 
C - Encargos: 
1 -juros: 6% a.a, _ _ 
2- correção monetárí2: 40%- do índice de va-

riaÇão das ORTN; -
D- Garantia: Vinculação de cotas-parte do Im~ 

posto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); 
E- Destina~ão -~os recursos: _implantação __ de 

guiaS, sarjetas e galáíis de águas pluviais. · 

0- Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, constatou _que_ a marge_m de_ po!lpança real do 
Município, da ordem -de Cr$ 131:565-,0 mil mostra-se 
bastante superior aos dispêndios que a sua dívida conso
lidada in-terna apresentará após a efetivação do emprésti
mo pretendido e concluiu que a assunção_qo compromis
so não deverá traze~ àquelaentid_ade mã.iores pressões na 
exFc'UÇaOOfçãffieiltár'ia de seus futuros exercíciOs. 

A Sec-retaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLANfSAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Ecoriô
mica Federal considera viável técriica, eConômiCa- e fi~ 
nanceiramente. -

As~_im _s~ndo, _concluímos _pilo acolhimento di Mensa
gem, rio·s-tirmos dO-seguirlte: 

PROJETO DE RtõSOI.UÇÃO 
No 16, DE !986 

· AutO_ri~a _ã- ~1-ef~it~fa MlmfCípal de Antônio João 
(MS) a eleva~ etÍl Cr$ 599.978.097_-(quinh_entos e no
venta e nove milhões, novecentos e setenta e oito mil e 
noventa-~ se_te cruzeiros), o montan~e de sua dívida 
consolidad.~ interl!a. -

O Senado Federal resolve: 

Art. I'~ É a Prefeitura_ municípal de Antônio João 
(MS), nos termos do artigo 2? çl._~_ ReSolução_ n'?_93, __ di 
orlze_de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Se
nado Federal, a1,1.torizada a elevar em Cr$ 599.978.09'7 
CcluinheritOS e noventa e nove milhões, novecentos e se· 
tenta e oito mil e noventa e sete cruzeiros), correspon
dente a 24.557 ORTN de CrS 24.432,06, Vigentes em ja
neiro/85, o montante_ de sua díviçl.a consolidada interna 
-a fim de que possa contratar uma_ operaçªo de ~édito de 
igual valor junto à Caixa Económica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao besep.volvi
ménto Social- FAS, destinado à implantação de guias, 
sarjetas e galerias de águas pluviais, obedecidas as con

-dições admitidas pelo IJanco C~ntral do Brasil, no res-
pectivO processo. - -

Art..2'~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de -1985. -
Virgílio Távora - Presidente eventual - Carlos Lyra, 
Relator - Albano Franco - Lenoir Vargas- Severo 
Gomes - Amaral Furlan - Cid Sampaio. 

PARECERES 
N•s Z30 e Z31, DE 1986 

Sobre o Projeto de Resolução n'~ 16, de 1985, da 
Comissão de Economia~ que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Antônio João (MS), a contratar ope~ 
ração de crédito no valor de Cz$ 599.978,09 (quinhen
tos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e (lito 
cruzados e nove centavos)". 

PARECER N• Z30, DE 1986 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Martins Filho 

o- presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, comO conclusão de seu 

~Parecer sobre a Mensagem nº 244/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municip.ál de 
Antônio João (MS) a contratar empréstimo no valor de 
Cz$-599.978,09 (quinhentos e noventa e nove mil, nove
centos e setenta e oito cruzados e nove centavos) destina
do a financiar a implantação de guias, sarjetas e galerias 
de águas pluviais, no Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2'~ da Resolução n'~ 93, de 1976, do 
Senado Fedf:ral, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2'~ da Resolução 
nómero 62, de 1975, também do Senâdci federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove-
·nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS. 

Assim, verifica-se que a Proposição foi elaborâda con~ 
soante as prescrições legais e regimentais aplícáveis à 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, 9 de abril de 1986. -José IW~ácio 
Ferreira, Presidente - Martins Filho, Relator - Hélio 
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Gueiros - Luiz Cavalcante - Roberto Campos -
Américo de Souza- Nelson Carneiro- Lenoir Vargas. 

PARECER No 231, DE 1986 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Marcelo Miranda 

O presente Projeto de Resolução, de autoria da Co
missão de Economia do Senado Federal, como conclu
são de seu Parecer sobre a Mensagem n" 244/85, do Se
nhor Presidente da República, autoriza·a Prefeitura Mu
nicipal de Antônio João (MS) a contratar empréstimo no 
valor de Cz$ 599.978,09 (quinhentos e noventa e nove 
mil, novecentos e setenta e oito cruzados e nove centa
vos) destinado a financiar ·a implantação de guias, sarje
tas e galerias de ãguas pluviais, no Município. -

k matéria foi apreciada pela Comissão de Econ-omia, 
. no que diz respeito aos aspectos financeiros, que con~ 

cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstirriO e-a 
capacidade de pagamento da solicitante. 

A Comissão de Constituição e JUstiça Pronunciou-Se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e téCnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que c-ompete a esta ComisSãõ, opinamos 
pelo a~olhimento do pleito,_ nos termos do proposto_ pela 
Comissão _de Economia, tendo em vista a situação finan
ceira a_f:titiva que defronta a maioria dos municíPiOS-bra
sileiros, em face da concentração das receitas tributãrias 
a nível da União, e ser o instituto_ dQ endh<:idamento o ü
ni~o mecariismó que dispõe para implementai'- os seus 
programas d_e trabalho. 

Sala das Comissões, I O de abril de 1986. - Moacyr 
Dalla, Presidente- Marcelo Miranda, Relator - Luiz 
Cavalcante - Nivaldo Machado - Gastão Mi.íliú - Be
nedito Ferreira - Jorge Kalume --Amaral Peixoto -
Nelson Carneiro. 

PARECERES 
N•s 232, 233 e 234, de 1986 

PARECER N• 232, DE 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 

307 ~ de 1985 (nº 607 /85~ na origem), "do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senada Federal proposta p:1ra que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Bandeirante (MS) a contra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 237.162.585 
(duzentos e trinta e sete milhões, cento e sessenta e 
dois mil, quinhentos e oitenta e cinco cruzeiros)". 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Com a Mensagem n'~ 307 J85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura MuniCipal de Bandeirante (MS), que 
objetiva contratar junto à Caixa Econõmica Federal, 
esta na qus.Hdade de: gestora do Fundo de Apoio ao De-
senvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de 
crédito: 

Caraçt~rís_ticas_ da operação: 
A:... VALOR:_ CrS 237.~62.585 (c~rrespondente a 

7.822,87 ORTN de Cr$ 30:3!6,57, em mar.85); 
B- Prazos: -
1 - de carência: 2 anos, 
_2~ de amortização: lO anos; 
C.- Encargos: 
I ---:-:juros: 6% a.a.; 
2- correção monetária: 60% do fndice de variação 

das ORTN; . 
D ~Garantia: vinculação de quotas do Funto de Par

ticipação dos--Munictpios (FPM); 
E :- Destinação dos recursos: construção e equipa

mento de escolas. 
O Conselho Monetârio Nacional pronunciou-se pelo 

encaminhamento do pedido, nos termos do Parecer do 
Banco Centraldo Brasil que, analisando as finanças-inu
nídpaiS, cõn~ta~~o_U _qu-e ~ rriargem de poupança real do 
Município, da ordem de CrS ~02 milhões, mostra-se bas
tante superior aos dispêndios (Jue sua dívida consolidada 
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interna apresentará após a efetivação do empréstimo 
pretendido e concluiu que a assunção do compromisso 
não deverá trazer, àquela entidade, maiores pressões na 
execução orçamentária de seus futuros exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Ecoilô
mica Federal._considera viável têcníca, econômica e fi
nanCeiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa
gem. nos termos do seguint~ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 17, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bandeirante 
(MS), a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 237.162,58 (duzentos e trinta e sete mil, cento e 
sessenta e dois cru:t:ados e cinqüenta e oito centavos). 

O Senatlo Federal resolve: 
Art. 101 ~ a Prefeitura· MuniciPaf-de Bandeirante 

(MS) nos termos do artig9 201 da Resolução n"' 93, de 
onze de outu'bro de mil nov~ntos_e setenta e seis, do Se
nado Federal, autorizada a_ elevar em ('.z$ 237.162,58 
(duzentos e trinta e sete mil, cetitQ ·e sessenta e dois cru
zados e cinqUenta e oito centavOs), correspondente a 
7.822,87 ORTN de Cr$ 30.316,57, vigente em marçof85, 
o montante de sua divida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar uma operação de crédito de igual va
lor junto à Caixa Ec_onômica Federal, es.t_a na qualida~e 
de gestora do Fundo _dç Apoio ao Desenvolvimento So
cial- F AS, destinada à construção e aquisição de equi
pamentos de escolas, no Município, 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. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1985 . ....,.., João 
Castelo, Presidente- Lenoir V argas, Relator- Alexan
dre Costa - Álvaro Dias - Severo Gomes - Gabriel 
Hermes - José Lins. 

PARECERES: 
N•s 233 e 234, DE 1986 

Sobre o Projeto de Resolução n"' 17, de 1986 da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bandeirante (MS) a cOntratar operação 
de crédito no valor de CzS 237.162,58 (duzentos e 
trinta e sete mil, cento e sessenta e dois cnu:ados e 
cinqüenta e oito centavos)". 

PARECER N• 233, DE 1986 
Da Comissão de Constitu_ição e __ Justiça 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n"' 307/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bandeirante (MS) a contratar empréstimo no v·alor de 
Cz$ 237.162,58 (duzentos e trinta e sete mil,_çento e ses
senta e doís cruzados e cinqUenta e oito centavos), desti
nado a financiar a construção e equipamento de escolas 
no Município. . --

0 pedído de autorização foi forinulado nos __ termos do 
preceituado no artigo ·2,.. da Resolução n'~ 93, de 1976, do 
Senado Fed_eral, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 21' da Resolução 
n"' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recurs-os a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (F AS). 

Nos aspectos que competem a esta Comiss_ã.9, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
fiminceira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros em race da con~ntraçãQ dl!~ receitas . 
tributárias a nfvel da União, a ser o instituto do endiVi
damento o único mCcariistrio de que dispõem ·para imple
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, em 3 de abril de 1986. - José Ig
nácio Ferreira, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator 
- Octávio Cardoso - Alberto Silva - Lenoir V lll'gas
Raimundo Parente- José Lins- Hélio Gueiros- Ni
valdo Machado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção li) 

PARECER N• 234, DE 1986 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Marcelo M~randa 

Sob exame o Projeto de Resplução n"' 17, c;l.e 1985, d~. 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefetura Municipal deBandei
rante (MS) a contratar operação de crêdit.o nQ _valor ºe 
CzS 237.162,58 (duzentos e trinta_e sete mU, cento e_ ses
senta e dois cruzados e cinqUenta e oito centavos), desti
nada à: cOnstrução e ~uipamento de escolas_ no Municf
pio. 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiroS, a qual con
cluiu pelo presente diploma Iegal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A ComiSsão de Con_stituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade. juridicidade e técnica legisla
tiva. 
As~. verifica-se que a PJ-oposiÇãO fof 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. 

Sala das ComissOes, e_m lO de abril de 1986. - Moacyr 
Dalla, Presidente - M8.1-celo Miranda, Relator - Lui% 
Cavalcante - Nivaldo Machado - Gastão Müller- Be
nedito -Ferr"eifa ....:... Jorge Kàlume- AinaÍ'al Peixoto
~elson Carneiro. 

PARECERES 
N•s 235, 236 e 237, de 1986 

PARECER N• 235, DE 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"' 
308,-de 1985 (n"' 608/85, na origem) do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovaçilo do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de CampO Grande (MS) a cão
tratar operação de crédito no valor de CrS 
335.280.952 (trezentos e trinta cinco milhões, duzen
tos e oitenta mil e novecentos e cinqUenta e dois cru
zeiros). 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Com a Mensagem n"' 308/85, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) 
que objetiva contratar junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social - FAS; a s-eguinte ôperação de 
crédito: 
Características da operaçio: 
A- Valor: CrS 335.280.952 (correspondente a 
11.059,33 ORTNs de CtS 30.316,57 em marçof85); 
R-Prazos: 

l - de carêncía: 2 anos; 
2- de amortização: lO anos; 

C_-:::- Encargos: 
l -juros: 6% a. a; 
2- correção monetária: 80% __ do índice de variação 

das ORTN; 
D- Garatia: vinculação de cotas-partes do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias lCM; 
E- Destinação dos_ recursos: moQerni~~ção da re_de bã
sica de saúde. 

O Conselho Monetârio Nacional pronunciou-se pela 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do_ 
Banco Ce_ntral do_ Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais constatou que a margem de poupança real do 
Município, da ordem de Cr$ 30.553,7 milhões, mostra-se 
bastante superior aos dispêndios que a sua dívida conso
lidada interna apresentará após a efetivaçào do emprésti
mo pretendido e concluiu que a assunção do compromis
so não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execução orçamentária de seus futuros exercícios. 

- A Secretaria de Plan((jamento da Presidênsia da Re
pública (SEPLAN/SAREM) inforrriou nãda ter a opor 
quanto à realização do emprêstimo, que a Caixa Econô-
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mica Federal cons_idera viável técnica, econômica e fi-
nanceiramente. - _ 

Assim sendo, concluímos pelo encaminhamento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 18, DE 1986. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Gran
de (MS) a contratar operação de crédito no valor de 
Ci$ 3.35.280,95 (trezentos e trinta e cinco mil, duzen

---tOs e oitenta cruzados e noventa e cinco centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Campo Grande 

(MS), nos termos do artigo 2"' da Resolução 93, de onze 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cz.$ 335.280,95 (trezen
tos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta cruzactos e no~ 
venta e cinco centavos) correspondente a 11.059,33 
ORTNs de CrS 30.3f6,57, vigen_te em marçof8S, o mon
tante de sua dívida consolidada _interna, a fim de que 
possa contratar uma operação de crédi_to de igual valor 
junto à Cai~ a Econômica Federa!, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinado à modernizaçã.o da rede básica de 
saúde do Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Centrai do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986. -Joio 
Castelo, Presidente- Lenoir Varga.s? Relator- Ale-xan
dre CQSta- AlVaro Dias- Severo Gome·s - Gabril Her- · 
mes --José Lins. 

PARECERES 

N•S 236 E 237, DE 1986 

__ &bre o Projeto de Resolução n"' 18, de 1986, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campo Gn.ode (MS) a contratar ope
ração de crédito no valor de Cz$335.280,95 (trezentos 
e trinta e cinco mil duzentos e oitenta cruzados e no
venta e cinco centavos). 

PARECER N• 236, DE 1986 
da Comissão de Constituic;ão e Justiça 

Relator: Senador Octávio Cardoso. 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parec_er sobre a Mensagem n~ 308/85, ·do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo Grande (MS) a cJntratar empréstimo no valor 
de Cz$ 335.280,95 (trezentos e trinta e cinco inil, duzen
tos e oitenta cruzados e noventa e cinco centavos), desti
nado a financiar a modernização da rede básica de sat1de 
do Município. 

O Pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2'i da Resoluçãon"' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte. a não ob
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
nY 62, de 1975, tambêm do Senado Federal, haja visto 
que os recUI"$0S a sere111 repassados sesão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, veritica-se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáVeis à es
pécie,. merecendo, põr isso, o n_osso encaminhamento fa
vorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Com:issões, 3 de abril de 1986. -José Ignáclo 
Ferreira, Presidente - Odtivio Cardoso, Relator -
Hélio Gueiros - Alberto Silva - Jutahy Magalhães - - =·

Lenoir Vargas --Raimundo Parente- José Lins- Ni
valdo Machado. 

PARECER N• 237, DE. •986 
D~ Comissão de Municípios 

Relator: Senador Marcelo Miranda 

Sob exame o Projeto de Resolução n~ 18, de 1986, Q_e 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Campo 
Granqe (MS) a contratar operação de crédito no valor 
de Cz$ 335.280;95 (trezentos e trinta e cinco mil, duzen
tos e oitenta cruzados e noventa e cinco centavos), desti
nada à modernização da rede básica de saúde do Municí
pio. 
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A matéria foi apreciada pela Comissão de Econoffiia 
no que diz respeito aos aspectos tinance'iros, a qual conM 
c!uiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa ser custeado pelo empréstimo e a-ca-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

No !9, DE 1986 

pacidade de pagamento do solicitante. - - - ---- - -

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Gran.: 
-de ( MS) a contratar opera,.ão de crédito no valor de 
Cz$ 3.780.503,76 (três milliões, setecentos e oitenta 
mil, quinhentos e três Cruzados e sete~ta e·seis centa

-vos). 
A Comissão de ConstitUição e Justiça P"ronuilciõll~Se 

pelo encaminhamento favorável, õ6 quC tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnk:ilegislti
va. 

Nos aspectos que comp-etem a esta ConltSsa·o, opi
namos pelo acolhimento do pleito, nos termos do pro
posto pela Comissão de Economia, tendo effi vista a si
tuação financeira aflitiva com que se defronta a maioria 
dos munic.ípios-biaSíleiroS, i::m face da Concentração das 
receitas tributárias a nível da União, e ser o in.Stitufõ dO 
endiVidamento o único mecai:lismõ de -que dispõe para 
implementar os piogramas de trabalho.- - - -

Sala das C?missões, 10 de abril ae .1986. - MOacir 
Da lia, Presidente -Marcelo Miranda, Relator- Luiz 
Cavalcante- Nivaldo Machado- Gastão Müller- Be
nedito Ferreira ~.Jorge Kalume- Amaral Pei:xoto -
Nelson Carneiro. 

PARECERES 
N•s 238, 239 e 240, de 1986 

PARECER No 238, DE 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
309, de 1985 (n9 609/85, na origem) do Senhor Presi
dente da Repúbli.ca, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) a con
tratar operação de crédito no valor de CrS 
3.780.503.766 (três bilhões, setecentos e oitenta mi
lhões, quinhentos e três mil, setecentos e sessenta e 
seis cruzeiros). 

Relator: Senador José Lins 

Co.m a Mensagem n~ 309/85, o Senhor Presidente da 
Repú blicu submete à detiberação do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Cãmpo Grande (MS) 
que objctiva contratar jurito à" Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao .De
senvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de 
crédito: 

Características da operação: 

A- Valor~ Cr.$ 3.780.503.766. (correspondente_ a 
76.533,25 ORTN de CrS 49.396,88, em AG0/85); 

B-Prazos: 
I - de carência: 3 anós, 
.2- de amortização: 10 anos, 

C...:... Encargos: 
I -juros: 6% a.a., 
2- correção mOnetária:· 80% do .. lndice df:: variação 

das ORTN; 

D .-Garantia: vinculação de parcelas do ImPoSto sob.re 
a Circulação de Mercadorias (ICM)~ 

E- Destinação dos recursos: implantação de CenfrO.de 
Tinigem· e ·aquisiçãO ·de VeíCulOS. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças df:? 
município constatou que a margem de poupança real do 
Município, da ordem de Cr$ 30.552,8 milhões, mostra-se 
bastante superior aos dispêndioS (j_ue a ·stra:<l.ívidã conSo
lidada interna apresentará após a efctivação odo.emprêStí:'" 
mo pretendido e concluiu que a assunçào do compromis
so não deverá trazer àquela entidade maiores pressões na 
execução orçamentária de seus futuros exercfcios. 

A Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a. opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econõ
mica Federal considera viável técnica, eeonõmica e fi
nanceiramente. 

Assim Sendo, concluímos pelo acolhinlerltO da." Mensa
gem, nos termos do .seguinte. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J<? É a Prefeitura Muni.cipal de Campo Gra.nci'e 
de (MS), nos termos do artigo 21' da Resolução n~' 93, de 
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do Se
nadO F'ederal, autorizada a elevar em CzS 3.78"0.503,76 
(três milhões setecentos e oitenta mil, qlifrifitmtose três 
cruzados e setenta e seis centavos), correspondente a 
76.533,25 ORTN de Cr$ 49.396,88, vigente em agos
to/85 o montante de sua dívida consolidada "interna, a 
fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igUal valor junto à Caixa Econômica .Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- F AS, destina.do 1i írii.plantação de centro 
de triagem e aquisição de veículos, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na ·data· de 
sua publicô.lção. 

Sala das Comissões, 20· de março de 1986. - João 
Castelo, Presidente, José Lins, Relator - Alexandre 
Costa -·Álvaro Dias- Lenoir Vargas- Severo Gomes 
- Gabriel Hermes. 

PARECERES 
N•s 239 e 240, de 1986. 

Sobre o Projeto de Resolução n<? 19, de 1986, da 
COmissão de Economia, que aautoriza a Prefeitura 
Municipal de Campo Grande (MS) a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 3.780.503,76 (três 
milhõ~, setecentos e oitenta mil quinhentos e três 
cruzados, e setenta e seis centavos). 

PARECER No 239, DE 1986 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Octávio Cardoso 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de 

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem nl' 309/85, do Senhor Presi
.dente da República,_ autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo Grande (MS) a contratar empréstimo no valor 
de Cz.S 3. 780.503,76 (três milhões, setecentos e oitenta 
mi{,_ quinhentos e três cruzados e setenta e seis centavos) 
destinado a financiar a implantação de centro de triagem 
e aquisição de veículos: 

O pedido de autorização foi formulado nos tennos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução nl' 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por consegU.ínte, -ã não· Ob
servância dos limites fixados no artigo 2~' da Resolução 
n9 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim verifica~se qUe a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
p~cie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspect_q_s de constitucionalida~ 
de, juridicidade e técnica legislativa. -

Sala das Comissões, 3 de abril de 1986. -José-Ignácio 
Ferreira, Presidente - Octávio Cardoso, Relator -
Hélio Gueiros - Alberto Silva - Rajmundo Parente -
Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas -José Lins- Ni
valdo Machado. 

_ PARECER No 240, DE 1986 

ria Comissão de MU~-fcípios 

··Relator: Senador Marcelo Miranda 

S.ob..ex.-ame o Projeto de.RCSõlução n9.J9, df:.l98·5~ de 
autoria. da Comissão. de Economia do .S.enado Federal, 
q,~e objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande (MS) a contratar operação de ~rédito no_ valor 
de CZI 3.780.503,76 (três milhões, setecentos e oiterlt_a 
mil~. quinhentos e três.cruzados, e setenta e seis centa
vos), destinada à implantação de centro de triagem e 
aquisição de veículos. 
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A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito <JOS aspectos financeiros, a qual con
cluiu pelo presente diplom<Jiegal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, n_o que tange aos aspec-
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva. _ , 

Nos aspectos que .Competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos mu
nidpios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto-do endivi
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, em 10 de abril de 1986.- Moacyr 
Dalla, Presidente - Marcelo Miranda, Relator - Luiz 
Cavalcante- Nivaldo Machado- Gastão Müller- Be
nedito Ferreira - Jorge Kalume - Amaral Peixoto -
Nelson Carneiro. 

PARECERES 
N•s 241, 242 e 243, de 1986 

PARECER 
N• 241, DE 1986 

Da COniísSãO -de Economia, sobre a Mensagem nl' 
310, de 1985 (rt' 610/85, na origem), "do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (RS) a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
4.611.102.382 (quatro bilhões, seiscentos e onze mi
lhões, cento e dois mil, trezentos e oitenta e dois cru
zeiros)" 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Com a Mensagem n9 310/85; o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação dç Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul 
(RS), que objetiva ~ontratar junto a Caixa Económica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo. de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), a seguinte 
operação de crédito: 
características da operação: 
A - Valor: CrS 4.6Il.I02.382 (correspondente a 
208.548,46 (ORTN de Cr$ 22. I 10,46, em dez/84); 

B- Prazos: 
1 -de carência: 3 anos; 
2- de amortização: 10 anos; 

C - Encargos: 
I -juros: 6% a.a.; 
2- correçãO monetârúi: 80% do índice de variação das 
ORTN; 

D ·- Garantia: Vinculação de cotas-partes do Imposto 
sobre Círculação de Mercadorias (ICM); 

E - Destinação dOs recursos: Ampliação da rede de á
guas pluviais e de esgoto sanitário. · · -

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
6iiCãrrilnhamento do pedido, noS termos do Parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças mu
nicipais, conStatou que a margem de poupança real do 
Município, da ordem de CrS 9.523,4 milhões, mostra-se 
bastante superior aos dispêndios que sua dívida consoli
dada interna apresentará após a efetivaçào do emprésti
mo pretendido, e concluiu que a assunção do compro
misso não deverá trazer, àquela entidã.de, maiores pres
s~es n_a execução orçamen~ária de seus futuros ex.~rcí
cios. 

A Secre.taria de Planejamento da Presidência da Re
pública (SEPLANjSAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econõ
mica Federal considera viável técnica, económiCa e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhiinento da Mensa
gem, nos termos dà seguinte: 
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O PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 20, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do 
Sul (RS) a contratar operação de crédito no valor de 
CzS 4.611.102~8 (quatro milhões, seiscentos e onze 
mil, cento e dois cruzados e trinta e oito centavos). 

O Senado Federal resolve: _ _ 
Art. (9 ~ a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do 

Sul (RS), nos termos do artigo 2~> da Resolução n~" 93, de 
onze de outubro de mil novecentos e setenta e seiS, do Se
nado Federal, autorizada a elevar em CzS 4.6ll.l02,38 
(quatro milhões, seiscentos e onze mil, cento e dois cru
zados e trinta e oito centavos), corresponde"ti.te a 
208.548,46 ORTN de Cr.S 22.110,4ó-vigente em de
zembro de 1984~ o -montimte de sua dívida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar operação de crédito 
de igual valor junto à Caixa Económica Federal,_ eSta na 
qualidade de gestora -do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS; destinado à ampliação da rede de 
águas pluviais e de esgoto sanitário, no Mu-niCípio, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
bmsil no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das CoroJssões, em 20 d~ março de 1986.- João 
Castelo, Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Alexan
dre Costa - Álvaro Dias - Severo Gomes - Gabriel 
Hermes -José Lins. 

PARECERES 

N•S 242 E 243, DE 1986 

- Sobi-e õ- Projeto de Resolução n~> 20, de 1986, da 
Comissão de Economia, que autoriza a Prereitura 
Municipal de Santa Cniz--do Sul (RS) a contratar 
operação de crédito no valor de Cz$ 4.611.102,38 
(quatro milhões, seiscentos e onze mil e cento e dois 
cruzados e trinta e oito centavos) 

PARECER N• 242, DE 1986 
Da Comissio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

O presente Projeto de Resolução, da Comissã_o __ de 
Economia do Semido Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n~' 310/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitüra Municipal de 
Santa Cruz do Sul (RS) a contratar empréstimo rio valor 
de Cz$ 4.611.102,38 (quatrO tnilhões, seiscentos e onze 
mil e cento e dois cruzados e trinta e oíto centavos), des
tinado a financiar -a ampliação da rede de águas pluviais 
e de esgoto sanitãrio iló Município. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 21' da Resolução n~> 93, _de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não oh~ 
scrvância dos limites fixados no artigQ-29 da Resolução 
n~' 62, de 1975, também do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio aõ Desenvolvimento Social- FAS. 

Assim, verifica~se que a Proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentaiS ap!icãVeis à es~ 
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa
vorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislatíva". 

Sala das COmissões, 2 de abril_de 1986. -Josélgnácio 
Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso, Relator- Luiz 
Cavalcante- Hélio Gueiros- Alberto Silva- Nivaldo 
Machado - Helvídio Nunes - Nelson Carneiro - Le
noir Varg.as. 

PARECER N• 243, DE 1986. 

D~ Comissão de Municípios. 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
Sob exame o Projeto de Resolução n~' 20, de 1986, de 

autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura MuniCiPal de Santa 
Cruz do S_uL(RS) a contratar operação de crédito no va
lor de C:z$ 4.611.102,38 (quatro milhões, seiSCentos e 
onze mil, cento e dois cruzados e trinta e oito centavos) 
destinada à ampliação da rede de águas pluviais e de es~ 
goto sanitário no Município. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia 
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual con

-Cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a 
capacidade de pagamento do solicitante. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se 
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo ucolhimento dõ pleito, nos termos do proposto 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a_ situação 
financeira aflitiva com qUe se defronta a maioria dos mu
nicípios brasileiros, em face da ConcentraçãO das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endivi~ 
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar os prograrrJaS d~_trabalho. 

S».la_ das ComisSões, lU de abril de 1986. - Moacyr 
Dalla, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Luiz 
Cavalcante - Marcelo Miranda- Nivaldo Machado -
-Gastão Müllef -=-Benedito Ferrelr"a..:.:..: Jorge Kalume
Amaral Peixoto. 

PARECERES 
N•s 244, 245 e 246, de 1986 

PARECER N• 244, DE-1986 

Da ComissãO de Economia, sobre a Mensagem n11 

312, de 1985 (n~' 616/ , na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura do Município de Vitória de Santo Antão, 
no Estado de Pernambuco, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 10.210.650.369 (dez bilhões, 
duzentos e dez milhões, seiscentos e cinqüenta mil, 
trezentos e sessenta e nove cruzeiros). 

Relator: Senador Alexandre CQsta 

Com a Mensagem n~' 312/85, o .Senhor Presidente da 
República submete à deliber~ç~o do S~nado Federal_ 
pleito da Prefeitura-do Município-de Vitória do Santo 
Antão Estado de Pernambuco, que objetiva contratar 
junto ~o Banco do Estado Qe Pernambueç>, este na quali
dade de agente do Ba_nç_o_Nacional da Habitação, a se
guinte operação de crédito: 

CaraCterísticas da operação: 
A- Valor: Cr$ 10.210.650.369 {correspondente a 

222.445 UPC de 45.901,91, em jul/85, corri recursos do 
CURA (215.383 UPÇ) e FIPLAN (7.062 UPÇ); I 

B- Prazos: 
l - de carência: até 30 meses; 
2- de amoltização; a) CURA: 240 mese.s; 

b) FIPLAN: 120 meses; 

C- Encargos: 
1 -juros: a) CURA: 6,5% a.a.; 

b) FIPLAN: 4,5% a.a.; 
2- correção monetária: idêntica à variação da UPC; 
3- del Credere de l% a.a.; 
4- taxa administração do BNH de 2%; 

D- Garantia·: vinculação de cotas-partes do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias (ICM) complementa
das por outras receitas; 

E- Destinação dos recursos: elaboração de estudos e 
projetas e execução de investimentos programados em 
áreas selecionadas na sede do município. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
enc~minhamento do pedido, nos termos do parecer do 
Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do 
interessado, constatou que a margem de poupança real 
do Município da ordem de 2.420,9 milhões de cruzeiros 
mostra-se bastante superior ·aos dispêndios que a sua 
dívida consolidada interna apresentará após a efetivação 
do empréstimo pretendido e concluiu que a assunção do 
compromisso não deverá trazer àquela entidade maiores 
pressões na execução orçamentãiia de seus ruturos 
exercícios. 

A Secretaria de Planejamento da PresidênCia da Re
públiCa (SEPLAN/SARE~) informou mida: t~a ôpõr à 
realização do empréstimo, que o Banco Oo Estado de 
Pernambuco considera viável técnica, ecci"nômica e fi
nanceiramente. · -- - -
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensa~ 
gem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 21, DE 1986 

Autoriza_ a Prefeitura Municipal de Vitória de 
Santo Antão, no Estado de Pernambuco, a contratar 
opera!;ão de crédito no valor de CzS 10.210.650,36 
(dez milhões, duzentos e dez mil, seiscentos e cinqüen
ta cruzados e trinta e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~> É a Prefeitura Municipal de VitOria de Santo 
Antão (PE), nos termos do artigo 2~> da Res_olução n9 93, 
de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação de cré
dito no valor de CzS 10.210.650, 36 (d6z milhões, duzen~ 
tos e dez mil, seiscentos e cinqUenta cruzados e_ trinta e 
seis centavos), correspondente a 222.445 UPC de Cr$ 
45.901,91, vigente em julho de l985,junto ao Banco (lo 
Estado de Pernambuco, este na qualidade de agente do 
Banco_ Nacional da Habitação, destinado à elaboração 
de estudos, projetas e execução de investimentos progra
mados, em áreas selecionadas no Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banc_o Central do Brasil no 
respe-ctivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986. - João 
Castelo, Presidente - Alexandre Costa, Relator- Álva
ro Dias - Lenoir Vargas -Severo Gomes - Gabriel 
Hermes - José Lins. 

PARECERES 
N~>s 245 e 246, de 1986 

Sobre o Projeto de Res~lução n~> 21, de 1986, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Vitória de Santo Antão (PE) a contra
tar operacão de crédito no valor de Cz$10.210.650.36 
(dez milhões, duzentos e dez mil, seiscentos e cinqüen~ 
ta cruzados e trinta e seis centavos)". 

PARECER N• 245, DE 1986 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

O presente Projeto de Resolução, da COmissão· de 
Economia do -senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n'l 312/85, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Vitória de Santo Antão (PE) ã contratã.r emPrêStimo no 
valor de CzS 10.210.650,36 (dez milhões, duzentos e dez 
mil, seiscentos e ciflqUenta cruzados e trinta e seis centa· 
vos) destiOado a financiar a elaboração de estudos, Pro
jetas e execução de investimentos programados em áreas 
selecionadas, na sede do MunicíPio.-

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2~> da Resolução n9 93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob· 
servância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução 
número 62, de 1975, também do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
ni~tes Qg Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

~ssim, _verifica-se-que a propol!ição foi ela9orada 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 constítucionali-da.. 
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1986. -:-José lgnácio 
Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado, Relator - o 

Helvídio Nunes --Hélio Gueiros - Luiz Cavalcante -
Nelson Carneiro - Fábio Lucena - Lenoir Vargas -
Octávio Cardoso. 

PARECER N• 246, DE 1986 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Nivaldo Machado 
Sob exame o Projeto de Resolução n'i' 21, de 1986, de 

aUtoria d-a Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefeitura Municipill de Vitória 
de Santo Antão, no Estado de Pernambuco, a contratar 
operação de crédito no valõi de ezs· 10.210.650,36 (dCz 
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milhões, duzentos e_ dez mil, seiscentos e cinqUenta cru
zados e trinta e se_is centavos), destinada à elab_o~ção de 
estudos, projetOS -e execuç"ào di iOvestlmentos prOgrama
dos em ãreas sdecionadas na sede d'? Municípi_o. 

A matéria foi apreciada pela-Comis-são dC_Ecoriomia 
no que diz respeito aos aspectos fmallceiros, à qual con
cluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prio
ridade do programa a ser custeado pelo emp_réstim? e a 
capacidade de pagament? _~o -~~licita~te. _ . -~ 

A Comissão de Constituu;;ão e Justiça pronunctou-se 
pelo encaminhamento favorâvel e técnica legislativa. 

Nos aspectos que competem a esta Comissão, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposta 
pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
financeira aflitiva com que se defronta a maioria dos m_~~ 
niCíPioS-b"i'isileii-Os, em face da concen~raç~o das Rece~~ 
tas tributárias a nível da União, e ser o mstttuto do end1~ 
vidamento o ó.nico mecanismO de que dispõem para im~ 
plementar os pro~ramas de trabal~o. 

Sala das Comissões, em 1 O de abril de 1986. - Moacyr 
Dalla, Presidente - Nivaldo Machado, Relator - Luiz 
Cavalcante- Marcelo Miranda- Gastão Müller- Be
nedito Ferreira -Jorge Kalume --Amaral Peixoto -~ 
Nelson Carneiro. 

PARECERES 
N•s 247, 248 e 249, de 1986. 

PARECER N• 247, DE 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 

323 de 1985 (n<:> 630/85, na origem) do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovacão do Se-
nado Federal proposta para que a Prefeitura Munici
pal de Corumbá (MS), seja autorizada a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 2.635.295.589 
(dois milhões, seiscentos e trinta e cinco milhões, du
zentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e 
nove cruzeiros). 

Relator: Senador Álvaro Dias 
Com a Mensagem n'~ 323/85, o Senhor Presidente da 

República submete à deliberação do Senado Federal 
proposta para que a Prefeitura Municipal de COrumbâ 
(MS), seja autorizada a contratar a seguinte operação de 
crédito: 

Características da operação: 
A~ Valor global: _Cr$ 2.635.2"95.589 (correspondente 

a 62.698,02 ORTN, de Cr$ 42.031,56, em jun/85); 
B- Pl'azos: -
1 -de carência: 3--ailOs, 
2- de amortização: lO anos; 
C - Encargos: _ 
1 -juros: 6% a.a.,_ cobrados trimestralmente! ... 
2- correção monetária: 60% do índice de variação 

das ORTNs; 
D- Garantias: vinculaçãO de parcelas do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias - ICM; 
E- Destinação _dos recursos: implantação de i~fra~ 

estrutura de_ saneamento básico. 
O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se favo~ 

ravelmente à contratação do empréstimo, rios termos do 
Parecer do Banco Central do Brasil, que concluiu que a 
assunção do compromisso não deverá acarn~~ar ao Mu
nicípio maiores Pressões- na exeCução orçamentária dôs 
seus futuros exercícios. _ _ __ 

A Secretaria de Plati.ejamento da Presídência -daRe
pública (SEPLAN/SAREM)_informou nada t~~-~ .. o~or 
quanto à realização- do empr~timo,_ que a Caix~ -~on2: 
miCa Federal Considerou viáVel técnica, economica e fi-
nanceiramente. _ -

Assim, tendo em vista a conclusão a que chegou o Po~ 
der Executivo da União quanto à capacidade de paga~ 
mento do postulante, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLOÇÃEJ N• 22, DE !986 

Autoriza o Governo da Prefeitura Mul!icipal de 
Corumbá (MS) a elevar cm CZS 2.635.295,58 (dois 
milhões, seiscentos e trinta c cinco mil, duzentos e no~ 
venta e cinco cruzados e cinqüenta e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado- Federal resOlve; -
Art. 19 É o Governo da Prefeitura Municipal de-Co~ 

rumbá (MS) autorizadO a- realizar uma operação de cré-

DIÁRIO DO CONGRE~SO NACIONAL (Seção II) 

dito no valor de Cz$ 2.635.295,58 (dois Inilhões, Seiscen~ 
tos e trinta e cinco mil, duzentos~ novent.a e cinco cruza
dos e cinQuellta -e oítõ centavos) correspOndente a 
62.698,02 ORTN de junho d.e 1985, p.o valor de Cr$ 
42.031,56 (quarenta e dois mil e trinta e um cruzeiros~ 
cinqüenta e seis centavos) junto à Caixa Econô~ica Fe
deral na qualidade de gestora do Fundo de Apmo ao De
senvolvimento Econômico e Social --: F AS destinado à 
implantação de"infra-estrutura de _saneamento básico do 
Município. 
.. Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação._ _ -- _ 
Sala das Comissões, 20 de março de 1986. ~ Joao 

Castelo, Presidente- Álvaro Dias, Relator -"Alexandre 
Costa- Lcnoir Vargas- Severo Gomes- Gabriel Her
mes - José Lins. 

PARECERES 

N•S 248 E 249, DE !986. 
Sobre o Projeto de Resolução n9 22, de 1986, da 

Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Corumbá (MS) a elevar em Cz$ 
2.635.295,58 ( d~!s milhões, seiscentos e_ trinta e cinco 
mil, duzentos c noventa e cinco cruzados e cinqüenta e 
oito centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna". 

PARECER N• 248, DE 1986. 
Da Comissão de Constituição c Justiça 

Relator: Senador José Lins 
O presente Projeto de ResoluçãO, da Comissão de 

Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem n'~ 323, do Senhor PreSidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Co~ 
rumbâ (MS) a contratar emprêstimo no no valor de CzS 
2:635..295,58 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco 
mil, duzentos e noventa e cinco cruz~dos e cinqUenta e 
oito centavos), destinado a financiar a implantação da 
infra~estrutura de saneamento bâsico do Muncípio. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do 
preceituado no artigo 2'~ da Resolução n'~93, de 1976, do 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixadqs no artigo 2'1 da Resolução 
n'~ 62, de 1975, tambêm do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados serão provenientes 
do Fundo de Apoio de Desenvolvimento Econ2mico e 
Social- FAS. - - --

AsSim, verifica~se que a PrOposição foi elaborada con~ 
SQaiite as prescriçõe;s legais e _regimentais aplicáveis à: es
pécie merecendo, por isso, o nosso encaminhamento fa~ 
vorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e têcnica.legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de abril de 1986. -José Ignácio 
Ferreira, Presidente - José Lins, Relator - Raimundo 
Parente- Leonir Vargas- Jutahy Magalhães- Hélio 
Gueiros - Alberto Silva - Octávio Cardoso - Nivaldo 
~acha_do. 

PARECER Ni 249, DE 1986 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Marcelo Miranda 

Sob _e~e o Projeto de Resolução n"' 22; de 1986, de 
autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autorizar a Prefei!ura Mt_micipal de Corum~ 
bá_ (MS) a contratar operação de crédito no ~alar_ ~e~ 
2.635.29.5,58 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco 
mil duzentos e noventa e cinCo cruzados e cinqUenta e 
oit~ centavos), destinada à_ imPlantação de infra-
estruturá de saneamento básiCo do Munidpio. __ _ 

A matê(ia Toi ·apreciada pela COmissão ô_e ~Economià 
no que diz respeito aos aspectos_financeiros, ~_qual c~n~ 
cfuiu pelo presente diploma legal, tendo em vrsta a pno~ 
Ijd~e_ do _p_r9grama a ser Cl!~~ea.do I?elo emprêstjmo e a 
capãcldade de pagamento do solicitante. : 

A Comissão de Constituição e Justiça prOnundou-"s·e
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
to~_de con~titucionaJidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. 

Nos aspectos que competem a esta ~omi~são, oPina
mOSpelo acolhimento do pleito, nOs termos_do P~?P.~sto 
pefà. Comissão ~e Eêonomia, tendo em vis_ta ~ srtuaç_ào· 
financeira aflitiva com que se defronta a marona dos mu-
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nicipios brasileiros, em face da concentração das receitas 
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endLvi~ 

- dãmento o ú.nico mecanismo de_que dispõem para imple~ 
mentar os programas de trabalho. 

Sala das Comissões, lO de abril de 1986.- Moacyr 
Dalla, Presidente - Marcelo Miranda, Relator - Luiz 
Cavalcante - Nivaldo Machado - Gastão Müller --Be
nedito Ferreira - Jorge Kalume - Amarai Peixoto -
Nelson Carneiro. 

PARECERES 

N•s 250, 251 e 252, de 1986 

PARECER N'~ 250, DE 1986 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 
324, de 1985 (n"' 631/85, na origem), "'do Senhor 
Presidente a República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Mauá (SP) a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 4.312.389.117 (qua~ 
tro bilhões, trezentos e doze milhões, trezentos e oi~ 
tenta e nove mil, cento e dezessete cruzeiros)". 

Relator: Senador Severo Gomes 

Com a Mensagem n'~ 324/85_, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Fed~r~ 
pleito da Prefeitura Municipal de Mauâ (SP), que obJetl
va contratar, junto à Caixa Econômic~ Federal, esta n_a 
qualidade de gestora do Fundo de A poto a_o Desenv?lvl
mento Social - F AS, a seguinte operação de crédtto: 

Carilderísticas da operação: 
A- Valor: Cr$ 4.312.389.117 (correspondente a 

87.300,84 ORTN, em agosto/85); 
B-Prazos: 
1 - de carência: 36 meses, 
2 - de amortização: 96 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros 6 0% a.a., cobrados trimestralmente, 
2 - correçã~ monetária: 80% do índice de variação 

das ORTN; 
D- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias - ICM; 
E - Destinação dos recursos: construção de cheches. 
O Conselho Monetãrio Nacion-al pronunciou~se pelo 

encaminhamento do pedido, nos termos do P~recer do 
Banco Central do _Brasil que,_ analisando as fínanças mu
nicípãiS, constatou que a margem de poupança real do 
Municípto; da ordem de Cr$ 43.562,1 milhões, mostra~~e 
bastante superior aos dispêndios que sua dívida consoh
dada interna apresentará após a efetivação do emprêsti
mo pretendido, e concluiu que a assunção do compro
misso não deverâ trazer, àquela entidade, maiores pres
sões na execução orçamentária de seus futuros exercí· 
cios. _ 
- A- Secretaria de Planejamento da Presidência da R~ 
pública (SEPLAN/SAREM) informou nada ter a opor 
quanto à realização do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal considera viâvel têcica, econômica e finan-
ceiramente.. · - - -

Assim sendo, concluímos p"elo acolhimento da Mensa
gem, nos termos do _seguinte 

PROJETO DE RESOU.[ÇÃO 

N9 23, DE 1986 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maná (SP) a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
4.312.389,11 (quatro milhões, trezentos e doze mil, 
trezentos e oitenta e nove cruzado e onze centavos). 

_O Senado Federal resolve: 
Arl~ -1'~ ~a Preféitura f\.1unicipal de Mauã (SP), nqs 

téTmos do artigO 29 da ReSolução n9 93, de onze de ou~ 
tubro de mil novecentos e setenta ~ seis, do Senadq 
Federal, autorizada a elevar em CzS 4.312.389,11 (qua~ 
tro milhões, trezentos e doze mil e trezentos e oitenta e 
nO~:e ·cruzadOS e .on.ze centavos), corrrespondente a 
87.306,84 ORTN, em agosto/85, o montante de sua dívi~ 
ciá.Cons-Olidada _interna, a fim de que possa contratar 
uma operação- de crêdito de igual val_or jUnto à Caixa 
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'Económica Federal, esta na qualidade de gestora dQ 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à construção de creches, no Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco 'Central do Bra
sil no respectivo processo. 

Art. 2'l _ Esta resolução entra em vi&or na data de sua 
publicação. · _ ... 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986. -João 
Castelo, Presidente - -Severo Gomes, Relator
Alexandre Costa- Álvaro Dias- Lenoir Vargas

. "Gabriel Hermes- José Lins. 

-PARÉCERES 
N•s 251 E 252, DE 1986 

._ ,_ Sobre o PrQjeto de Reso~uçio n' _23, de 1_986, da 
Comissão de Econo~ia, qu'r ,·,autor:lza a Prefeitura 
Municipal de Mad (SP) • contratar operação de 
uédito no valor de Cz$4.312.389,11 (quatro milhõest 

· trezentos e doze mil, trezentos e oitenta e nove cruza~ 
dos e onze centaYos)n .. 

PARECER N• 251, DE 1986 
Da ComissãO de Constituiçio e Justiça 

Relator: Senador Hélio Gueir9s 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de . 
·EConOmia do Senado Federal, como conclusão de seu 
·Parecer sobre a Mensagem.n'l' 324/85, do Senhor Presi
dente -da República, autoriza a Pr_efe_itura Municipal de 
Mauá (SP) a córit!ataf-empr6stimo no valor de CzS 
4.312.389,11 {quatro· riiilhões, trezentos e· doze mil, tre-. 
zeittos e oitenta e nove cfuzádos e onze centavos); deSti
nado a financiar a construção de c(eChes~ n_o Municfpio. 

O pedido de autorização foi fotm1,11_ado no_s_termo~.do 
preceituado no artigo 2• da Resolução n"' -~3, de 1976,_ Q.Q 
Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não ob
servância dos limites fixados no artigo 2' da Resolução 
número 62, de 1975, tambêm do Senado Federal, haja 
vista que os recursos a serem repassados serão prove
nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
-FAS. 

Assim verifica-se qUe a proposição foi elaborada con
soante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso em;aminhamento fa:
vorãvel, no que tange aos aspectos de constituciol;lalida
de, juridicidade e técnica legiSlativa. 

Sala das Comissões, em 2 de abril de 1986. -José~g~ 
nácio Ferreira, Presidente - Hélio Gueiros, Relator -
Luiz Cavalcante- Lenoir Vargas- Alberto Silva- Ni
valdo Machado - Fábio Lucena - Helvfdio Nunes. 

PARECER N• 252, DE 1986 

Rehitor: Senador Marcelo Miranda 

Sob exame o Projeto de Resolução n'~' 23, de 1986, de 
autoria 'da Comissão de Economia do Senado Federal, 
que objetiva autoriza·r a· Prefeitura Municipal_ de Mauã 
(SP) a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
4.312.389,ll{quatro milhões, trezentos e doze mil, tre
zentos e oitenta e nove Cruzados e onze centavos) desti
nada à construção de creches, no Município~ 

, A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia, 
no .. que diz respeito aos aspectos fiflanceiros~-a- qual con
luiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a priori- -

.. dade do programa a ser cUsteado pelo emprtstimo e a ca-
pacidade de pagamento do solicitan~_. .- · 

· · A Com~íl.o de Constituição_ e Justiça pr~~unci~U:-se 
pelo encaminhamento favorável, no, qui tange áos aspec
tos de constitucionalidade, juridiCidade e técnica legisla.~ 
tiva. · ·· 

Nos aspectos que competem a esta Co'missio, opina
mos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 

. pela Comissão de Economia, tendo em vista a situação 
fmanceira aflitiva com que se .defronta a maioria dos mu
nicipbs-brasileiros, em face da concent'ração·das receitas 
tributárias a nfvel da União, a ser o instítuto do endiv~
damento o único mecanismo de que dispõe para imple
mentar seus programas de traballio. 

Sala das Comissões, em lO de abril de 1986.- Moacyr 
DaDa, Presidente - Marcelo Miranda, Relator - Lui:i: 
Cavalcante - Nivaldo Machado - Gastio Müller- Be
nedito Ferreira --Jorge Kalume - Amaral Peixoto -
Nelson Carneiro. 
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PARECERES 
N .. 253, 254 e 255, de 1986 

PARECER N• :z53, DE 1986 

-Da ConlisSio de Eco"ÕOniia, Sobre-a MenSageM o9 
325 d.e 198~ _{~~.632/85, n,8 origem)_, ''do 'Senhor Pre- . 

-- Sidente di. República, submfitendo à _aP~vaçio do Se
nado Federal proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura MUnicipal de-Arapiraca (AL) a contratar 

__ 9peração de crédito bQ valor de CrS 1.298.997.888 
(um bilhão, .. ~.zent~ e IJO!'~ltii e oito m~lltõ~, nove-

: ce_.tos e nóventâ' e set~ ·.nu, o"ito_~tos e"o[tenta e olt4? 
cruzeiros)", - -- - ~ -

Relator: Senado·r Leuoir Vlllll:as 
Com a Mensagem' 325f8S,-o_$~_hor Presidente da 

República submete à deliberaçãO ·do Sçnac:{o -federal 
pleito d~ Prefeifu_ra _Mun"icipal de: Arapiraca (AL) que 
objetiva contrilt~r._jünto -à Qij~ã-·Econ9!li~ã _Federal. 
eSta na q ualidadC: .de gestor do Fundo de f\poio ao De
Senvolvimento Social - FAS; a sc:guinte _operação de 
_crédito:-_ -..::--· · 

_Caracteristkas da opeiação: 
A- Valor:· Cr$ 1.298.997.8_88 (correspondente a 

28:299,43 ORTN de Cr$ 45.90!,91, em Julf85; 

B-Prazos: 
1 -de_ carência: 12 meses; 
2- de ~Cl.l:iizaçàO: 48 nl!:~; 
C-E...,..gcis: 
1 - júiól Po/o _a:a.~®);)rndqs !rifll~tral_m~~-~ o 

2- co'rreção -monet;í_ria; JO% _da variação d_as 
·-oRTN; .. 

D- Gar~a: vincÜlação d~s -Quota~ dQ F~ndo 
-- de participaÇão dos Mi.t:nicípios {FPM); 

E~ neSdnDÇio dõ; f~ciusos: aquisição de -equi
pamentos ·para Coleta _de_ lixo. 

O Conselho MOneiãrio NaCional pronunéiou-se pelo 
encaminhamento do pedido, nos termos .do parecer do 
Banco Central do Brasil qu,e, analisando as finanças mu
nidpáis, constatoU que o endividamento da ~efeitura, 
apôs a operação sob exame,-.permanecerá oont1d0 nos te
tos~fixados pelos itens I, II e UI do art. 2'~ da Resolução 
n' 6{./75 do Senado Federal. 

A Secretaria de- PlanejarriC;nto da Presidência da Re
pública (SEPLAN/SARE~) informou nada ter a opor 
quanto à realização. do empréstimo, que a Caixa Econô
mica Federal considera v-iáVel, técnica, econômica e fi
nanceiramente. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento _da Mensa-
gem, nos termos do seguinte · 

PROJETO. DE RESOLUÇÃO 
N• 24, DE 1986. . 

Autorizã_ a PreéeitUi-a Miúúcíplll de ArapiraCa 
{ÁL) a contratar operaçio de crédito no valor de CzS 
1.298.997,88 (wn mllhio, duzeo.tos e noventa e oito 
mil, novecentos e _nove_~ta e sete cruzados e oiten_ta e 
oito centavos). -',-· .~: 

O Senado _Federal -resolv~ · . . 
Art._ -1'~' f: a Prefeftuni -MUrli.cipal deAraPiraca (AL), 

rios termos do att. 2"'da R~Qlnção n'~' 93, de onze de oU.: 
~ubro·de mil riojreçeritos e !OCtCnta C seis, ,do Senado Fede
ral, autorizada ti ilevar e_méz.$_1.298'.99.7 ,88 (um milhãó, 
duzentos e nove~~ e oito<mn, novecentos ·e novenÍ8: e' 
sete cruzados e:Qitenlã e oito -Centavos) COrrespon'dent"e a· 
28.299,43 ORTN de CzS 45:901.91, vig~itteemjulho/85, 
Q ·montarite'. de _sua dívida cOnsolidada intern·a, a fim de 
que posSa contratar uma operação de ctédito de .,igual va
lorjun.to à Caixa Econô~iq Federal, .esta na qüalidade 
de gestora do Fund_o de ApOio ao Desenvolvimento So
ciai-·FAS, destinada à aquisição de equipamentos para
coleta de lixo, no Município, obedecidas as condições 
admitidas p_elo B3.nco Central do Brasil n.o respectivo 
processo .. _ 

--. Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. ·· 

Sala das Comissões, 20 de março de 1986. - João 
Castelo, Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Álvaro 
Dias - Alexandre Costa - Albano Franco - Gabriel 
HCnnes - José Lins. 
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PARECERES 
N<s 254 E 255, DE 1986 

, , Sob['C o Projeto de Resolução O'i' 24, de 1986, da 
· - Comissi.o de Economia, que '•autoriza a Prefeitura 

Municipal de Arapiraca (AL) a contratar operaçio 
de crédito no valor de CzS 1.298.997,88 (hum milhiio, 
duzentos e ooventa e oito mil, uovecentos e noventa e 
sete cruzados e oitenta e oito centavos"). 

PARECER N• 254, DE 1986 
Da Comissão de Coatitulçio e Justiça 

Retabir: Sent.dor Lenoir Varg~ 
O. presente -projeto de Resolução, da Comissão de · 

.:Econoqtili do S.enado _Federal, ~:orno -Conclusão _de seu 
·P..uecer' s-obre á Mensagem n" 325/85, do Senhor Presi· 
dente da República, autoriza a· Prefeitlita Municipal de 
Arapícara (AL) a contratar empréstimO no valor de CZS 
1.298.997,88 (hum milhão, duzentos e noventa e oito mil, 
novecen-tOS C noventa e sete cruzados e_ oitenta e oito cen
tavos}, destinado_ a financiar a aquisiçãO de equipamento 
parã ·co~eta de lixo no Município. 

O pedido de autorização foi" formulado nos tCrmos do 
preceituado no art. 2'~' da Resolução n"' 93, de 1976, do 
Senado Federal, impHcando. por conseguinte, a não ob· 
servância dos limites fixãdos no_art._2.,.-.da Resolução n9 
62, dC 1975, também do Senado Federal, haja vista que 
·os rçcursos a ·!ierem repassados ·serão provenientes _do 
FUndo de Apoio ao DesenvoiYimento Social - FAS. 

- .·-Assim, verifiCa-~e que a p~oposição r~i elaborada cotÍ· 
--~õante _as prçsc~iCõeS legais e regiméntais aplicáveis à es-

pécie-~- merecendo. por isso, o nosso encaminhamento fa
vorâvel, no que tange aos aspectos ·cte constitucionalida

, de,_juridicidade e técnica legislativa. 

'Sàiã -das C0miss&s::3- de abri"l de 19&5: -José lgniclo 
Ferreira, Presidente - Leooir Vargas, Relator - Rai
mUndo Parente --Jutaby Magalhães- Octivio Cardoso 
.__ Alberto Sil~a -José Lios- Hélio Gueiros- Nivaldo 
Machado. 

PARECER N• 255, DE 1986 

Da Comissão de Municípios 

Rela~or: S~ador Luiz Cavalcante 

O Projeto ein Resolução sob e;.çame, de autoria da Co
missão de Economia do Senado Federal, como· conclu
são do seu parecer sobre a Mensagem n" 325/85, do Sr. 
Presidente da República, objetiva autorizar a Prefeitura 
MuniciPal -de Arapiraca (AL) a contratar operação de 
éré(jitó no-valor _de CzS 1.298.997,88 (um milhão, duzen
tos e ®venta a,oito mil, novêcentose noventa e sete cru
za-dos e Oiit!ntii e oito centavos), junto à Caixa Econômi- . 
ca Feder~!. com recursos do FAS destinada à aquisição 
de equipamentos para crileta de lixo naquele Município. 

_ - fo,_ -~at~r.ia fo_i _apreciãd~· pela COmissão de E_cd_nomia 
no que_diz respeito ao's aspOctos financeiros, a qual con-

.. .-'cluiú Pélo pre·sente diploma legal. teódo em vista a prio
:ridade dQ programa a se.r:· Çusteado p~lo emprés~mo e a 
cápaci'dade. de. pagamento da solicitante. 

. ---Â-:COki~ã.~-~~.ê~n·s'ttt~icão~e justiçil proriUncio~-Se 
· pelo ~C:nêarhitihamerito favorável, nQ que tange aos aspec

'tos -~e·_cQ~stititci~_faalidadé, juridiéi~ade e técnica _legisla-
tiva . .,. · 

NoS ·aspect~S q~e c()Qlpetem a esta Comissão, opina
m·os pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto 
pela ComiSsão dC Economia, tendo em vista a situação 
financeira afiitiv~ com que' se defrOnta·a· maioria dos mu
niCfpios brasileiros, ~ face da concCntração das receitas 
tributárias a. níVel da. União •. e ser o instituto do endivi~ 
damente o únicO mecanismo de que dispõem para·imple· 
mentar os programas de trabalho. · 

Sala das.Comissões, lO de abril de 1986.- Moacyr 
D~lla, Presidente- Luiz Cavalcante, Relator- Muce
lo Miranda- Nivaldo Machado- Gastio Miiller- Be~ 
nedito Ferreira- Jorge Kalume- Amaral Peixoto
Nelson Carneiro. 
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PARECERES 
N•s 256, 257 e 258, de 1986. 

Sobre o Projeto de Lei do Sinado n~' 224~ de 1982, 
que "autoriza o Poder Executi'+'o a instalar cursos su
periores que menciona, no Município de Cruzeiro do 
Sul, Estado do Acre, e dá outras providências". 

PARECER N~> 256, D~ 1986 
Da Comissão de Constituição e Justita 

Relator: Senador Moacyr Duarte 

Retorna o Projeto em epígrafe a esta- Comisslto de 
Constituição e Ju-stiça, a-pós--desarquivamento requerido, 
nos termos do artigo 367 do Regimento Iryterno, pelo seu 
ilustre autor, o nobre Senador Jorge Kalume. 

Na oportunidade de sua primeira tramitaç~o, o _nobre 
Senador Murcondes Gadclha, embora reconheCendo 
revestir-se o Projeto de_constitucionalidade, opinou con
trariamente ao seu mérito, com voto contrário e em-se
parado do preclaro Senador Martins Filho, o que não 
chegou a ser apreciado p~la Com issãõ. -

Cremos que o Legislativo não pode omitir-se ante os 
reclamos de nossos remotos conglomerados urbano_s, 
que vêem na educação um instrumento necessário à'sua 
incorpor:.tção ao processo de desenvolvimento nacional. 

As Casas do Legishitivo constituem, portanto, o meio 
através do qual são canalizadas essas aspirações mais do 
que válidas di!Ssas comunidades. 

Nesse aspecto, releve-se que diversas universidades 
vém mantendo, com a devida autorização do Poder Exe
cutivo, "campi" avançados e cursos permanentes em lo
calidades as mais -distantes de seu centro de atua.ção. 

Sirva de exemplo o Decreto n~' 82.055, de I~' de agosto 
de 1978, que "autoriza o funcionamento dos cursos de 
Pedagogia e EstUdos Sedais, minístradOs ria Cidade de 
Guajará-Mirim, TerritóriO Federal df! Rondônia, peta 
Universidade Federal do Acre". 

Cremos que, diante do exemplo, desnecessário se tor
na tecer maiores considerações sobre a conveniência e 
oportunidade _do Projeto, além do fato de o mesnio não 
encontrar óbices constitucionais e jurídicos._-

Isto posto, em consonância c-om a· que· prescreve o ar
tigo 100, item I, n~' 6, opinamos pela sua constituciOnali
dade, juridicidade e, no mérito, pela sua conveniência e 
oportunidade. 

Sala das ConiissõeS, 12-de junho de 1985, -José !"gná
do Ferreira, Presidente - Moacyr Duarte, Relator -
Hélio Gueiros- Nivaldo Machado- Alfredo Campos
Octávio Cardoso _:__ Jutahy Magalhães - Helvídio Nu
nes. 

PARECER No 257, DE 1986 
Da Comissão de Educação· e Cultura 

Relator: Senador J os_é Lins 

O Projeto de Lei n~' 224, de 1982, çfe autoria do nobre 
Senador Jofge Ka!Umc, tem por finalidade ãutorizar o 
Poder Executivo a instatar-os-CursCis permanentes-dePe· 
dagogia, Letras e Estudos Sociais, no Muntdpio de Cru
zeiro do Sul, Estado do Acre, como·segmento da Univer
sidade Federal do Acre, a cuja organização admlnistratí
va e financeira ficarão -sllóordinados. 

Justificando a ProPosição, o Autor traz à luZ o fato de 
tratar-se de munictpio próspero, com população sufi
ciente para abrigar -cursos Superiores, atUatmente minis
tra.dos apenas em regime parcelado. A providência favo
recerá ainda os municlpios vizinhos de Tarauacá e Feijó, 
evitando o deslocamento oneroso das respectivas cliente
las estudaritis para a Capital dO Estado e fadlitaOdo o in
gresso desses jovens na Universidade. 

Os cursos emergenciais ou em regime parcelado, mi
nistrados pelas Universidades Federais fora de Suas -se
des, são cursos autorizados por- Decreto Presidericial, 
após Parecer do Conselho Federal de Educação, q_uc as
sim os caracteriza: ... Os cursos fora da sede não são mera
mente extensão tt:rritorial de cursos idêntiCos ou reco
nhecidos na sede. São cursos autônomOs c especiaiS,-do
tados de características próprias e sujeitos a formali
zação específica" <rarccer no:> 803/84,_ in Documenta 
288.195). São cursos "com currículos, métodos e perío-
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dos escolares próprios", de acordo com o Artigo l04, da 
Lei n9 4.024/61, e jurisprudência firmada a partir do Pa
recer n9 611/69 (Documenta 104.172) pelo Conselho Fe
deral de Educação, 
- A --tfansform-iilcâo--de cUisos ministrados em regime 
parcelado - em caráter, por!anto, emergencia_l - para 
curso_s oferecidos petmanentemente, faz parte da gama 
de possibilidades de uma região, aberta ao desenvolvi
mento e apoiada por suas instituições universitárias. 

Diante do exposto, somos de Parecer favorável à pre
sente Proposição. 

----Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985.- Gas
tão Müller, Presidente- José Lins, Relator- Álvaro 
Dias - Jorge Kalume - Octâvio Cardoso. 

PARECER No 258, DE 1986 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador José Lins 

Desarquivado, vem a esta Camisão de Finanças, para 
exame de mérito na despesa e receita do Governo Fede
ral. a_E.roposiç~o legislativa supracitada, que autoriza o 
Poder Executivo a instalar, em segmento da Universida
de Federal do Acre~ os cursos permanentes de Pedago
gia, Letras e Estudos Sociais, no Município de Cruzeiro 
do Sul (art. !9), Os cursos flcaiiãm sUóorditiados--à ·men
cionada instituição universitária, adiniriísfriltivá e fifüi.n
ceiramente (art. 2~'). Fixa ainda o prazo de 90 dias Para 
que o Poder Executivo regulamente a lei em que venha a 
se· converter o Projeto. 

A este órgão técnico c_ompéte, no c~so, -_opiriar _ s_Qbf_e a 
_matéria; no que influa ria despesa ou na-reCeita-da União 
(art. 107, item VII, do -Reg"imento Interno). 

A Proposição- é meramCnte permissiva, deixando, 
pois, a critério. do Poder Executivo definir a oportunida
de e a conveniência de- im-pleoleriiação dos cursos na cqn. 
TO-rmidade dos recursos flnãnceiros dispõnívds. oessa -
forma, não gera, de imediato, nenhuma despesa federal. 

A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto- dt::Ti::i dO Senã.do n~' 224, de 1982. 

Sala-das Comissões, 10 de abril de 1986.- Carlos. Ly
ra, Presidente - José Lins, Relator - Lomanto Júnior 
-Jorge Kalume- Joiio Castelo- Robe:rtO Campos-
-Yirgnio Távora - Marcelo Miranda - César-ta]s. 

PARECERES 
N•s 259, 260 e 261, de 1986 

Sobre o Projeto de- Lei do Senado o9 43, de 1986, 
que "dá nova redação ao caput do artigo 224 da Con

solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de l'>' de maio de 1943". 

PARECER No 259, DE 1986 
Da Comissão dC Constituição ·e justiça 

Relator: Senador Nivaldo Machado 

O Projeto em epígrafe, de autoria do eminente Sena
dor Jorge Kalume, objetiva alterar o caput do artigo 224, 
da Consolidação das Leis do Trabalho, para inserir na 
abrangência daquele dispositivo os empregados do Ban
co Nacional da Habitação, a fim de lhes propiciar o be
nefício da jornada reduzida de trabalho (seis horas 
diárias), já deferida aos demais bancários. 
_ O ilustre AutÇ>r fundamenta sua _Proposição na juris
prudência rel)l_?.DSosa da Justiça do Trabalho, que consi
dera bancários, para fins_ do disposto no supramenciona
do artigo 224, da CLT, os empiegados das sociedades de 
crédito, financiamento e investimeiito. Acentua, outros
sim, qUe esse entendimento já se acha cristalizado em Sú
mula do Egrégio Triburial Superior do Trabalho (Verbe-
te n9 55). _ _ __ 

2. A matéria se insere na competência da União (art. 
8~', XVII, b, da Constituição) e se inclui no rol das atri
buições do Poder Legislativo (art. 43);iustifiCada, assim, 
a legitimidade de iniciativa (art. 56), que não é alcançada 

. pelas restrições ~tampadas nos artigos'$.7, 65 e81. Con
seqüentemente, não há óbices de natureza constitucional 
que impeçam a tramitação do Projeto. 

Ã sua _v_ez, não se vislumbra qualquer conflito com as 
normas Vigentes de Direito Positivo, a que assegura a juM 
ridicidade da Proposição. 
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3. _No mérito, a Justificação ofertada encarrega-se de 
demonstrar o acerto da iriiciil.tiva. Assim, diz o Autor, 
verbis: 

.. Ora, se aos empregados, por exemplo, das As
oociações de Poupança e Empréstimo (APEs)- es
pécie de gênero Sociedades de Crédito, Financia
mento e Investimento - se reconhece o direito à. 
jornada especial de trabalho sob comentário, como 
muito maior razão, a nosso ver, se há de assegurar 
idêntico direito aos servidores do Banco Nacional 
da Habitação. h o BNH, afinal, o órgão de cúpula 
de todo o Sistema Financeiro de Habitação, do qual 
são integrantes, como é notório, as Asso_ciações de 
Poupança e Empréstimo acima <iludidas. Essa cirw 
cunStância, a!iás, por si só justifica, em nosso ent~n
der, a cessação do descrimen de que são alvo, no 
particular, os empregados do Banco Nacional da 
Habitação. 

Não colhe argumentar, de qualquer sorte, Com o 
fato de ser o referido Banco apenaS gestor dos reCur
sos auferidos pelo Sistema Financeiro de Habi
tação, pois basta ter presente, a propósito, que em
bora o Banco Central do Brasil tãowsomente cuide 
da administração e fiscalização do nosso sistema 
bancãrlo~ nem por isso deixil.m de ter os seus empre
gados o direito à jornada especial de trabalho -pre-

·- v.ista para os bancários." 

-4.- Derrlonstfadas a COI').Stitucionalidade ejuridicida
de e estando evidentes a conveniência e oportunidade de 
su~ ap~esentação, somos pela aprovação do Projetá, 
- -Sal~ da,_s

7
ComiSsões, .8 d~ abril de 1986. ~José lgnácio 

Ferreira, Presidente - Nivaldo Machado, Relator -
Hélío Gueiros - Luiz Cavalcante - Roberto Campos -
Lenoir Vargas - Nelson Carneiro - J utaby Magalhães. 

PARECER No 260, DE 1986 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Gabriel Hennes 

Visa o Projeto sob exame, de autoria do ilustre Sena
dor Jorge Kalume, a alterar o artigo 224 da Consoli
dação das Leis do Trabalho de maneira a estender ajor
n.a:da de 6 (seis) horas de trabalho diário, assegurada aos 
demais bancãiíos, pelO referido artigo, aos empregados 

_ do Banco Nacional da Habitação. 
Aduz o Autor, em sua justificação, ser entendimento 

da Justiça do Trabalho, expresso inclusive na Súmula. n"' 
55, _do Tribunal Superior do Trabalho, a equiparação 
dos empregados das empresas de crêdito, financiainento• 
e investimerito aos -empregados dos estabelecimentos 
bancários para os fins do disposto no artigo 224 da CL T. 
Verifi_C:a-se, aessa -forma, a situação esdrúxula di os em
pregados das Associações de Poupança e Empré~timo 
beneficiarem-se da jornada de 6 horas por trabalharem 
em empresas qile se enquadram na deflltição da Súmula 
citada, enquanto os empregados do BNH, órgão de cú-

. pula <;!_o Sistema Financeiro de Habitação, ao qual as re
feridas Associações estão futegradas, estão sujeitos à jOr
nada de_ 8 horas de trabalho diário. 

Lembra também o Autor que a especificidade das ati
vidades do BNH enquanto órgão gestor dos recursos do 
~istema Financeiro de Habitação, não poderia justificar 
a di[ercncíaçào de jornadas de trabalho, uma vez que os 
funcionários do Banco Central do Brasil, mero adminis
trador e fiscal do nosso sistema bancário, também goza 
do benefício da jornada de trabalho de 6 horas. 

A nosso ver, portanto, a Proposição remove discrimi
nação legal injustificável de que são objeto os emprega .. 
dos do Banc_o Nacional da Habitação, razão pela qual 
nosso Parecer é pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 9 de abril de 1986. -Jorge Kalu
me, Presióente e_ventual - Gabriel _Hermes, Relator -
Albãno Franco - Nivaldo Machado - Carlos Alberto. 

PARECER No 261, DE 1986 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

O Projeto em epígrafe, de autoria do eminente Sena
dor Jorge Kalume, tem como escopo principal alterar 0 
caput do artigo 224 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 1~' de maio de 
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1943, visando a inserção na abrangência daquele disposi~ 
tivo os empregados do BNH-Banco Nacional de Habi
tação, com a finalidade de lhes ser propiciado o beneficio 
da jornada reduzida de trabalho, que passariam a seis 
horas diárias-; medida jã deferida aos demais funcio-
nários de estabelecimentos bancários. -

A proposição s-ob exame ê fundamentada, aliás, de 
maneira farta, pelo ilustre Autor, principalmente na ju
risprudência remansosa da Justiça do Trabalho, a qual 
considera bancários, para fins do -disposto no supramen
cionado artigo 244, da CLT, os empregados das socieda
des de crédito, financiarileilto e_ investimento. Acentua, 
ademais, que esse entendimento jã se acha cristalizado 
em Súmula do Egrégio STF pelo Verbete 55. 

A Comissão de Constituição e Justiça do Se_nado Fe
deral, através do Relator, Senador Nivaldo Machado, 
conclui que a proposição em tela é constituciõDal e jurí
dica,, ''estando evidentes a conveniência e 9portunidade 
de sua apreciação", desfechando pela aprovação do Pro-
jeto. - -- _ 

Tàinbém mereceu exame da- Comissão de -Legislação 
Social, a qual, através do Relator Senador Gabriel Her
mes, concluiu favOravelmente, lembrando que ;;t. "especi
ficidade das atiVidades do BNH, enquanto órgão gestor 
dos recursos do Sistema Finan-ceirO de Habitação, não 
poderia justificar a diferenciação de jornadas de traba
lho, uma vez que os funcionârios do Banco Central do 
Brasil, mero administrador e fiscal do nosso sistema b~
cário, também g-ozam do beneficio da jorn-ada de traba
lho de seis horas", concluindo pela sua aprovação. 

Quanto à competência da Comissão de _Finanças_ rio 
exame da proposição e à vista dos motivos just.ificadores 
do projeto, expostoS com inforrilações e dados claros e 
objetivos, concluímos que a medida proposta merece ser 
acolhida, razão por que..somos de parecer que a matéria 
merece o nosso acolhimento. - ~-

Sala das Comissões, 1 O de abril de 1986. - Carlos Ly
ra, Presidente Eventual- Lomanto Júnior, Relator_-~ 
José Lins -Jorge Kalume- Roberto Campos- Marce-
lo Miranda ---João Castelo - Virgílio Távora - Cesar 
Cais. 

PARECERES 
N•s 262 e 263, de 1986 

Sobre o Pr~jeto de Lei da Câma-:a_ n9 -65, de 1985 
(n9 2.114-B, de 1983, na Câmara dos Deputados), 
que Hautoriza o Instituto do Açúcar e !!o _Álcool -
IAA, a alienar bens de sua propriedade, localizados 
nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Ala~ 
goas, Pernambuco e Paraíba, e dá outras providên
cias". 

PARECER N• 262, DE 1986 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Albano Franco 

' O Projeto, ora encaminhado à apreciaçãO desta Co
missão de Economia, autoriza O Instituto do Açúcar e do 
Álcool- IAA, a alienar bens de sua propriedade, como 
sejam destilarias desidratadoras, terrenos, construções 
civis, prédios comerciais- e resídenciais, Grupo Escolar, 
glebas de terra, instalação de fâbrica -de amido, desvio de 
linhas férreas, inclusive QS direitos contratuais de Utili
zação de um desvio de 2 chaves e 2 subdesvios. Esses 
bens localizam-se nos Estados de Minas Gerais, São 
Paulo, Bahia, Alagoas, Permanbuco e Paraíba. 

O parâgrafo único do-art. l9_da propo_sição faculta ao 
IAA alienar esses bens quando considerar oportuno, in
clusive desmembrando-os cas-o conveniente. 

O art. 29 vincUla a alienação ao capítulo XII do 
Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou seja, às 
normas relativas a licitações. 

A autorização alcanÇa a avaliação dos bens, a ser feita 
por Co_miSsão, nomeada para esse fim pelo Presidente do 
IAA, integrada por elementos de reconhecida capacida
de técnica e idoneidade moral (art. 39). PoitwJQ, rião hâ, 
na autorização le_gislati.va, a fixação do preço de venda 
desses bens e as respectivas condições para as alienações. 
-Representará o IAA, nos atos de alienação autoriza

dos, o Presidente o_u seu bastan~e Procu:rac;ior.(a,rt. 4~). 

Exposição de Motivos, de 6 de julho de 1983, a~inada 
pelo ex-ministro da Indústria e do Comércio,_J_oão C~
milo Penna, afirma q~e a _a~torização_ao IAA,_para rea
lizar alienações, refere-Se :J.. "bens patriin0i1i3.is despro-vi
dos de qualquer interesse social e económico para Autar-
qUia". _ 

Eximplifica com as Destilarias Desidratadoras. Insta
ladas como Plano de Defesa da Aguardente, institUído 
desde a safra 1952/53, e que visava retirar do mercado os 
excessos do produto, de forma a equilibrar o seu preço, 
essas Destilarias serviam à redistilação da aguardente em 
âlcool anidro, destinado a mistura carburan-te. Depois 
diSa1ra: 1961/62, cessados os motivos da intervenção e 
extinto o Plano, as Destilarias foram paraliSadas. __ 

Além disso, o Decreto n9 "76.613, de 15 de abril de 
1975, que reorganizou o IÀA, retirou da estrutura dessa 
entidade tQdas as destilarias, determinando, até, fosse 
destinado o- acervo de unidades, proviâência ora sugeri
da, ademais porque a conservação e guarda desse patri
mónio passou a constituir, "pesados ónus para os cofres 
daquela Autarquia''. . 

A Comissão de Constituição e Justiça, da Cârilara dos 
Deputados, considerou constitucional, jurídico, de boa 
técnica legislativa e, no mérito, aprovou o Projeto. Ou
tras duas Comissõe_s_ da outra Casa do CongressO_Na~io

- nal - a de Economia, Indústria e Comércio, e a de Fi
_rtanç~s - não opuseram quaiSquer ressalvas à Propo
sição, aprovando-a. 

A essência do-Projeto é ·uma autorização para venda 
de b6ns, cujo proprietârlo é-o Instituto do Açúcar e do 
Álcool. Os bens relacionados, e não poaeria ser de_outra 
forma, são considerados _desprovidos de interesse econó
mico e sOcial para a Autarquia. 

ús aspectos que caberiam à ComissãO-de- Econoriiía 
examinar são a venda e os seus efeitos. Ou seja, onde se
rãQ aplicados os valores dela resultantes, quando é mais 
do que conhecida a penúria financeira do setor público, 
às voltas com um déficit crescente enl te!mos reais, de
corrênCia de--Uma cO-njugação de-desperdício, effipri:guis-
mo e ineficiência. _ _ 

Desconhecemos, por faltar ao Projeto, o valor d_os 
bens a ser negociados, muito embora uma autorização 
legislativa estrita devesse conter o preço total e as con
dições de pagamento para as transações. Essa fixação te
ria a característica de ~m balizrup.ento duplQ: um, próxi
mo de uma previsão_ orçamentária; o outro, de natureza 
diversa, representaria o exercício de um poder inerente 
ao Legislativo, aquele de estabelecer os limites da ação 
executiva. _ _ 

Há um efeito lógico e evidente, qualquer que seja ova
lor obtido, em função da venda desses bens, hoje ocio
sos, sem contar a redução do ónus representado pela sua 
adminiStração. AfOra isso, respeitada autonomia do 
IAA, cujos planos de aplicações referem à norma especí
fica das entidades da administração indíreta, pouco se 
pode acrescentar. 

É certo que, p-odemos dizer assim, a extinção da ocio
sidade é posítlva. Significa a obtenção de recursos, no 
momento em que o plano governamental de desenvolvi
mento, ora em debate, sugere a venda de bens públicos 
para a- redução do déficit. ----- --

Sobre o aspecto financeiro da proposta, examina-to-á, 
utlizando os instrumentos próprios a COmissão de Fi
nanças, a próXima a ser ouvida. 

Ante o expoSto, considerando o efeito sobre a renda 
do IAA, a decorrer da autorização ora sob exame, opi
namos pela aprovação do Projeto de Lei àa Câniaia n.9 
65,-de 1985 (n<:> 2.114-B, de 1983, na Câmara dos Deputa
dos). 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1985. -João 
Castelo, Presidente::- Cid Sampaio, Relator- Lenoir 
Vargas- Américo de Souza-José Lins-Henrique 
Santillo - Alexandre Costa. 

PARECER N• 263, DE 1986 

Dn_ Col)lissão de Finanças 

Relator: Senador Carlos Lyra 

Com a Mensagem n9 338, de 13 de setembro de 1983, o 
Exm~ Sr. Presidente da República submete à deliberação 
do Congresso Nacional, nos teimas do art. 51 da ConSti
tuição Federal, o anexo Projeto de_ Lei da Câmara n9 65, 
de 1985, quç. "autoriza o Instituto do Açúcar e do Ãlcool 
- IAA, a alienar bens d~ sua, propriedade, localizados 
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nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Ala
goas, Pernambuco e Paraíba, e dá outras providências". 

Os be~ Q!J.e se pretende sejam alienados são os seguin
tes: 

a) uma destilaria desidratadora localizada no Estado 
-de_MínaS Gerãis; 

b) três destilarias desidratadoras situadas no Estado 
_de São PaQlo; 

.c) terreno localizado no Estado de Pernambuco; 
d) três prédios, e respectivos terrenos, situados no 

Est~.do de Pernambuco; 
e) gleba de terra localizada no Estado da Paraíba; 
f) um prédio, com respectivo terreno, situado no Es

tado de Alagõas; 
g) gleba de terra localizada no Estado da Bahia. 
Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, a ma

téria.foi aprovada com pareceres favoráveis de todas as 
Comissões. Vindo a esta Casa revisora para força de 
mandamento constitucinal, já recebeu pronunciamento 
favorável da Comissão de Economia, que acolheu unani
memente a posição nesse sentido do eminente Senador 
Albano Franco. _ 

O Senhor Ministro da Indústria_ e do Comércio, na Ex
posição de MotiVos em que juStifica a adoção da propos~ 
ta. assevera quÇ.: ... o Projeto de lei tem por finalidade con
ferir poderes ao IAA para proceder à alienação de bens 
patrimoniais deSprovidos de qualquer interesse social ou 
ec.Onómico para a AUtarquia". Ademais, são prédios e 
glebas de terra que, por não terem utilização, passam a 
gerar pesadas despesas com a manutenção, conservação 
e guarda. 

Observo ainda que o Projeto procura dotar o IAA de 
ni.ecanismos jurídicos capazes de propõrcionar ã. reali~ 
zação de bons negócios, eís que a pretendida autorização 
será utilizada à medida que for julgada oportuna, 
levando-se em conta as condições peculiares de cada um 

-dos bens, inclusive com a'possibítidade de-desmembraM 
menta _p_ara aHenação em partes, quando conveniente, 

Ressalto também o fato de que a alienação obedecerã 
-às nomiãs do Título XII do Decreto-lei n9 200, de 1967, 
isto é, ãs regras da licitação, com avaliação prévia dos 
bens por Comissão :integrada de elementos de reconheci
da capacidade técnica e idoneidade moral. 

No que diz respeito às finanças públicas, tais alie
nações apresentam-se como da mais alta conveniência, 
porquanto esse património, além de não contribuir para 
a realização dos fins da instituição, serve apenas para 
onerar os cofres públicos, em razão de sua ociosidade. 

Ã vista do exposto, nada hâ que impeça a aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara n9 65, de 1985. 

Sala das Comiss_ões, 10 de abril de 1986. - Lomanto 
Júnior, Presidente - Carlos Lyra, Relator -Jorge Kaw 
lUme .=.:.:...J"oão Castelo- Virgílio Távora- Roberto Cam
pos - José Lins - Marcelo Miranda - César Cais. 

PARECERES 
N•s 264 e 265, de 1986 

Sobre o Projeto de LE:i da Câmara n9171, de 1985, 
que '"autoriza a doação, ao Oube dos Prevídenciários 
de Brasília, de terreno do Instituto de Administração 
Financeira da Previdência e Assistência Social -lA
PAS". 

PARECER 
· N9 264, de 1986 

Da Comissão de, Legislação Social 

_ Relator: Senador Gabriel Hermes 

Com a Mensagem n9 95, de 5 de fevereiro do corrente 
ano, submete ao Senhor Presidente da República à deli
-beraçãO do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 
da Lei Maior, o Projeto em epígrafe, que autoriza o Ins
tituto de Administração Financeira da Previdência e As

" sistência Social- iAPAS a doar ao CluOe dos Previden
ciãrios de Brasilia, a área de 23.908,80- m2 (vinte e três 
mil, novecentos e oito metros quadrados e oitenta decí
metros quadrados), situada entra as Quadras 712/912-
Habitacionallndividual Germinada Sul- HIGS, nesta 
çapital. 

Ainda nos termos do Projeto, o rOencionado terreno 
destina-se exclusivamente à sede social da entidade bene-
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ficiária,- sendO -que a dOaçãO--em tel~. "tornaMse-ã nula, 
sem dire"ito a: qualquer indenização, inclusive por benfei
torias ·ou obras em geral realizadas, se ao imóvel, no 
todo ou em parte, for dada destinação diversa da previs
ta" ou, ainda, se houver inadimplemento de cláusula do 
contrato a ser lavrado. 

Acompanhando a Mensagem Presidencial, vem a Ex
posição de Motivo~_ n"' I, tambê~ do ano em cu_~o, do 
então Mínistr'o da Previdência e Assistência Social, ex
Senador Jarbas Passarinho, que assinala, no essencial: 

"Há dezesseis_anos, o Clube dos Previdenciãrios 
d; Brasília vem prestando relevantes benefícios aos 
servidores do SINPAS e seus familiares, irmanados 
sob espírito de cooperaçãt?, através _de ativ_~dades 
sócio-culturais e desportivas. 

A referida entidade deseja obter a doação do ter
reno, onde se acha construída a sede_ do Club~, de 
propriedade do lAPAs~: e q_ue estã ~ido por como
dato à agremiação, desde 1969, a fim de_c_oncretizar 
a meta da sede própria. 

Levando-se em conta que se trata de terreno em 
relação ao qual não há nenhum Piojeto de utili- __ _ 
zação para os serviços_ da Previd~ncia e que j~--~ê_m __ 
sido doados imóveiS do lAPAS a Outras et;~t~ciad~s 
de finalidades eminentemente sócio-culturaist como 
previsto no Decreto n\" -60.321,- de 7-~-1967, ei~~
presente doação perfeitamente justificada e dentro 
dos parâmetros legais. 

Por estas ni.zões, Senhor Presidente, estou certo 
de ser .ae inteira jústiça-0 Anteprojeto -que ora _sub
meto à apreciação _de Vossa Excelência, o qual, se 
aprovado e transformado em Lei pelo Congresso 
Nacional, virâ ao encontro das aspirações da opero
sa classe dos previdenciários do Distrito Fed~ral." 

Apreciada pela Câmara dos Deputados, _a Proposição 
mereceu manifestação favorável de todos os Órgãos Têc
nicos por onde tramitou, sendo_ aprovad~ sem res~!~~· 

As razõeS acima reproduzidas, em nosso entender, dão 
exuberante prova da justeza. da medida projetada, que.!. 
nunca ê demais ressaltar, se afina com o espírito de ou
tras doações já- realizadas pela União, em favor de enti
dades sócio-cuftUrais, CO!JlO ê o caso do Clube dos Previ-
denciârios de Bra5Uiã. _ 

O imóvel a ser doado, de outra parte, alêm de já vir 
sendo utilizado pelo Clube Benefici!lrlo, que nele faz edi
ficações, não ê objcto, como consigna a precipitada Ex
posição de Motivos, de qualquer projeto de utilização 
em serviços próprios do Ministério da Previdência_ e As~ 
sistência Social. 

Isto posto, e considerando, outrossim, que ao imóvel 
sob comentário não poderá ser dada destinação diversa 
daquela em que vem sendo utilizado, sob pena de sua re
versão ao património da União, nosso Parecer. acompa
nhando as demais manifestações emitidas sobre a 
doação em foc_o, é pela aprovação do Projeto de l..ei em 
exame. 

Sala das ComisSões, 20 de nlaiçO de 1986. - Alberto 
Silva, Presidente - Gabriel Hermes, Relator - Álvaro 
Dias - Alcldes Paio - Jorge Kalume. 

PARECER N• 265, DE !986 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jorge Kalume 

Através da Mensagem n<J 95, de 5-2-85_, do Presidente 
da República, acompanhada da Exposição de Motiv?s 
n\" 601, de 29-1-85, do Ministro da Previdência e AsSls~ 
tência Social, foi encaminhado ao Congresso _Nacional o 
presente Projeto de Lei, autorizando. o_ 1-t\PAS a doar ao 
Clube dos Previdênciários de Brasílta o terreno em que 
se acha construída sua sede, cedido à agrem!~ção desde 
1969, em comodato. _ : __ 

Na Câmara dos Deputa~os a Proposi~o fo~_apro...,ada 
sob n' 4.971/85. . . 

Diz- ó Ministro da Previdência e Assistência Socíal que 
há 16 anos o Clube dos Previdênciários de BraSília vem 
prestando relevantes beneficias aos- servidores do SIN
PAS e a seus familiares; que o terreno em. apreço está 
sem projeto de utilízàção para serviços da Previdência; e 
que outro·s imóveiS do lAPAS Já tem_ sido doados a_enti
dades sócio-culturais, na forma prevista pelo Decreto n<J 
60.321, de 7-3-67. · ~· · 

Como se vê, o terreno que o Poder Executivo pretende 
doar atravês do lAPAS não tem uso oficial, sendo que 
desde 1969 ê ocupado pelo Clube dos Previdenciários, 
em comodato. O projeto prevê, expressamente, em seu 
art. 3\", que a doação tornar-se-á nula, sem direito a qual-

- quer indenização, na hipótese de ser dada ao terreno des
tinação diversa dd que a sede social do mencionado_ Clu-
be. __ 

Isto posto, opinamos, no mêrito, pela aprovação do 
Projeto de lei da Câmara n' 171, de 1985. 

Sala das Comissões, lO de abril de 1986. - Lomanto 
Júnior, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Carlos 
Lyra -João Castelo- Virgílio Távora- Roberto Cam
pos - Marcelo Miranda - José Lins - Cesar Cais. 

PARECERES 

N•s 266 e .Z67, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n\" 128, de 1985, 
que "altera a redação do item IV do art. 17 da Lei nq 
4.506, de 30 de noveiilbro de 1964, e dá outras provi-
dênciaS". - · 

"-PARECER N• 266, DE !986 

Da Comissão de Constituição e Justi1:a 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

Ç)- Projeto ~e_ Lei sob eXame, de a~toria do _nobre ~eona
dor Nivaldo MachãdO; tem por objetivo alterar o item 
IV do aá. 17 da Lei n\"4.50b, de 30 de novembro de 1964, 
a fim de excluir, da relação dos rendimentos tributados 
de qUe trata o art. 16 da mesma _Lei~ ... o salário ou remu
neração do contribuinte licenciado por acidente no tra
b-alho, doença profi_ssional..., bem como o auxílio

. dOença, o auiílio-acidertt_e_ e~- pecúlio". 
Na Justificação da propõslçã-o, discorre o autor sobre 

a injustiça que representa o fato de que pessoas atingidas 
pelos problemas mâtcionado~ ... tenham seu~ parcos ren
dimentos mutilados pela voracidade tributária". 

O item I do art. 57 da Carta Magna dispõe qu~;. ••ê da 
competência exclu~iva do Presidente da República a ini
ciativa da leis que disponham sobre matéria financeira". 

Por muito tempo, permaneceu a dúvida_ com relação 
a·o fato de se saber se a matéria tributária estaria incluída 
no âmbito de matéria financeira. Entretanto, a Gomiss~o 
de Constituição e-Justiça da Câmara doS ·oep"utados, 
atravês de pare~_er dado ao Projeto de_ Lei _n\" 3_2-A çl.~ 
1979, resolveu o problema, concluindo pela le8itímidade 
da iniciativa parlamentar, quando a proposição trata da 
matêria tiíDutâiia. Segundo o referido_ p~recer, prevale
ce, no atual sistema constitucional brasileir(l,_a_regra ge
ral da iniciativa concorrente do processo legiferante, nos 
termos do ar L 56 da Lei Fundamental. 

A ~ropósito, ensina-Manoel Gonç~J\I~S Fef!e_ira_Filho, 
que riúi.téria financeira- não abrange, necessariamente, 
matéria tributária, nlesmo porque se, no item I do art. 
57, o constituinte reservou aÕPresidente da ~epúbliCA a 
iniciativa de leis que versem sobre matéria financeira, no 
item IV do mesmo artigo, fez referência eXpressa_ aos 
TeifitOríós, para reservar a iniciatiVa de teiS sobre ma
téria tributária ao Chefe-da Nação. 

A iniciativa não padece, assim, do v!cio qe inconstitu
cionalidade_ ou injuridicidade. Estâ redigida em boa têc
nica legislativa e, quanto ao mérito, mostra~se inteira-
mente conveniente e oportuna. - -

Ante o exposto, opinamos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, em 20 de novembro de 1985.

José lgnácio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso, 
Relator- Luiz Cavalcante- Hélio Gueiros- Nivaldo 
Machado- Martins Filho- Alfredo Campos- Nelson 
Ca":Jeir~- Lenoir Vargas- Jut~hy Ma_galhães. 

PARECER N• "}1;7, DE !986 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador José Lins 
O Projeto de Lei .sob exame, de autoria do nobre Sena

dor N1Valdo ~achado, tem por objetivo_alterar o item 
IV do art. 11 da Lei n\"4,506, de 30 de novembro de 1964, 
a fim de excluir, da relação dos rendimentos tributados 
de que trata o art. 16 da mesma lei., "'o salário ou remu-
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neração do contribuinte licenciado por acidente no tra
balho, doença profissional. .. , bem como o auxílio
doença, e auxilio-acidente e o pecúlio". 

Efetivamente. _não_ hã mais falar em. "indeni~ção por 
acidente no trabalho", de _vez que a_Lei l'lq 5.3:16, de 14-9-
67, integrciii a·segtil-o de acidente na Previdência Social. 
Como sucedâneo d<;t. "indenização" surgiu.o ... beneficio" 
cobrindo risco social, excluindo~se a responsabilidade ci~ 
vil de que o empregador se libera pagando o seguro obri-
gatório. ___ _ __ 

Deste modo, a iniciativa produz o efeito de atualizar a 
legislação,_col!)cando em lugar d.a., .. indenização" as pres~ 
tações previdenciárias - auxílio-doença, auxí1io
acidente e pec6lio - e impede que essa medida de justiça 
se torne menos eficiente., quando prevê no parágrafo úni
co~.""os iendimentos de_que trata este artigo não serão 
objeto de retenção do imposto de renda na fonte"._ 

Quanto aos aspectos financeiros que cabe a esta Co
missão examinar, verifica-se que do novo_dispositivo não 
resulta aumento de despesa e quanto à arrecadação ha
verá um aperfeiçoamento da sistemática de retenção na 
fonte, com a aplicação da medida de justiça tributária. 

Ante o exposto, o- parecer é pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 10 de abril de 1986. - Senador 

Lomanto Júnior, Presidente - Senador José Lins, Rela
tor- Senador Carlos Lyra - Senador João Castelo
Senador Virgílio Távora- Senador Jorge Kalumc- Se
nador _Roberto Campos - Senador Marcelo ~iranda -
Senador César Cais. 

PARECERBS 1 

N•s 268 e 269, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara Q'l' 108, de 1985 
(n~ 5.081-B, de 1985, na Casa de origem), que uauto

- riz~ ·a reversão ao Município de Porto Lucena, Esta
do do Rio Grande do S':ll, do imóvel que menciona". 

PARECER N• "268, DE 1986 
Da Çomissão de Municípios 

Relator: Senador Octávio Cardoso 

O Projeto em epígrafe, de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo e encaminhado ao Poder Legislativo com a in
vocação do artigo 51 da constituição Federal, estabelece 
em seu artigo 1 ': 

"Fici o Poaer Executivo autorizado a promover 
a reversão ao património do Município de Porto 
Lticeria, Estado do Rio Grande do Sul, do terreno, 
corn área de 1.600,00 m2 (um mil e seiscentos metros 
_quadrados), e benfeitorias no mesmo existentes, si
tuado na esquina da Rua do Porto com a Rua Uru
guai (vicinal), naqUele município, doado à União 
Federal através de Contrato lavrado em 20 de ou
tubr-o de 1981, no Livro n9 3 (três), a fls. 47 v a 49, 
da Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no 
Estado do Rio Grande do•Sul e registrado no Car
tório de Registras Pdblicos de Porto Lucena, no Es
tado do Rio Griindé do Sul, sob o nq R-2-1.932, a 
flS:. l, do Livro nq 2, de Registro Geral, em 30 de de
zembro de 1981." 

A Exp_os_ição de Motivos do Ministro da Fazenda, que 
instruiu a Mensagem Pre~dencial, esclar~~ 

.. •'4. Destinou-se essa área à Capatizia da Capita
nia dos Portos do Estado do Rio Grande do Sul em 
Porto Lucena. _ 

5. _Ocorre, porêrn, que o MiniStério di-Marinha 
desinteressou-se do imóvel doado, motivo pelo qual 
autorizou a reversão do mesmo ao Município doa
dor." 

A douta Comissão de Constituição e Justiça da Casa 
de origem emitiu parecer favorável à aprovação _da ma
téria, esposando voto do eminente Relator, deputado 
Guida Moesch, fundado nos seguintes argumento~: 

"A competência da União para legislar está incri
ta na alínea. ''b" do inciso XVII do art. 8'1 da Lei 
Maior enquanto o poder de iniciatívl:t está respalda
do pelo art. 56, eis que não se acham presentes as 
restrições apresentadas pelos arts. 57,65 e 115, inci
so TI. 
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A atribuição é do Congresso Nacional, com a 
apreciação presidencial (art. 43, VI), a ser exercida 
através de lei ordinária (art. 46, inciso 111). 

Relativamente ao mêrii:o, cabe acentuar que o 
art. 67 do Código- Civil exige que haja expressa au
torização legislativa para que os bens públicos per
cam a inalienabilidade, que lhes é peculiar. Nesse 
sentido, ainda, o entendimento da douta Consulto
ria Geral da República. (Pareceres n"'s 525-H, 1-239 
e L-007). 

A re~ersão pretendida tem sua razão de ser no 
fato de a Administração Pública Federal não mais 
interessar-se pelo imóvel que lhe foi especificamente 
doado." A matéria subsume-se, pois, na autori
zação legal para a reversão do imóvel doado ao pa
trimónio do município doador, pelo desinteresse do 
donatãrio, que, para tanto, conta com a inilififeS· 
tação favorável do Serviço de Património da União 
e da Secretaria Geral do Ministêrio da Fazenda, 
consoante explicita a Exposição de Motivos citada. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto, já 
que nada obsta a sua tramitação. 

Sala das ComiSsões, 2 de dezembro de 1985.-~MOa
cyr Dalla, Presdiente -- Octávio Cardoso, Relator -
.Jorge Kalume - Marcelo Miranda - Gal-vão Modesto 
- alfredo CamPOs-~ Nelson Carneiro- Roberto Wy
pych - Lulz Cavalcante - Gastão Müller. 

PARECER N• 269, DE 1986 
Da COmissão de Finanças 

Relator: Senador Carlos Lyra 

Através da Mensagem n"'l78, de 13 de março de 1985, 
o Sr. Presidente da República, nos termos do art. 51 da 
Con-stituição, submete à deliberação do Congresso Na
cional, o presente Projeto de Lei que aUtoriza o Poder 
Executivo a prorOOver a reversão, ao património do Mu
nicípio de Poito Lucena, Estado do Rio Grande do Sul, 
do terreno com área de L 600m2, e benfeitorias nele exis
tentes, situado na esquina da Rua do Porto com a Rua 
Uruguai (vicinal), naquele Município, doado à União 
Federal por contrato lavrado em 20 de outubro de 1981 
no Livro nq 3, a fls. 47 v a 49, da Delegacia do ServiÇo do 
Património da União no Estado do Rio Grande do Sul, e 
registrado no Cartório de Registres Pú_blicos de Porto 
Lucena, naquele Estado, sob n"' R-2-1932, a fi. 1, do Li
vro n(t2, de Registro Geral, em 30 de dezembro de 1981. 

A providência encontra sucedâneo no art. 43, YJ, aa 
Constituição, tendo merecido acolhida na Câmara dos 
Dep.1tados, após os pronunciamentos das doutas Comis

sões de FinançaS C de Constituição e Justiça, lembrando 
esta que o art. 67 do Código Civil exige expressa autori
zação legislativa para que os bens públicos percam a ina
lienabilidade que lhes ê peculiar. 

Encaminhada a esta Cãsa revisora, em atenção ao art. 
58 da Lei Magna, cabe-nos, nesta oportunidade, o exame 
da matêria sob o enfoque financeiro, consoante estabele
ce o art. 108 do Regimento Interno, havendo merecido 
aprovação na douta Comissão de Municípios. 

Na Exposição de Motivos que acompanha o Projeto, 
informa o Sr. MinistrO da Fazenda que o imóvel em cau
sa, doado pela Lei Municipal n"'ll, de8 de abril de 1960, 
fora aceito pela União Federal, pelo Decreto n"' 48.979, 
de 19 de outubro de 1960, e destinado à Capatazia da Ca
pltania dos Portos do Estado do Rio -Grande do Sul, em 
Porto Lucena. Ocorre, porêm, ainda segundo referida 
E.M .• qut;, "o Ministério da Marinha desinteressou-se do 
imóvel doado, motivo pelo qual autorizou a reversão do 
mesmo ao Município doador", havendo opinado favora
velmente à medida, o Serviço do Património da União e 
a Secretaria Geral do Ministério da Fazenda. 

Ex Positis, e em rãce da ineXistência de obstáculo no 
campo jurídiCo_:.financeiro, somos pela aprovação do 
Projeto em exame~ 

Sala das ComisSõeS, 10 de abril de 198_6. - Lomanto 
-Júnior, Presidente- Carlos Lyra, Relator -Jorge Ka~ 
lume -João Castelo - Virgílio Távori.- José Lins
Roberto Campos - Marcelo Miranda - César Cais. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECERES 
N•s 270 e 271, de 1986 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara oi' 151, de 1985 
(Projeto de Lei n"' 3.908--C, de 1984, na Casa de ori
gem), que "declara de utilidade pública o Instituto 
Administrativo Jesus Bom Pastor --lAJES, com 
sede em Aodradina, Estado de São Paulo". 

PARECER N• 270, DE 1986 
D~ Comissão de Municípios 

Relator: Senador Marcelo Miranda 

O Projeto em exame, de autoria da eminente Deputa
da Irma Passoni, objetiva a declaração de utilidade 
pública para o Instituto AdministratiVo Jesus Bom Pas; 
tor - lAJES. com sede em Andradina, Estado de São 
Paulo. 

Na justificação Ofertada, acentua a ilustre Autora: 

O lAJES é Uma sociedade civil, decarâter priva
do, sem fins lucrativos que tem por finalidade pres
tar assistênCia ·médica e educacional às famílias ca
rentes de An_dradina, Estado de São Paulo. A enti
dade conta hoje com sete pequenos ambulatórios 
que atendem a população carente daquele municl
pio, sem distinção de r:iça, cor, sexo, credo político 
ou religioso. 

A entidade preenche todos os requisitos exigidos 
pela legislação em vigor, que disciplina a matêria 
(Leis n(ts 91, de 1935, e 6.ô39, de 1979, art. 3q da Lei 
n"' 5.726, de 1971; Decretos nqs 50517, de 1961, e 
60.931, de 1967). _ 

De confOrmidade com tais dispositiVos legais fo.: 
ram ·ariexãdos à proposição os seguintes documen
tos: 

I - Cópía XerOgráfica da Cei'lidão de registro de 
seus estatutos sociais expedida pelo Cartório de Re
gistro de Imóveis e Anexos de Andradina, São Pau
lo, em 20 de junho de 1984, e dos seus estatutos so
ciais referentes a sua constítuição no País. 

2- Cópia xerográfica do Cartão de inscrição no 
Cadastro Geral dos Contribuintes, do Ministério da 
Fazenda, constituindo a sua personalidade jurídica. 

3- Declaração do Juiz de Direito _da Comarca_ 
de Andradina, Dr. Josê HenriqueArantes Teodofq, 
-firmad-ã em 20 de junho de 1984, comprovando que 
o lAJES esteve em efetivo funcionamento nos últi
mos 3 (tfês) anos imedi~tamenfe anteriores ao anã 
em curso, com exata_ observância comprova ainda 
que não são remunerados, por qualquer forma, os 
cargos de diretoria da entidade e que ela não distri
bui lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, 
mantenedores ou assoclados, sob nenhuma forma 
o.u pretexlo. 

4- Relatórios circunstanéiadOS- refêrentes à$ 
atividades dos anos de 1981, 1982 e 1983, firmados 
pelos senhor presidente. Observe-se no entanto que 
o relatório rere_rente a 1983 foi editado na forma de 
uma pequena brochura. 

5- Atestado de idoneidade _moral de seus dire
tores, firmado pelo Delegado de Polícia de Andradi
na, Bel. Rudmar Soares Co_razza, em 19 dejurihode 
1984. 

6- Declaração firmada pelo Senhor presidente, 
comprometendo-se a publicar anualmente, a de
monstração de receita obtida e da despesa realizada 
no Rf!ríodo anterior. 

2. Exsurge o processo que na Câmara dos Deputa
dos foi aprovado unanimemente o parecer do relator, 
Deputado José Tavares, pela constitucionalidade. jurici
dadc, técnica legislativa e, no méiitO, pela aprovação. 

3 .. Ocorre; porém, que a ComissãO- de Constituição-e 
Justiça do Senado, acolhendo voto d_o então Senador 
P..wlo Brossard, firmou entendimento no sentido de que 
.. o Congressso deve reservar-se", em -assuntos de tal na
tureza, ••para os casos de entidades naciomlis" (Parecer 
n~ 137, de 1976, da C.CJ. sobre_o Projeto de _Lei n"' 142, 
de 1975). 

PareGC~nos ser essa a melhor orientação, eis que evita 
o congestionamento dos trabalhos legislativos, decorren
te do estudo de Projetos que buscam a declaração de uti
lidade pública por entidades de caráter regional. 
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Além desse, outro motivo impediente à aprovação do 
Projeto emerge do próprio texto legal disciplinador da 
declaração de utilidade pública. Com efeito, preceitua o 
artigo 29 da Lei n~ 91, de 28 de agosto de 1935: 

·~A declaração de utilidade pública será feita em 
decreto do Poder Executivo, mediante requerimento 
processado no Ministério da Justiça e Negócios In
teriores ou, em casos excepcionais. ex officio." 
(gtifoü::se.) 

Ora; não há necessidade de estabelecer em lei aquilo 
que pode e deve ser editado por decreto , sobretudo 
quando se tem em mente que a outorga depende de com
provação do pleno atendimento de condições preestabe
lecidas pelo legislador. Inegável, pois, a injuridicidade do 
Projeto. 

~_ão gastasse, esta Comis.<;;ão não se encontra instru
mentalizada a comprovar o atendimento dos requisitos 
esta~elecidos no artigo _lq da Lei n"' 91/35 e nas alíneas 
do artigo"2"' do Decreto n"'- 50.517, de 2 de maio de-1961, 
regulamentador daquele diploma legal. 

4. Por todo o exposto, opinamos pela rejeição do 
Projeto por inconveniente e inopõi"tuno. pois a Prevale
cer a iniCiativa pailamentar para a declaração de utilida
de pública a entidades de caráter regional, o Congr_esso 
Nacioniil nãO terá mãos a medir para desempenhar esse 
mister . 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1985. -Moa~ 
eyr Õ~_~:lla, PreSidente -- Ma-rcelo Mil-anda, Relator -
Jorge Kalume- Navado Machado - Gastão Müller
Gaivão Modesto - Lourival Baptista - Roberto Wypych 
- A!~vlr _~~I - Hélio Gueiros. 

PARECER N• 271, DE 1986 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Roberto Campos 

Oriundo da Câmara dos Deputiidos, chega para revi
são a margínada proposição legislativa. 

Segundo a justificação ao Projeto de Lei o\' 3.90&, de 
1984, número pelo qual tramitou na Casa de origem, o 
lAJES é uma sociedade- civil, de carãter priV"ado, sem fins 
lucrativos, que tem por fina !idade prestar assistência mé
dica e educacional às famílias carentes de Andradina, 
SP, contando com pequenos ambulatórios que atendem 
à população carente daquele município, sem dístinÇão-de 
raça, cor, sexo, credo político o-u religioso. -

A este órgão técnico compete examinar os efeitos da 
proposição legislativa nas finanças e no patrimônio da 
União (art. 108 do Regimento Interno). 

Segundo o art. 3\' da Lei nq 91, de 1935 - reproduzida 
no avulso integrado ao processo - nenhum favor do Es
tado decorrerá do título de utilidade pública. salvo a ga
rantia do uso exclusivo de emblemas, flâmulas, bandei
ras ou distintivos próprios e a da menção do. título con
cedido. 

Isto posto, o reconhecimento de utilidade pública ê 
inócuo para as despesas. as receitas e o patrimônio da 
União. 

ln existe óbice, portanto, no âmbito desta Comissão de 
Finanças, para aproVação do Projeto de Lei da Câmara 
n~ 151. de 1985. 

Sala das Comissões, IO de abril de 1986.. - Lomanto 
Júnior, Presidente- Roberto Campos, Relator--José 
Lins - Virgílio Távora -João Castelo - Carlos Lyra 
- Jorge Kalume - Marcelo Miranda - Cesar Cais. 

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Fâbio Lucena, 

como Líder do PMDB. 

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

Em nome do PM_DB e do Governo democrático do 
Presidente José Sarney, desejo registrar nos Anais deste 
Parlamento a mais veemente repulsa dos democratas do 
país inteiro, à frente o eminente Líder da Nação brasilei
ra, Sua Excelência o Senhor Presidente da República, em 
face dos deploráveis acontecimentos que se registraram 
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anteontem, no Estado da Bahia, onde. um gruPo de ter~ 
roristas, a serviço de causas estranhas à nossa grande na~ 
cionalidade, assa(tou uma agênica do Banco do Brasil, 
com o declarado objetivo de remeter para a Nicarágua 
os recursos do Erário e do povo, agravando~se o episó
dio com a informação, a-gora confirmada, de que os ter
roristas pertencem a um Partido político legalmente exis
tente no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores. E um 
dos assaltantes, conforme noticia o presti&iOSO JOiiial do 
Brasil, em sua ediçã-o de ontem, é membro do Diretório 
Regional do PT, no Estado baiano. 

Sr. Presidente, CSses atas delituosos, criminosOs, da es
pécie mais vil e dã-Iala maiS abjeta, nãO- contrfbuem em 
nada para o aperfeiçoamento do regime democrático em 
nosso País. --

Vimos de sair de um regime excepCionaJ, qu_e teve a 
duração de 21 anos. No inícío dos anos 70, hou_ve no 
Brasil movimentos guerrilheiros, que produ_z:iram um 
fratricídio entre as partes envolvidas no conflito armado 
e cruento. O exemplo que a nação recolheu, daquela de~ 
plorável guerrilha, pass~ por_ser um exemplo que-deve 
inspirar todos os -~rasileiros na luta legal pelo poder polí~ 
tico; sem que haja qualquer necessidade de recurso à 
açã.o armada. Afinal de contas, Sr. Presidente; o Gover
no do Brasil já mani_festou, d~de a gestão do P~~idente 
João FigueiredO, -o -seu 3poio incondicional ao denomi
nado GrupO de ContadOra, qUe tem por finalidade_ obter 
solução pacífica para o grande problema e angustiante 
drama que estão sacudindo a pátria dos nicaragUenses. 

Ao optar por solução negociada no campo diplomáti
co, o Brasil, desde a administração do Presidente João 
Figueiredo, sentenciada pela gestão do Presidente Josê 
Samey, já afiXou nci grande painel da opinião pública 
universal a irrecorrível posição dos brasileiros, posiç~fô 
ao lado e em defesa da paz na América Latina e no res
tante do mundo. 

O PMDB, Sr. Presidente, entende que o Partido-doS 
Trabalhadores está no indeclinável dever de dar satis
fações à Nação inteira. 

Os Partidos políticos são pessoas jurídicas de_ direito 
público interno e são organizados com base na Consti
tuição e nas leis. 

Os atas dos Partidos políticos são fiscidizados pelo 
Congresso Nacional, pelo Tribunal de Contas da União 
e, sobretudo, pelos brasileiros que os compõem. 

Todos s~bemos que o PT. está agasalhando movímen
tos políticos clandestinos, ao- invés de repetir o gesto 
grandioso do Partido Comunista do Brasil e dO Partido 
Comunista "Brãsífelro que, lanÇados na clan-destinidade 
durante dêcadas inteiras, que vitimados pela repressão-e 
pela perseguição mais odienta, tão logo a Nação foi-con
templada com o ato de majestade do poder a que se dá o 
nome de anistia, procuraram os Partidos comunistas os 
recursos indicados por lei e assim obtiveram sua legali
zação perante a Justiça Eleitoral do nosso País. 

No que pertine ao assunto, Sr. Presidente, faÇo ques~ 
tão de registrar a presenç~ em plenário do Senado Fede~ 
ral, sentado à esquer~a de V._ Ex•, a _p~esença desse gran
de brasileiro que ê o_ Deputado Fernando Santana, víti~ 
ma da repressão, do arbítrio e- da intolerância do poder, 
e que, anistiado, jamais procurõu, com seus-c-o-mpanliei
ros do Partido Comunista, qualquer forma, qualquer 
meio de combater o Governo que não foss-em as formas e 
meios indicados por lei. 

É assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ q~e devem 
agir os Partidos P()lí~~c_os, __ uma_ v_ez qu~ der~o_gada _a 
Constituição, ·supri!fiÍdo~ _os p-reêeítos regais, _iada. hâ 
mais ·o que revogar e O que suPrimir e a conseqüência 
drástica que se prenuncia p-au_ a N ~c% o, e!ll [aé:e de mO
vimentos desta natureza, é a desagregãção social que 
n6s, os brasileiros, jamais prc_tCndemos- e rep_etrmos coffi 
a maior veemência. O ffieu Partido, o PMBD, desde os 
tempos do saudoso MDB, fundado legalmerite_-há 29 
anos, jamais defendeu a bandeira dá luta armada. Estâ 
errado o Partido dos Trabalhadores ao aco-nchegar em 
suas fileiras salteadores desse jaez, sobretudo dentro do 
Diretório Regional do Estado da Bahía, pois, senao Pre.:. 

sidente do Diretório Regional do PMDB em meu Esta
do, conheço as qualificações políticas-e os reCíuisitos mo
rais que devem estar presentes nos membros dos Dire
tórios Regionais das agremiações polftico-partidârias_ do 
nosso País. 

Agasalhando m.ovimentos clandestinos _COI?JO o Movi
mento Révolucionário S Qe Ouliibro, q4e age à margem 
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da lei, o Partido dos Trabalhadores não faz juz ao nome 
que o rotula, porque os trabalhadores brasileiros jamais 
(o_ram reles e vis salteadores de bancos ou ladrões de que 
tipo o forem. Neste particular, convém realçar, e o fiz hâ 
poucos_ dias daqui desta trib~na. em non:te: do PMDB e 
do Governo, e rechacei as informações transmitidas ao_ 
mundo pelo Presidente norte-americano Ronald Rea
gan, segundo o qual havia no Brasil rp.ovi_!tlentos_ ileg_ajs e 
extremistas r:manciados não se sabe por quem, mas com 

-o fito, com o objetivo, çorn o afã de ajudar o movimento 
que eLI, pessoalmente, considero justo deflagrado em de-
fesa da_s_oberania do povo da Nicarágua. Naquela altu
ra, t9dos consideramos precipitada, ~1!1 certo ponto le~ 
vianã, a informação do Chefe de Estãdq_ norte
americano. 

Agora, toda via, Sr, Presidellte~- que um Partido políti~ 
coem nosso País agasalha te:i"roristas~-cOnVém filier Ver 
ao Gov_e_rn_o que as Forças Armadas estão acima de mo
vimentos dessa natureza, e que não põdem e nem devem 
serem -ch8nladas para o- cofnbaú: à SUbversão armada. 

Est~ é um problema policial da Polícia Feder::J,l e das 
polícius estaduais. Nem mesmo as Polícias Militares g_ue, 
pela Constituição, são .órgãos da reserva do Exército, 
nem mesmo as Polícias Militares devem ser convocadas 
para ações desta natureza. Ê um problem<J, ~çle simples 
ãplicação da lei, e só aplicando a lei, insta_urando o in
quérito depois de realizada a prisão em flag_-~:ªnte delito 
ou não, só depois de concluído o inquérito, dentro dos 
prazos estipulados pela lei adjetiva penal, s6 depois de ti
pificados os delitos da forma com que tipifi~dos se en
contram n_QCódigo Penal em '{igor no País, encaminha-:. 
do o inquérito à Justiça, é que o Governo poderá colocar 
termo a esses movimentos que, com certeza, haverão de 
merecer O repúdio da alta direção nacional do Partido 
dos Trabalhadores. 
- Pois não creio, Sr. Presidente, e não creio nem sequer 

em que alguém o possa crer, não creio que o Sr. Luis Ig
nácio da Silva e a alta direção do PT seja co-niVente, haja 
planejado~ haja organizado ou tenha determinado_ações 
ilegais que_ violentam a consciência JUrídiCa da naciOnali
dade c que tripudiam, sobretudo, por sobre as grandes 
esperanças que agora alimenta a Nação brasileira que 
são as esperanças da restauração definitiva ad perpetuam 
rei memoriam do estado de direito e da democracia em 
nosso País. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex~, um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Tenho a honra de ouvi-lo, 
eminente Senador Luiz Cavalcante. ~ -

O Sr. Luiz Cavalcante- Eminente Senador FábiO Lu
cena, V. Exf expressou sua esperança de qu_e o Sr. Luís 
Ignácio da Silva nada tenha a ver com essa desatinada 
empreitada dos 5 assaltantes, no Recife. E eu nada tenho 
a ver também ~om o Sr. Luís lgnácio da Silva, a-não ser 
o fato de sermos xarás (Risos.), Luiz que ambos somos. 
Mas os jornais de ontem, ou de hoje, já não me lembro 
bem, trazem declarações desse Líder trabalhista conde
nando com veemência o atentado de Recife. Esta a mi
n_ba contribuição ao depoimento de V. Ex' 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço _a sua interme
diação, como sempre lúcida e que, não raro, funciona 
como salva-vidas para oradores destituidos de recursos 
intelectuais suficientes, cofio é o caso deste seu_modesto 
colega. 
~a~ desejo enf~tifar, Sr. P~~i~ente,_ 9.LI~ a Nação I_lão 

crê·e !ejcita ~~mo_qualquú insinuação neste sel_ltido, a 
NaçãO nà? crê em cjue a cúpulã nacional do Partido dos 
Trab<lfhaâorcs esteja envolvida neste pav_oroso, inqua(i
ficávcf ~Indizível procedimento de marginais comuns, 
salteadores hojt: de banco, amanhã, quem sabe, meros e 
r,eles _ _ladrões de galinha_, . .. 

Não será, seguramente, resolvida a questão da Nicará
gua, com apoios espúrios dessa natureza. Não! A Nica
rágua não precisa da contribuição sórdida, produto do 
roubo, da apropriação pela violência armada, da coisa 
alheia, Sobretudo~ quando este roubO, quando este assã.I
to, quando esta deplorável atitude ê encenada em mo
mentos em que o próprio muildo se vê dià.ríte de ameaças 
e ocorrências que nada contribuem para a paz mundial. 

A Nicarágua precisa, isto sim, da solidariedade dos 
países latina-americanos, pata que cesse a ação indevida 
e policia.lescados Estados Unidos da Amé;'~~~ q!l~ certa-
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mente_ será encerrada quando o Partido DemocTata der
rubar, naquele país, o Partido Republicano. O problema 
niçar_agUcnse_.só será resolvido a partir do exemplo dos 
países que constituem o Grupo de Contadora, países que 
já receberam a solidariedade moral do nosso Pafs. 

SL Presidente, Srs. Senadores, era o que tinha a dizer. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -ConCedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC.Pronuncia o 
seg_uintC dis~urso.) -Sr~ Presidente, Srs. Senadores: 

L<imento registrãr que os meios cultural, jurídico e so
cial do Brasil, particularmente de Brasília, Goiãs e Mi
nas Geraís, perderam um dos seus eminentes e abnega
dos mestres, que se chamou Paulo Nunes Augusto de Fi
gueiredo, ou simplesmente Paulo Figueiredo, ceifado 
pela morte no dia 26 de dezembro do ano passado e se-
pultado no Campo da Esperança, nesta Capital. 

f_9rmado em Direito, tornou-se desde cedo um jurista 
de escol no sentido pleno do vocábulo. Era funcionário 
aposentad_o_ desta Casa, onde se destacou pela inteligên
cia, hqnradez e lea\dad_e a seus colegas e soube manter 
bem alto o nome do Senado, ao qual serviu com afírico e 
acendrado civismo, características da sua conduta. 

Déntre os cargos exercidos, sobressaiu-se~ iitdusive, 
pela sua performance como titular-chefe da Consultaria 
Geral, "deixando ~ntenas de pareceres jurídicos que fo
ram enfeixados ~m mais de três mil páginas nos -oito vo
lumes· ed.itados pela Gráfica do Senado Federal de 1976 a 
1982", consoanfc- registrou o jorrial ''V.Oz de Luziânia''. 

Escritor dedicado, escrevia por amor às letras, de pre
ferências assuntos ou temas relacionados ao direito, ao 
filosófico e ideológico. -Pila sua adamantina cultura, sa
bia esgrimir as palavras com rara elegância e maestria. 
Pode-se asseverar que era um pensador e intelectual con
sagrado e por isso fez jus aos mais elogiosos depoimen
tos que contribuíram para enriquecer o seu vasto e ro
busto currkulum, inclusive pelos livros publicados, 
somando-se aos louvores recebidos por haver dado a 
lume seus pareceres sob o título "Pareceres da 
Consultaria-Geral", onde o saudoso advogado deixou 
marcantes seus sábios conhecimentos de jurista abaliza
do. 

Recordo-me com alegria que, ao lê-los, manifestei 
·~inha admiração pelo dinamismo, exaçãO e zelo com 
que se tem portado na direç_~o desse Í!Jlportante órgão de 
assesoramento do Senado, num trabalho, mais do que' 
merarTlente funcional, também de valor intelectual adrtü
rável". 

Membro da Academia de Letras e Artes do Planalto. 
também soube, nesse sodalício, perpetuar-se, quer pelo 
seu afetúoso relacionamento, quf:r pela sua atividade 
cultural; por isso a sua ausência física tem sido chorada. 

Para honra das letras brasileiras, registramos várias 
outras _obras de sua autoria, destacando-se: "Problemas 
Políticos da Atualídade" (1979), "Idéias em choque" 
(1983), "Aconteceu no Congreso" (1984) e, como sua es
pecial contribuição às comemorações do centenário de 
nascimento de Getúlio Vargas, lançou "Aspectos ideoló
gicos do Estado Novo", em 1983. Era o seu reconheci
mento a~quem se tornara fiel desde o instante em que foi 
conv_iç(ªdo a auxiliã-lo, cumprindo o seu dever com al
truísmo e sem subserviência, sempre cultuando com afe
to_ o nome desse brasileiro que engrandeceu a P.átria. 

E p~la oportunidade, vale recordar as palavras de Pau
lo Figueire;do:_ "Fui_ um colaborador_do Estado Novo, e 
disso não me arrependo, antes me orgulho". E adicio~ 
nou:_~Porque a verdade é que Getúlio Vargas, pelo Esta
do .Novo, íniciou, realmente, o processo irreversível de 
nos.sa independência econômica, social e política". 

Esta relembrança teve o sentido de mostrar a pujança 
do caráter intocável do nosso homenageado, que jamais 
ocu1t9u a sua e~timª e admiração ao Presidente Getúlio 
Yarg~ e_ à sua obra de estadista. 

O _Dr. Paulo Figueiredo nasceu na cidade do Rio de 
Janei~o, de onde saír:d ai_f!da na puberdade para estudar 
em Belo Horizonte, diplomando-se em Direito, em 1936 
e :'ainda fazia planos de vida quando, _em novembro de 
1937, adveio o Estado Novo". 

E pela sua autenticidade, transcrevo o registro que ele 
mesmo fizera; 
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"Por uma série de circunstâncias- que não vale 
aqui evocar acabei, em começos de 1938, Indo para 
Goiãnia, no Estado de Goiás, onde iniciei minha 
vida pública. 

Nomeado Professor da Faculdade de Direito da
quele Estado, ali exerci, também, outras funções
Procurador Fiscal, Promotor Público, Advogado 
d~ Estado- e, por fim indicado pelo Interventor, 
fut nomeado por Getúlio Vargas para Membro e 
Presidente do Conselho Administrativo, órgão que 
substituiu, durante a ditadura, as Assembléias Le
gislativas. 

Auxiliar di reta e de confiança de Pedro Ludovi
co, de quem fui ainígo e cUja memória reverencio. 
com admiração e respeito, fui, por isso mesmo, tes
temunha viva da presença do Estado Novo no hin
terland brasileiro. 

GOfâOia, então nascente, sombolizava, para to
dos nós, brasileiros que ajudavámos a consoljdá-la, 
o marco de um Brasil Novo, um Brasil brasileiro,· 
voltado para si próprio, cheio de esperanças ... 

Em Goiânia, lutei, sofri, amei, venci. Dei de mim 
o _que de melhor eu tinha, em favor dela e do ideal 
de brasilidade que eu via, nela, concretizar-se aos 
poucos. Dediquei-me, então, a uma tarefa intelec
tual incessante, entusiástica, sincera. Fui um dos 
fundadores e responsáveis da revista "Oste", onde 
colaborei, permanentemente, serripre publicando ar
tigos de doutrina política. __ 

Mas, de Goiânia, eu olhava para o que, através 
da ordem poHtica -inStaurada pelo Estado Novo, se 
tentava realizar nos quatro can_tos do País. 

E era com entusiasmo que n6s,_os moços daquela 
época, sentíamoS crescer na consciência dos brasilei
ros a c_o_nvicção de que o "Gigante ·adormecido" co
~eç~;a. afinal, a soerguer-se de seu "berço esplên
dtdo ... 

Deixou viúVã ·dona Lourdes e do casal houve duas fi
lhas: Vilma, casada com o diplomata Roberto de Abreu 
Cruz; e Vânia. ·com suâ virtuosa e leal companheira, 
Paulo Figueiredo proporcionou a elas e_ducação supe
rior. As filhas lhe deram quatro netos, que souberam 
criar enchendo de contentamento os avós. E Paulo, o 
Hvovô-coruja", como e.le mesrnQ $C ioüti..tlava, não canse
gula sopitar os elogios aos netos, especialmente a peque
na Renata, que ainda na meninice escrevera Versos, man
dados publicar por nós sob o titulo "Poesia- motivo de 
felicidade", iniciativa-qUe muito o erlfe1'neceu. 

Lendo Robert Luis Stevenson, vi na~ suas palaVras a 
imagem do nosso pranteado, ao registrar que "o homem 
que venceu na vida é aquele ... que viveu bem, riu muitas 
vezes e amou muito; que conquistou o respeitO de ho
mens inteligentes e o amor das crianças; que preencheu 
um lugar e cumpriu uma missão; que deixa o mundo me
lhor do que o encontrou, seja uma flor, wi1 poema per~ 
feito ou a· Salvamento de uma alma; que procurou o me
lhor nos outros e·deu o melhor de si". O desaparecimen
to do Dr. Paulo Figueiredo· consternou seus fa"mitiares, 
seu colegas, seus amigos e esta Casa, que ele considerava 
o p_rolongamento de seu lar. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores: 
Reporto-me agora a outro amigo que se chamou João 

Guilherme de Aragão. Quem foi esse brasileiro ilustre 
que, com o seu talento, somado à sua reconhecida hon
radez, deixou marcada, _s1,1._a_ presença em todos os setores 
em que serviu'? -

Natural de São José do Egito, município ·pernámbuCa
no, onde nasceu em 25 de junho de 1912, Bacharel de 
Ciências Jurídicas e Sociais, fõqn:ãdõ pela Faculdade 
Nacional de Direito da então Un_iversidad~- do Brasil, em 
1944, foi admitido no serviço público federal, através de 
concurso no Ministério da Fazenda, logo após a sua for
matura e em seguida passou a integrar o corpo técnico 
do DASP, ~·que o designou, em 1952, para realizar mis
são de estudos na Frn_nça, o que lhe valeu conquistar o 
título de "Docteur d'Univesité", ao defender a tese La 
Juridiction Administrative au Brésil, na Faculdãde de Di
reito da Universidade de Paris. 

Bastaria ess-a ráUrea pa~a irii::luí-io dentre os bfa.Sileiros 
que honraram e dignificaram a cultu-ra a·e seu 'País. Seus 
méritos o levaram a ser c-onvidado para dirigir o DASP 
durante o Governo do P_residente Juscelino K tJ_bitschek, 

· .. fosterio~mente qor:neado, em 1961, para o elevado cargo 
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de Ministro de AsSunto~ EconÓmicos e depois Mi~istro 
de Assuntos Comerciais do Ministério das Relações Ex~ 
teriores. Também foi Chefe de Ga_bin.ete da Secretaria de 
Ju5tiÇa do Estado do Rio de Janejro, no Governo Faria 
L,ima e SecretãriCi-Geral do MiniStério da -Educação e 
Cultura na gestão do MiniStro Eduardo Portella. Mesmo 
aposentado, continuou serVindo e, em 1984, foi Diretor 
Regional do SENA C do Distrito Federal e ao falecer era 
Secretário-Geral do Ministério da TecnOlogia, do qual é 
titular o Ministro Renato Archer. 

Aragão sempre teve sua vida voltada às letras, deixan
da_vái'ios livros do mais alto padrão_. Fazendo-lhe jus
tiça, o seu símile Josué_ Montello registrou a seu respeito 
que-~'chega ao romance em pleno fastígio de sua maturi
dade intelectual", E numa reafirmação a seus conheci
mentos humanísticos e intelectuais, a Livraria Agir Edi
tora, patrocinadora do seu notãvel"romance "Sinfonia 
dos Quatfo Santuãrios", não lhe regateou aplausos: "De 
mod<? _mais preciso, sua preparação literária alca-nça--as 
duas áreas fundãmc;infais da-Cultura ocidental: literatura 
neolatina e literatUra germânica. Pela Pr!meira, responde 
o seu "Cours de CiVilization FrançaíSe", na Sorbone; 
pela segunda, os Cursos de Língua, e Literatura Germâ
nica que reaHzou nas Universidades de Bonn e Viena. 

Também deixou, dentre outros livros, Direito e Admi
nistração, Ens~o e Ficção, Os Passos do EScolhido, Pai
xão e Fim de Valério Culuête, em 1978, esses dois últimos 
romances "ambos exaltados pela crítica literária do Bra
sil e de Portugal". Não obstante esses encômTós e pqr 
oportuno, transcrevo o teS_temunho do seu coestaduano 
e colega da Academia Brasiliense de Letras, Senador 
Ader.bal Jurema, quando fez a apresentação da obra do 
saudoso escritor Estudos e TestemUiihos na Rota do Di
_reito: As Cartas de Paris, um tanto inspiradas Õ.o exenl
plo magnifico de Eça de Queiroz,- fechãin este livro imen
so, onde Aragão ora se revela o professor, o juristã, o 
político, o _esteta, o _crítico literário, enfim, um talento 
múltiplo que engrandece suas origeris sertanejas de filho 
de São José do Egito, em Pernambuco, que está na razão 
primeira de suas reflexões e de sua formação literária tão 
lúcida e tão convincente, no escrever com a clareza sedu
toramente tropical do soes nordetinos". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O Brasil e as letras perderam um de seus denodado& fi

lhos, cuja memória pranteamos, levando à sua digna es
posa, Sra. Magdelene Aragão, filhos e todos os demais 
membros de sua honrada ramília, o meu peSar e o do Se
nado Federal. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã findá a 
hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quOi-uni para deliberação 
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, em 

fase de votação, constituída dos Requerimentos n' 36 e 
39- di:: 1986, ficam com a suá apreciação adiada para a 
próxima sessão ordinária. - -----

0-Sr._ Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

o sR. PRESIDENTE'(Passos Põrto) --Pela ordem, 
concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

~ O SR. ITAMAR FRANcO (PMDB- MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador-.) -Sr. Pfesldente, Srs. Se-
nadores: -

Apesar de não haver número para votação da Ordem 
do -~ia, se V. Ex•_me ~ermitisse, eu gostaria de razer o re
gístrô-da primeira matéria, que é o requeriniento do Se
nador Milton Cabral, que se rerere à transcrição nos 
Anais do Senado do artigo de autoria do Jornalista 
Vill~s-Boas Corrêa, sob o título "Uma ROsa para Oya
ma". 

E li pedii-ia llcença a v. Ex• apenaS Para registrai tãrri-=-
bém o nosso sentimento e a ~elicidade que teve o Senador 
Milton Cabral de pedir esta trariscrição. 

Nada melhor, Sr. President7 e ~rs. Senadores, do que 
recordar as últimas palavras em. relação ao Oyama Bran-
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dão Telles, ditas pelo Jornalista Villas-Boas Corrêa, 
quando ele refere o seguinte: 

"'Sua biografia já estava pronta. Com um lugar 
na história de uma fase criativa da imprensa políti
ca. 

Por- tudo isso, com Oyama não morre apenas o 
amigo perfeito, o devoto místico de Santa Teresi~ 
nha, que se comovia até às lágrimas com a visão de 
uma rosa, a flor da sua santa. Mas, desaparece um 
dos autores e testemunhas de uma fase que não en
controu o seu cronista. E morremos um pouco cada 

-um dos sobreviventes de_ um tempo que vai sendo 
soterrado pelo esquecimento _de um país sem arqui
vos e de curta memória." 

Agn!deço a V. Ex•, Sr. Presidente, a gentileza que me 
concedeu de proced_er, neste momento, à leitura do arti
go do Jornalista Villas-Boas Corrêa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 3: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comi.$são de R~ação, em seu Parecer 

- --n~~ 212;-de 1986), do Projeto de Resolução n' 3. de 
1986, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
contratar operação de crédito no valor de CzS 
69T710.037,26 (sessenta e nove milhões, setencentos 
e dez mil, trinta e sete cruzados_ e vinte e seis centa
vos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação fiflal é _consid-erada 

definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução o9 3, .. 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e _ ~u~ 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia, a contra
tar operação de crédito no valor de Cz$69. 710.037,26 
(sesseiita e iloye milhões, setecentos e dez mil, trinta e 
sete cruzados e vinte e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 t:. o Governo do Estado da Sahia, ~os ter

mos do artigo· 29 da Resolução n~' 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
ração de crédito no valor de CzS 69.710.037,26 (sessenta 
e nove milhões, _setecentos e dez mil, trinta e sete cruza
dos e vinte e seis centavos), correspondente a 1.518.674 
Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional -
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 
45.901,91, vigente em julho de 1985, junto à Caixa Eco
nõmica Federal, esta na qualidade_d_e gestora do Fundo e 
Apoio ao Desenvolvimento S_ocial- FAS, destinada à 
implantação ~penitenciária (op-eração I); aquisição de 
viaturas e aparelhOS de radiocomunicação (operação II); 
implantação de Hospital Geral (operação III), cons
trução de centro de treinamento (operação IV); implan
tação de creches (operação V); implantação de Unidades 
Escolares (operação VI) e implantação de CaSá Lar para 
crianças Portadoras de doenças mentais (operação VII), 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESID_~TE (Passos Pôrto)- Item 4: 

Discussão, em turno únic"o~ da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~> 213, de 1986), do Projeto de Resolução n'14, de 
1986, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
coiiúatar opcra~;ão de crêdito no valor de Cz~~ 
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73.889.277Js (setenta e três inHhões, oitocentos e 
oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete cruza
dos e quinze centavos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-

são. -
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aProvada nos tennos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria: vãi -á-promulgaçãoL 

~ a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n9 4, de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, --, Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contra
tar operação de crédito no valor de CzS 73.889.277 ,IS 
(setenta e três milhões, oitocentos e oitenta e nove 
mil, duzentos e setenta e sete cruzados e quinze centa
vos.) 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~' ~ o Governo do Estado da Bahia, nos ter-

mos do artigo 2~> da Resolução n~> 93.~ de II de outubrO de 
1976, autorizaáo·a Contratar operação de crédito nova
lor de Cz$ 73.889.277,15 (setenta e três milhões, oitocen
tos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete cruza
dos e quinze centavos), correspondente a l .933.845,99 
Obrigações Reajustãvcis d_o Tesouro __ NaciOnal -
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de: Cr$ 
38.208,46, vigente em maio de 1985, jUltto~ã Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,- destinada 
à implantação de centros e~ucacionais, para ensino pro
fissionalizante a i1ível de 2~' grau, Õ-bedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publica~o. - - - -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 5: 

DiscussãO; ein tUrno úniCo, da redação final ( ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 
214, de 1986) do Projeto de Resolução n~>9, de 1986, 
que autoriza o Departamento de Estradas de Roda
gem do Estado de Santa Catarina a elevar em CzJ 
142.451.149,49 (cento e quarenta e dois milhões, 
quatrocentos e cinqaenta e um mil, cento e quarenta 
e nove cruzados e quarenta e nove centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vaí à promulgação. 

É a Seguil'i:te a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução ~ 9; de 
1986. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do artigo 42, inciSo VI, da G_onstituição, e eu, Presiden
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1986 

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de Slltlta Catarina a elevar em CzS 
142.451.149,49 (cento e quarenta e dois milhões, qua
trocentos e cinqüenta e um mil1 cento e quarenta e 
nove cruzados e quarenta e nove centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de Santa Calarín·â autorizado a elevar, tempo
rariamente, os parâmetros estabelecidos nos incisos I e 
I.II do artigo 2~' da Resolução n~' 62, de 28 de outubro de 
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1975, modifiCada pela de pi' 93, de ll de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa reali
_zaroperação de crédito no valor de Cz$ 142.451.149,49 
(cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e cin
qaenta e um mil, cento e quarenta e nove cruzados e qua
rent~ e nove centavos), correspondente a 3.728.262 Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,. 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 
38.208,46, vigente em maio- de 1985, com recursos da 
Agência Especial de Financiamento Industrial- FINA
ME e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econó
mico e Social - BNDES, destinada à conclusão da se
gunda etapa da travessia Continente - Ilha de S!inta 
Catarina, Obedecidas aS condições admitidas Pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta reSolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 6: 

Discussão, em turno único,-da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer 
n? 215, de 1986), do Projeto de Resolução n9 10, de 
1986, que autoriza o Governo do Estado do Espírito 
Santo a contratar operação de crédito no valor de 
Cd 12.327.175,16 (doze milhões, trezentos e vinte e 
Se-te mil, cento e s_etenta e cinco cruzados e detesseis 
centavos). 

Etn discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus

são. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada nos termos do arL 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E __ a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçiio final do Projeto de Resolução n9 10, de 
1986. 

Faço sab!!! que o Senado Federal aprovou, nos termos 
çio artigo 42, -inciso VI, dã Co.nstitulção, e ·eu, - , Presi
dente,_prorpulgo_ a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a 
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 
12.327.175,16 (doze milhões, trezentos e vinte e sete 
mil, cento e setenta e cinco cruzados e dezesseis cen
tavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Governo do Estado do Espírito Banto, 

nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de II de ou
tubro de 1976, do S_enado Federal, autorizado a contra
tar operação· de crédito no valor de CzJ 12.327.175,16 
(doze milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta 
e cinc() cruzado_~-~ dezessei~ centavos), correspondente a 
249.553,72 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio
nal - ORTN, considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 49.396,88, vigente ein agost9_de I985,junto à Cai~ 
xa Econõmica -F'ederal, esta na qualidade de g~stora do 
Fundo_ de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à ampliação da rede estadual de ensino, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil, no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua pubUcação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 7: 

MATÉRIA A SER DEClARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n~' 219, de 1983, de au
toria do Senador Álvaro Dias, que revoga o 
Decreto-lei n9 1.170, de 10 de maio de 1971 e dá ou
tras providências. 

A Presidência, nos termos do art. 369, alínea .. a", do 
Regimento Interno~ e conforme os pareceres das Comis
sões de Segurança Nacional e de Municípios, declara 
prejudicado o Projeto de Lei do Senado n~'219, de 1983, 
uma vez que a sua finalidade já foi atendida peto 
DecretO-lei n• 2.183, de 19 de dezembro de 1984. 

A matéria vai ao Arquivo. 
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O Sii~ PRESID~NTE (Passos Pôrto)- Item 8: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n~" 266, de 1983, de au
toria do Senador Marco Maciel, que acrescenta pa
rágrafo único ao artigo 4~> da Lei n~> 4.737, de 15 de 
julho de 1965 (Código Eleitoral) e dã outras pmvi
d.ênc;i_as. 

O S_R. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidên
cia, nos termos do art. nQ 369, alínea "a", do Regimento 
Interno, e c_onforme o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, declara prejudicado o Projeto de Lei do 

•Senado n~> 266, de 1983, uma vez que os seus objetivos já 
foram alcançados co~ a promulgação da Emenda Cons
titucional n~' 25, de 15 de maio de 1985. 

A matéria vai ao Arquivo. 

COM PARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Mãrio Maia - Claudionor Roriz -
Alberto Silva - César Cais ~ Marcondes Gadelha -
Nivaldo Machado- Moacyr Daiia -Itamar Franco
Murilo Badaró- Alfredo Campos- Fernando Henri
que Cardoso -Mauro Borges- Pedro Simon. 

O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto)- Estã esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. Volta-se à lista de 
oradores. 
Con~o a palavra ao nobre Senador Américo de Sou-

za. (Pausa.) 
S. Ex~ está ausente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador César Cãls. 

O SR. C.€SAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"Setenta e sete milhões de brasileiros passam fome", é 
a manchete da Folha de S. Paulo, edição de 9 de abril do 
corrente. O assunto volta a ser tratado _com detalhes no 
O Globo edição de 13-4-86, e em outros veículos. 

As noticias se referem a um estudo elaborado pelo 
professor Hélio Jaguaribe., a pedido do Presidente José 
Sarney. 

Para nós que fazemos esta Casa, não poderia passar 
sem discussão estUd-o como esse que afirma que 60% da 
população brasileira se enquadra _entre os níveis de mi
séria e extrema pobreza. 

Parã uma população economicamente ocupada de 
52,4 milhões de pessoas, diz o estudo, cerca de 64,77 % 
estão trabalhando com uma remuneração de até dois saM 
lários mínimos. 

Resume ainda o estudo: 
- um terço das fami!ias vive em condições de miséria 

absoluta. 
- um quarto em situação de estrita pobreza. 
Srs. Senadores: 
Não conheço o estudo, mas imagino que o picifeSsoi

Hélio Jaguaribe ao apontar estes números globais deve 
fazer uma diversificaçãO por áreas geográficas. No Nor
deste e no Norte por certo estas porcentagens são muito 
maiores do que a mêdia nacional apontada, face os 
desníveis regionais existentes e o alto Indice dos sem em
pregos ou com subempregos. 
- Para uma família com menos de um salãrio mínimo o 

seu ganho é menor que o estritamente necessário para 
um regime alimentar equilibrado. "São pessoas que ar
rastam uma vida extremament~ penosa, morrem cêdo, 
são- vítimas de tod-a sorte de doenças (0 Globo). 

Para o Presidente José Sarney que mesmo conhecendo 
a miséria nordestina o Choque deVe ser o mesmo que sin
to. Como S: EX.f jJode bem governar um pais cOm 60% da 
população passando fome? Daí porque é louvãvel todo o 
esforço que se possa fazer para aumentar e baratear o 
custo dos alimentos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Desejo relatar aqui a experiência que vivi quando fui 

candidato ao governo do Cearâ e tomei contato inais di
reta com o estado de miséria da população cearense que 
safa da seca de 70. 

Esta experiência consta do livro que escrevi "Um mo
delo de desenvolvimento para o Cearâ". 

No contato pessoal com os mais pobres pude sentir 
que aquele segmento da população estava fadado a um 
subdesenvolvimento mental por falta de proteínas de ori
gem animal na sua dieta alimentar. 
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Busquei as fontes de informação e_ o ex-Ministro do 
Interior, o saudoso Cearense João Gonçalves de Souza, 
então trabalhando na OEA, mostrou-me pesquisa iiidi
cando a absoluta carência de proteínas de origem animal 
na dieta alimentar do nordestino. 

Decidi iniciar o Governo dando prioridade absoluta à 
nutrição, a fim de que a população melhorando sua die
ta, pudesse trabalhar com maior produtividade, e as 
crianças supridas de proteína animal não ficassem sujei
tas à atrofia f'lSicã--e ao subdesenvovimeilfO mental. 

Procurei então um:a: inaneíra de baratear as proteínas e 
através de pesquisa pude constatar que o feijão é a única 
fonte de proteína para o grande contingente populacio
nal cearense. 

E no caso das proteínas de origem animal apesar do 
Ceará possuir razoável rebanho bovino, capríno, oVíriO-e 
suíno, além de uma avicultura bastante desenvolvida, foi 
decidido procurar o fornecimento de proteína animal a 
baixo do custo através do incremento da pesca e do con~ 
sumo de frutos _do mar. 

O Cearã é hoje um dos maiores centros pesqueiros do 
País e a exportação de pescados é- um dos principais bens 
de sua pauta. Possue também reservas pesqueiras nos 
seus açudes._ Na ocasiã.o fizemos todo um sistema de 
apoio à pes_ca artesanal, e através da instalação de fri~ 
goríficos, suprindo 120 postos particulares de vendas e 
utilizando camionetas e carrinhos de mão para distribuir 
peixe nas praças e ruas, elevamos o consumo de Fortale· 
za a 3 (três) tonfmês em 1970, para mais de 90 toneladas 
mensais em 1974. 

Ao trazer, Sr. Presidente, este assunto a esta Casa, ê 
que entendo que se queremos e necessitamos acabar com 
a fome do Brasil ê urgente que o assunto seja debatido, 
experiências colocadas como exemplo, para que o Poder 
Executivo que tem os meios à sua disposição possa en
contrar o caminho mais rápido para elinVnar este flage
lo. 

A solução deve ser de múltiplas ações: maximizar o 
emprego, adota políticas que levem a uma maior distri
buição de renda, elevação relativa da remuneração do 
trabalho, incentivos à produção de alimentos a baixo 
custo dentro de uma dieta alimentar razoavelmente equi
librada, distribuição direta ao consumidor com o míni
mo de intermediários, oportunidades educacionais para 
as grandes massas entre tantas outras medidas que pode-
· riam ser citadas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
O impo"rtante ê a- mobilização da vontade popular no 

sentido positivo. Resolver o problema adicionando no
vos sistemas produtivos e buscaiido direcionar o ··orça
mento para os setores que se constituem nas causas do 
grave problema. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Conêedo a 
palavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PFL- RN)- Sr. Presi
dente. em sinal de protesto ao procedimento da lista de 
oradores, deixo de usar da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Lamento, 
profundamente. V. Ex• tem presidido as sessões e sabe 
que., aqui, agimos com o mâximo de generosidade e de 
compreensão dos oradores inscritos. 

O Senador César Cais. havia se inscrito antes de V. Ex• 
nesta sessão. De modo que concedemos a palavra a S. 
Ex• apenas por que o seu nome constava na lista em po
sição anterior à inscrição de V.Ex• 

O SR. MARTlNS FILHO - Não ê verdade! 

O SR. PRESID-ENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG- Pronun
cia o seguinte discurso.} - Si-. Pr-eSidente, Srs. Senado
res: 

Trazemos ao conhecimento do Senado a preocupação 
do professor catedrâtíco Dr. Amaury T.L. Andrade, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em 
obstetrícia e ginCcologia, a respeitO dã nomeação de uma 
Comissão, pelo Ministério da Saúde, para esiudar a se~ 
gurança do anticonceptivo por implante subcutâneo -
NORPLANT. - -
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Teme o Dr. Amaury, pesquisador envolvido no proje
to, que se repita, maiS uma vez, a preCedência da postura 
poHtica_ so_bre ·a científica, derendendo, assim, veemente
mente, que as decisões sejam alicerçadas em dados 
científi.co_s concretos, visando a resguardar os progressos 
m~dicº_s das decisões puramente políticas e;ConseqUen
temente, _evitar que se prejudique o_ povo. 

Por se tratar de um pesquisador sêrio, com curso no 
exterior e reconhecido respeito de sua classe, ê que, ao 
tranSmitirmOs sua justa preocupação, apelamos ao Se· 
nhor Minist_ro da Saúde para que leve na mais alta consi
deração as colocações da carta e ele dirigida e em seu po
der. 

Era o que tínhan1os a dizer. (Muito bem!) 

O Sr. Murilõ Ifadaró- Sr. Presidente, peço ·a palavri 
para uma breve comunicação, como Líder do PDS.· 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, como Líder, 
para uma breve comunicação. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Como 
Líder, para uma comunicação)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, comunicamos à Casa que, no próximo dia 16 de 
abril, quarta-feira próxima, em cadeia nacional de rádio 
e televisão, o_ Partido Democrático Social sob os auspí
cios da Justiça Elejtoral, fará realizar seu programa de 
ação partidária. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRE_S_[D_ENTE_(P.assos Pôrto)- Não hã mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo_ a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã_ a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 36, de 
1986, do Senador Milton Cabral, solicitando a trans
crição, nos Anâis do Senado, do artigo de autoria do jor
nalista Villas·Boas Corrêa; publicado no Jornal do Braw 
Sil, sob o títulq. "Uma Rosa para Oyama". 
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Votação, em turno llnico, do Requerimento n9 39, de 
1986, de autoria do_Senador Odacir Soares, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
pronunciado pelo Desembargador José Clemenceau Pe
drosa Maia, por ocasião de sua posse no cargo de Presi
dente do Tribunal de Justiça do Estado de Roildônia, em 
17 de março de 1986. 

Discussão, etn primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade e j uridicidade, nos termos do art. 
296 do Regimento Interno), dci Projeto de Lei do Senado 
ri., 80, de_l982, de <!-uio.ria do Senador Gã.s-tão Müller, 
que Vedã às emissoras de rádio e televisão fazerem pro
paganda comercial utilizando~se de rrases ou textos em 
Hngua estrangeira ~ dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n"' 36, de 1986, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de. 

Discussão, em primeiro turno (apreciaçãO prelhnimir 
dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento ln-

_ terno), do Projeto de Lei do Senado n"' 194, de 1983, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a 
administrãção dos sindicatos rurais e regula a eleição de 
suas diretorias e representantes, tendo 

PARECER, sob nv 106, de 1985, da Comissão: 
_ -de Constituição e Justiça, pela injUridicidade. 

Discussão, _em primeiro turno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 
296 do Re.gimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n"' 199, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que eleva o valor do salârio-ramüia do trabalhador e a 
taxa para o seu custeio. tendo 
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PARECER, sob nv 76, de 1985, da Comissão: 
.:..... de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida

de e injuridicidade. 

Discussão, em primbiro -turrio (apredãçãó Pi-eliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
menfo ln terno),- do ProjetO de Lei do "Senado n"' 87, de 
1 9"85, de autoria do Senador Hélio Gueiros, que e>;.tingue 
o cargo de vice-reitor das Universidades Autárquicas e 
dá outras providências~ iefldo 

PAREÇ_ER, sob n"' 15, de 1986, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

de. - -
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Discussão, _em p_rimeiro turno (apreciação Preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 170, de 
1985, de autoria do Senador Jorge Kalume, que estabele
ce a reciprocidade da correção monetária- e juros do pa~ 
gamento com atraso de dívidas_ ao contribuinte, tendo 

PARECER, sob n"' 706, de 1985, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstífu~ío~alida-

de. -

Discussão, em primeirõ tufno (apreciação preliminar 
da constitucionalidade, nos termos do a~t._ 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado_n'1262,-de 
1985, de autoria do Senador Roberto Wypych, que dis~ 
põe sobre a criação de escolas agrícolas federais nos mu
nicípios de Ç~scave:l, _Palo~ina e _Medianeira, no Estado 
do Paranâ, a nível de 211 grau, tendo 

-PARECER, sob n"' 210, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

de. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 26 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
CARLOS ALBERTO NA SESSÃO DE 11-4-86 E 
QUE, ENTREG_ijE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN. Como 
Líder~ pronuncia O seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Devo, mi tarde de hoje, da tribuna do Senado Federal, 
tecer algumas considerações acerca do program11 do Go
verno de promÕver o recadastramento eleito-ral no País. 

Entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a nossa 
posição é a de enaltecer essa iniciativa, que visa a morali~ 
zar as eleições. 

Devo, porém, manifestar a minha apreensão no que 
diz respeito ao mêtodo de recadastramento, que se pre
tende fazer em 45 dias. 

Se hã eleitores-rantasmas, se hã votações fraudulentas, 
aqui não vamos entrar no mérito. Porém, precisamos, 
acima de tudo, advertir o Congresso Nacional para este 
recadastramento_ que se pretende fazer em 45 dias, por
que corremos o risco de privilegiar uma categoria políti
ca economicamente poderosa para a Constituinte que te
remos em 1987. 

.Já <?n~em r~cebia telefonemas. de alguns Vereadores do 
fnterídr do meU EStado, pi-eocUpados com o volume de 
recursOS que terão de levantar para recrutar eleitores 
para o rccadastramento. Eles simplesmente não dispõe 
dess_es recursos. O que ocorrerá entã.o? Somente os pode
rosos poderão participar do recadastramento. O que se 
conclui é que, desse modo, somente a burguesia ê que vai 
Cbegaf-à COrisfituinte-, .. a·ser eleita em 1986."Serã a Cons
tituinte ·da burguesia, porque somente a burguesia, os 
grandes empresârios, o grande capital é que terão dinhei~ 
rO para gastar nas cidades do Nord~ste, principalmente 
nas mais empobrecidas, nesse recadastramento eleitoral. 

O Sr. César Cais- Permite-rrie V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO -O que advogo? Advo-
go, Sr. Presidente, que esse r_ecadastrarne_nto deva ser fei~ 
to --e isso é viável - no dia das eleições, sem gastos 
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para a Nação, sem gastos para a classe polftica, permi
tindo aos novos valores, às novas gerações, aos líderes 
sindicais, aos jovenS líderes estudantis, que participem 
da Constituínte. 

Pergnto: esses jovens que pretendem entrar na v_ida 
pública, a classe trabalhadora, os líderes sindicais que al
mejam um lugar na Constituinte para dereilder os inte
resses da sua categoria, como é que a ela poderão chegar, 
se esse recadastramento vai privilegiar a burguesia, que 
previamente controlará a lístagem do eleitorado? 

O Sr. César Cais- Pernlíie V. EX.f uõl-aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO -Concedo o aparte ao 
nobre Senador César Cais. 

O Sr.-CéSar Cais- NobreSenadorCarlosAlberto, V. 
Ex~ destaca pontos muito importantes sobre o recadas
tramento eleitoral, com os quais estamos todos de acor
do. Hâ necessidade de se expurgar vícios, eleitores
fantasmas, pessoas quejâ morreram, etc. Todos estamos 
de acordo! Na realidade, isso estâ sendo feito pelo pro
cesso mais complicado qUe-Se poderia encontrar. Aim~a 
hoje. o Jornal do Brasil, na página 3, publica uma das fj.
chas de recadastramento. Vinte e cinco por cento dos 
eleitores do Ceará- estou dizendo até com boa vontade 
- náo sabem preencher essa ficha. 

O SR. CARLOS ALBERTO - V. Ex• cstâ sendo 
muito generoso. 

O Sr. Gastio Müller - Permita-me, Senador apenas 
para ajudar o debate. V. Ex• leu a instrução? 

O Sr. César Cais - Li. 

o-sr. Gastão Müller - o preenchimento da fiCha, va-. 
mos dizer assim, pode ser feito por qualquer cidadão. O 
eleitor apenas terâ a obrigação de assinar. 

O Sr. César Cals- Senador Gastão MUller, isso ai vai 
dar margem exatamente aos aspectos que o Senador 
Carlos Alberto estâ colocando. Como é que se pode fa
zer isso no Nordeste, no interior do Estado do Ceará? Os 
chefes políticos vão ensinar ·a duas oU três pessoas ~e me
lhor nível, e essas pessoas é que vão fazer todo aquele 
preenchimento de fichas. 

O Sr. Gastão Müller- Fazem o papel do antigo pre
parador eleitoral. 

O Sr. César Cais- A verdade~- que enseja despesas 
muito maiores. Se estamos aqui na luta contra o abuso 
do poder econômico - o Congresso vái Votar müito bre
vemente um projeto contra o abuso do poder económico 
- não hã dúvida de que essas desp~as serão três vezes 
maiores, porque agora vamos ter toda uma mobiliz._ação. 
Sou favorável ao recadastramento. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Claro! Todos nós so-
mos favoráveis. - - -

O Sr. César Cais-~ unla ficha, como se fosse o Im
posto de Renda. Ainda hoje vi, no_Bom_Dia, Brasil, o 
Juiz-Presidente do Tribunal dizer que qualquer erro na 
ficha fará com que o computador a rejeite. Ora, a ficha é 
realmente complicada, temos certeza que ~ realmente 
complicada. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Para os alfabetizados, 
quanto mais para os analfabetos. 

O Sr. César Cais-- Vai haver toda uma mobilização 
popular de transporte, etc., de abril até 30 de maio, outra 
em setembro, para receber o titulo e, finalmente, em no
vembro. Sem dúvida, haverá uma despesa muitas vezes 
maior do que --imagino que o Senador Carlos Alberto 
irã propor - se na hora da votação, no dia 15 de no
vembro, se entregasse o titulo. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Parece-me que esta é 
uma emenda do Senador Virgílio Tãvora. 

O Sr. César Cais- Que o iftufo ficasse retidO. Ne5te 
caso, todo aquele problema do computador da fjcha, se
ria resolvido por uma estrutura da própria Justiça Elei
toral, e não por pessoas que, de certo modo, teremos de 
fazer com- que suas despesas sejam Cobertas, porque é in
viável fazer aquilo sem muitas despesas para todos os 
políticos, uma vez. que a própria Justiça não estâ apare
lhada para realizar o preenchimento da ficha. Se fosse a 
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Justiça que fizesse o preenchimento de ficha, tudo beml 
Mas nós é que teremos de fazê-lo. 

O S~ . __ Gastão Müller- Não, pelo que está nas ins
truções ... Desculpa-me, Senador Carlos Alberto. 

O Sr. Carlos Alberto- Darei já o aParte ao Senador 
Gastão MUller. Antes, quero apenas dizer ao Senador 
César Cais que vamos ser bem claros, principalmente 
para a imprensa, que está dando uma grande cobertura 
ao reca:dastramento eleitoral. Na verdade muitos estão 
buscando, através das páginas dos grandes jornais do 
País, dar o enfoque de que hoje o Brasil tem um gigantes
co eleitorado fantasma. Esta é uma falsa idéia de alguns 
jornalistas, de alguns segmentos. Acredito que ~tam 
problemas em alguns municípios do Rio Orãride do 
Norte, de Mato Grosso, de Minas Gerais, do Ceatã, do 
Mara11hão, de qualquer Estado. A verdade é que deve
mos colocar para o Presidente do Tribunal Eleitoral, que 
recadastramento eleitoral não depende tão-somente do 
Tribu11al Regional Eleitoral de nenhum Estado. Não de
pende! Depende, sim, muito mais da classe política, mui
to mais dos políticos. E aquele que não tiver condições 
económicas no.m recadastramento de 45 dias será excluí
do. E. em conseqUência, serã privilegiada a burguesia ... 

O Sr. SaldaDha Derzi - Muito beiill 

O SR. CARLO~ ALBERTO - ... que pretende tÕmar 
a- Constituinte e exPulsar dela a classe_trabalhadora e os 

-- diversos segmentos da sociedade ... 

_O Sr. Saldanha Derzi --Muito bern! 

OSR~-"CARLOS~ÁLBERTÓ .:_ ... que deSejam repre- -
sentação, no CongressO Nacional, na Constituinte de 
1986~ Recastramento em 45 dias, quem vai poder fazê. lo 
são os grandes empresários, que vão a1U2;a:J;:. «kombis", 
vão ter motoristas, vão arregimentar profissionais pRra 
trabalhar, treinados, com fichas de recadastramento, 
para levar os leitores aos cartóriOs eleitorais. 

Sr. Presidente, se a lei pune a fraude eleitoral, um in
frator potencial, sabendo que está sendo_ rl':31~do um 
recadastramentO no dia da eleição,- e que terá que dei
xar retido o seu título de eleitor na seção eleitoral- não 
terá-a- COragem de votar duas vezes, pois haverá meios 
concret..os de se identificar o delito. 

O Sr. Gastão Müller - Vota. Vota com outro título, 
em ouua cidade. 

O SR. CARLOS ALB~RTO ---Aí, se vOltar dl.las ve· 
zes, o pr6p_íio Ministro da Justiça anunciou que hâ a ma
lha fina_, porque o computador vai detectar ... 

O Sr. Gastãó Müller - Mas o mal jâ estará feito. 

O SR. CARLOS ALBERTO - A lei existe para punir 
o infrator. 

O ·s---;.. Octávio Cardoso- Vota três vezes e cadastra 
apenas uma. 

O Sr. Gastão Müller - Pergunto a V. Ex•, nobre Se
nador Carlos Alberto: e que dia alguém, por votar duas 
vezes neste País, foi para a cadei3. ou foi punido? 

O SR. CARLOS ALBERTO"""'":""- Não foi -na-Velha Re
pública, mas eStamos na Nova República. 

- O Sr. Gastão Müller - A lei é a mesma. 

O SR. CARtOS ALBERTO- Parece-me que o Par
tido de V. Ex• tem advogado muito a moralidade. 

O Sr. Gastão Müller - Lógico. 

O SR. CARLOS AL8ERTO - E se V. Ex• pertence 
ao Partido do Governo e ê o Líder do Governo nesta Ca-
sa ... 

O Sr. Gastão Müller- O que V. Ex• estáâ"e"fend~do 
é que se permita, mais urna vez, a corrupção, para depois 
cadastrar. O eleitor vota duas vezes em duas cidades vizi
nhas, aí descobre--se que ele é um corrupto, porque votou 
du~s vezes e então, pune-se. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Não acredito que V. 
Ex• esteja aqui, nesta Casa, falando a favor do voto frau
dulento~ V. Ex• não se elegeu com votos fraudulentos. 

O Sr. Gastão Müller --Não! Fui Deputado Federal 
por três ,vezes, com voto normal. 
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O SR. CARLOS ALBERTO - Então, V. Ex• é um 
caso _à parte? 

O Sr: Gastão Müller - Não, é que não estou enten
dendo o que V. Ex• está dizendo. 

O sit; CARLOS ALBERTO -o V. Eii cstâ diundo o 

que estou advogando o voto fraudulento~ Então, V. Ex• 
também foi eleito pelo voto fraudulento. 

O Sr. Gastão M"u11er - Não disse nem poderia pensar 
isto de V. Ex• Pór que dizer que V. Ex• estã defendendo o 
voto fraudulento? Estou dizendo que a fraude permane
ceria ainda nesta eleição, em função de que o cadastro 
fosse feito no diã da eleição. Vou dar um exemplo dentro 
do _meu Estado: o cidadão vota em Cuiabá pela manhã, 
atravessa a ponte e vota na cidade de Vãrzea Grande, 
que é vizinha, pois começa do outro lado do rio. Então, 
serã um voto fraudado, porque ele votará pela manhã 
num lugar e à tarde, em outro. Depois, o cadastramento 
pelo computador vai verificar que o cidadão fraudou, 
rnas o fato jã estará consuinado. Ele já votou, a urna jlj, 
foi apurada e o voto já foi contado. Foi o que quis dizer. 
Jamais quis defender voto fraudulento. Além disso, uma 
curiosidade: eu estava aqui dia 5, V. Ex• estava, o Sena
dor César Cais estava. Votamos essa lei, ninguénllavan
tou essa premissa, abrindo um crédito de 600 bilhQes de 
criiiêiros, na época hoje 600 milhões de cruzados- para 
se fazer o cadastramento, e a lei, sancionada, passa a ser 
ime~atamente executada, ninguém pediu para se adiar. 

O Sr. Sa~danha De~ - Mas pode deixar de gastar? 
Gãs~ar na~ oça~lão oportuna. 

_O Sr. GastãO J\IÍüller- Não entendi até onde V. Ex• 
querem chegar, agora, com mais um advogado contra o 
iecad~stramento. o eminente ... 

O SR. CARLOS ALBERTO - Não, ninguém cstâ 
contra o recadastramento. Ao contrário, estou a favor 
do recadastramento reafirmo: estou a favor do recadas
tramento! 

O" sr~ G-astãO Müller - É a mesma velha história do 
sule_ito que era ~ontra o divórcio, porque não considera
va a época oportuna, o divórcio tinha que ser depois. No 
Brasil de Juscelino Kubtitscheck não se queria construir 
Brasília, alegando-se que deveria ser construída depois. 
E vai-se deixando 12ara depois ... O se faz, ou não se fazl 
QUer dizú, o recadastramento, pelo que o Ministro Sil
veira imagín_a_e sonha, e é uma mola-mestra dessa luta, é 
para-jãl Para que na próxima eleição de 15 de novembro 
se tenha !lm eleitorado enxugado de toda aquela fraude 

- de que no Mato Grosso, por e"emplo, fomos grandés 
vitimas, não só no tempo do PMOB, da ARENA, como 
desde os tempos mais antigos. 

O~!~ 'Yi_rgfl_io Távora -:_Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, entendo 
que V. Ex• e eu estamos numa situação muito especial 
para julgar esse recadastramento, ver as reações partidas 
do interior a respeito, porque não somos, no momento, 
parte pessoalmente interessada, não vamos disputar 
mandato algum. 

O SR. CARLOS ALBERTO -Não sou candidato a 
nada, e V. Ex• também não o é. 

O Sr. Vifgílio Távora - Agora,- gostaríamos de 
lembrar a esta Casa que é um vexo que vem de longe, 
desde 19JO, eleições gerais, geralmente de quatro em 
quatro anos, de cinco em cinco anos, tempo suficiente 
para se fazer todas as modificações na lei eleitoral. Mas, 
invariavelmente, um ano antes da eleição é que se co
meça a - de acordo com os interesses da maioria domi~ 
nante no momento, ... 

O SR. CARLOS ALBERTO - Exatamente. 

O Sr. Virgilio Távora- ... seja a antiga maioria, seja a 
atual - é _que se começam a tentar resolver problemas, 
os mais diversos, eleitorais- Veja V. Ex•, vamos examinar 
Com toda clareza, porque jã. estamos assim com menos 
paixão no assunto, porque não vamos, justamente, fazer' 
urna disputa, pelo menos cremos que não vamos fazer 
uma disputa pessoal de cargo. 
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• O SR- CARLOS ALBERTO - Claro. 

O Sr. Virgílio Távora- O que nós assiStimOS~ 0-efeí~ 
torado de um grande município: -o do interior do Estado 
de V. Ex', do interior do Estado do Senador Saldanha 
Derzi, no interior do Estado do Senador Cid Sampaio, a 
sede.- ah!, não temos a menor dúVida, é fácil de resol
ver, o problema da sede do municíPio~ Mas esse eleitora
do do interior hã de ser transportado - estamos contan
do o que existe. Não é fantasia, ê .a realidade. 

O SR. CARLOS-ALBERTO-- É-a -realidade! 

O Sr. Virgílio Távora- Primeiro Que-tudo, -tem que 
haver alguém que preencha uma ficha dessas, porque o 
eleitor senti-alfabetizado, e agora o analfabeto - há 
pouc-os destes realmente na primeira etapa da troca dos 
títulos, -e o semi-analfabeto, que nós sabemos ser a 
grande maioria do eleitorado rural, ·este vai necessaria
mente exigir uma pessoa para preencher eSsã ficha, que, 
diga-se de passagem, roi feita para o ·meio urbano e não 
para o rural. Veja bem, vai precisar de uma pessoa que 
vã lá e depois alguém que o leve pelo menos à sede do 
distrito; porque não passa na cabeça de ninguém que a 
Justiça Eleitoral tenha rôlego.-em tennos pecuniários e 
em termos humanos, para levar a todos esses eleitores 
disseminados neste imenso PafS. Isto é qüe temos- que 
ver. Não estamos aqui querendo fazer proselitismo, rries
mo porque - vamos repetir ...:... isto areta diret3.mente a 
quem vai ser julgado pelo povo a 15 de novembro, ·que 
não é o nosso caso. Há ainda mais: vamos supor que essa 
cédula a ser preenchida, essa ficha, pudesse, em 45 dias, 
ser distribuída com uma prorrogação que o Tribunal Su
perior Eleitoral desse nesses mais diferentes rincões._Não 
vou falar na Amazônia, nos rincôes ·mais ãfãstadi:is-de 
Mato GrossO-. Vamos supor que isSo fOsSe Verdade._ O_, 
que vai haver realmente é a distorção, de um lado, de 
quem tem recursos financCir"os abundantes para montar 
uma máquina suficiente que, paralelamente à da Justiça 
- que vai ser deficitâría e isto salta aos olhos de cada um 
-, obtivesse melhor resultado nesse cadastramento. Isso 
não hã a menor da menor dúvida. Mas isso não vai ser 
tudo. Vamos supor que esta parte rosse solucionada, que 
tivéssemos resolvido o recadastramento. Depois, a distri
buição de todos esses títulos, até prova em contrário, se
rã por ordem alfabética. O eleitor terâ que voltar a al
gum lugar para receber esses títulos. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Os planejadores são 
os sonhadores da Nova República! 

O Sr. Virgílio Távora- E finalmente, a eleição. Isso 
não invalida o recadastramento. Esses problemas são to
dos aqui colocados, como por nós incentivados, por uma 
emenda que apr~senilffios. O primeiro projeto Que pas
sar ·aqui sobre ãssunto eleitoral em regime de urgência 
anexaremos, para que seja debatido, não só por nós, mas 
por todos. Se nos convencerem de que estamos errados, 
muito que bem; se não continuaremos -com a nossa opi
nião. Desculpe, pois nunca fizenlOs--apirte longo, mas 
era preciso pai-a elucidar bem a questão: s-omos a favor 
do cadastramento, mas de rorma racional. 

O SR. CARLOS ALBERTO- Dentro do_aparte do 
Senador Virgílio Távora, que S. Ex• colocou muito bem, 
devo dizer que, na hora em que aqui teço algumas consi
derações gostaria de ressalvar a lembrança do Senador 
Virgílio Távora de que não falo em causa própria, pois 
não sou candidato ne:stas eleições, jâ- que terei niandalo 
até 1991. E não sou candidato a governador, ou a qual
quer outro cargo. Tampouco o Senador VirgíliO Távora. 
No entanto, o bom senso -é bem verdade - deve ser 
derendido sempre. E sinceramente, Senador Gastão 
M üller, não há quem me possa_convencer de que minhas 
apreensões são" infundadas. Sou um político profissional, 
como V. Ex' e o Senador Virgílio Távora, no bom senti
do. 

O Sr. Virgflio Távora - No bom sentido. 

O Sr. Gastão Müller - Com muita honra. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Então, não hã quem 
me convença de que em 45 dias se possa fazer o recadas
tramento eleitoral, pelos menos no meu Estado, o Rio 
Grande do Norte, onde hâ maiS de 1 m.ilhão de eleitores, 
um Estado onde O eleitor acostumou-se a ter atenções 
paternalistas - você tem que_ n;tandar busca~ o ~leitor 
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em casa para levá-lo ao Tribunal; 'tem que levar o funcio
nãrio para preencher uma ficha, e isto custa dinheiro. 
Por isto é que entendo que a Constituinte eleita em 86 se
rã uma Constituinte burguesa, formada pelo grande ca
pital, porque somente :Poderão- concorrer aqueles que ti
verem condições financeiras e poder: económico do lado. 
E as grandes empresas vão investir- rieste recadastramen
to. Chamo a atençã_o_do Senado para esse grande proble~ 
ma. As grandes empresas, as multinaCionais, vão razer 
investimentOs serííssirilOs nesse recastramento, para po
der eleger o maior número_ de Constituintes, quando isso 
poderia ser efetivado nO dia da eleição. Como? O cida~_ 
dão, a-o entregar a ficha cadastrai, o rormulãrio, entrega
rá também o seu título, que ficará retido. Ele então volta, 
e ê evidente que, se tiver votado duas vezes, a Lei está aí 
para puni-lo. 

O Sr. Gastão Müller - Depois-qrie ele votou. 

O _SR. CARLOS ALBERTO- Depois qüe ele votou. 
Mas está punido._ E qual o brasileiro que fará isto? Não 
acredito que um cidadão brasileiro assim proceda, sa
bendo que será punido e que poderá ir para a Cadeia, 
porque, acredito, até que me provem o Contrário, nos 
propósitos da Nova República e do Governo -Jõsé Sar
ney, Então, se o in(rator.Le!Jl.a lei_2_~ra pu_ni-lo,_ e s~ sabe 
que irâ mesmo para a cadeia, eviQente gl,le se sentirá de
senCorajado.de votar duas ou_ três vezes. _ 

O Sr. Saldanha Derzi -·Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO- Pois não, com muito 
prazer. 

d -~fr: S3.Idanha D-erzi- -Nobre Senador Carlos Alber
to, estou inteiramente solidário com V. Ex• Realmente a 
argumentação de V. Ex• é exata. :E não se muda _a regra 
do jogo_depois~de inícia-do esse jogo. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Exatamente. 

O Sr:Saidanha Derzi- Já estamos em campanha elei
toral, praticamente. Então, agora, às vêsperas das 
ele\Ções,- ê ·que vamos mudar a regra do jogo? 

O SR. CARLOS ALBERTO- Quando V. Ex•s fo
rem trabalhar os seus redutos eleitorais na busca do vá
to, nos comprOmissos com os eleitores, vão ter também a 
preocupa~ão de recadastr~ eleitores. 

O Sr. Saldanha Derzi- Neste País, há essa mania:--às 
vêsperas das eleições, sempre se mudam as regras do jo
go, vêm as leis eleitorais. E atê agofa nã-o se votou a re
gulamentação dessa eleição que vamos ter a 15 -de no
vembro. No entanto, já querem fazer o recmiastramento, 
e nenhum político brasileiro pode ser contra o recadas
tramento. 

O SR. CARLOS ALBERTO -Claro! 

O Sr. Saldanha Derzi ~ Há necessidade urgente de se 
enxugar, de se acabar com os títulos falsos. Hoje, com a 
modernização, com o computador, podemos atualizar· 
realmente o nosso serviço eleitoral, fazer todos os títulos 
deTõdo- o Brasil. Todos Dós somos ravorãveis. Mas, ago
ra, onde haverá recursos? O recadastramento é uma ver
dadeira eleição, porque teremos que trazer os eleitores 
do interior para a cidade, transportã-los, alimentã-los, 
devolvê-los e depois trazê-los, novamente, para_lev~rem 
o seu título. Onde vamos ter recursos? Somente ãs gfan-:. 
des empresas poderão financiar essas despesas. Não é 
possível! Ainda sugeri que se fizesse_-O recastra~entq nas 
Capitais; porque nestas geralmente o eleitor estâ em Vol
ta da grande cidade. ~ão hã dúvida de que se_ pode razer 
nas Caplnfis;--mas no interior do Estado neni em seis me
ses teremos condições de_raz_er o recadastramento total 
dos nossos eleitores. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Não, não temos. 

O Sr. Saldanha Derzi- Agora já estamos na época da 
- -safra, da colhei taL d ag_ricultor não vai sair, não vai lar

gar a sua colheita para ir fazer o recadastramento. 

O SR. CARLOS ALBERTO - E nas enchentes do 
Nordeste! 

()Sr. Saldanha Derzi- Então, ele não vota; ele se su
jeita a ser multado e não vota. Além disso , é preciso ter. 
ceriterias de secretárias p-ara receber _os milhares de elei
_to_rcs. E V. Ex• já viu a ficha de recastramento? 

Abril de 1986-

O SR. CARLOS ALBERTO - Jã. 

O Sr. Saldanha D_erzl-:- Há 31 campos a serem preen
chidos. t mais difiêil do que preencher o Imposto ·de 
Renda. 

O SR. C.ARWS ALBERTO - E os analfabetos? 

O Sr. Sald311ha Derzi- Como os analfabetos vão fa
zer isso? E os menoS letrados- porque há os que assi~ 
nam e são menos letrados- como vão fazer isso? t: in~ 
teiramente impossível. Realmente, essa portaria foi feita 
por pessoas que nunca fizeram eleição, que não conhe-
cem o que é rãzer política no interior do Brasil. 

O SR. CARLOS ALBERTO ---Conhecem política na 
teoria, SenadOr.- Eles conhecem política nos livros, jor
nais, na TV Globo, mas na prática não. 

O Sr. Saldãi:J:ha Derzi- Exato. Faço eleição hâ quan
tos_ ãnoS no_ interior~ desde o ·cabo-eleitoral, que vem lá 
do fim do interior trazendo o eleitor, lidando com o elei
tor. ErltãO, conheço o qUão difícil ê se razer uma eleição, 
o quão dispendíõsõ -é uma-eleiçãO-:' Não há cabimento 
que se: continue com esse recadastramento. Estou de ple-
n:O-acordo que se deve fazê-lo na-s Capitaíú~ deixar para 
os outros dois anos, po.rque temos 87 e 88, para se razer 
no resto do Brasil. Arteremos, então, dois anos, e temos 
as: eleições em 88. Pode-s~ fazer iss-o no interior nos pró
ximos doiS anos, porque nem em seis, nem em oito meses 
o raremos. Vai acontecer o seguinte: vai diminuir de tal 
ordem o número_de eleitores que vários Estados vão-per
der número de Deputados. 

i 
O SR. CARWS ALBERTO- Não acredito que nem 

50% do eleitorado brasileiro sejam alcançados pelo reca-
d~stramento, ~m 45 dias. -

O Sr. GaStão Müller - Ê por causa da legislação 
atual. 

O SR. CARLOS ALBERTO - CinqUenta por cento 
não _serão cadastrados. 

O Sr. Gastão MüUer - O número de Deputados é 
pela população, meu Deus não é pelo eleitorado! 

O Sr. Saldanha Derzi- Vai acontecer o seguinte, vão 
dizer: tínhamos regiStrado sessenta e um milhões de elei
tores; agora temos trinta. Tínhamos trinta milhões de 
eleitores - fantasmas. 

O SR. CARLOS ALBERTO'- Quando não é verda
de. 

O Sr. Saldanha Derzi - Ainda vão jogar para cima 
dos-potrticós que OS que-faltaram, os que-iião Vieram 
eram os fantasmas, deiam os títulos ein duplícata. Quer 
dizer, é uma imagem ruim que se vai fazer do Brasil e_dos 
políticos brasileiros, dos Estados, especialmente .daque
les que menos eleitores irão fazer. Vão dizer que os que 
não recadastraram é porque eram rantasmas. Dirão uma 
série de coisas. Estou plenamente de acordo, e raça um 
apelo ao Tribunal Eleitoral para rever. Da para se fazer 
isso nas Capitais, -não-digo em 45,"-mas em 6ú dias, pode
se fazer em todas as Cap-itais brasíleiras, e já é um cO"
meço, e se fazer nos próximos dois anos no resto doBra~ 
sil. Estou plenamente de. acordo com V. Ex~ Esta é a me
dida mais correta, mais justa._ Muito obrigado. 

O Sr. Gastão Müller- Permite V. -E:x• um aparte? 

O SR.~ CARLOS ALBERTO - Pois não. 

O Sr. Gastãá Müller ::_ SenadOr Cai-los Alberto, só 
para ilustrar o debate admirãvel que V. Ex~ trouxe, prin
cipalmente numa sexta-reira, para nos manter aqui no 
plenário: Parece que o Senâdor.-Saldanha Derzi não leu a 
lei. S. Ex~. pelo temperamento, é um homem de bem, é 
um homem de agradável convivência, hábil político, tan
to que está aqui no Senado e no Congresso há quase 40 
anos. S_enador Virgílio Távora, quem leu a lei não pode 
falar o que o Senador Saldanha Derzi mencionou agora. 
A lei tem um artigo, e participei de tudo aqui, era vice
Líder e_m exercício, _tem um artigo que diz que o eleitor 
que não ror cadastrado pelas circunstâncias ... Por exem
plo, V. Ex' conhece todo Mato Grosso, lá no Lago 
Grande, no fun de Mato Grosso ... 
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O Sr. Saldanha Derzi- Tive 90 votos lá, e eram 91 
eleitores. · 

O Sr. Gastão Mú11er- Na outra eleição fuY canctfd~to 
lá, -vi"Siteiwa e tiVe todOS oS-VOtoS--ae lã, porque o político 
que vai àquela região fica marcado, no sentido positivo. 

O Sr. Saldanha Derzi - Endeusado. 

o Sr. Gastio Mü.ller - senadOres CarieiS-Alberto e 
Virgílio Távora, a lei é clara: para o eleitor que não pu
der, por qualquer circunstância, ser cadastr~do, vale o 
título atual. h clara a lei. O eleitor que, por motivo qual
quer, como o de distância geogr_Micà, não puder ser ca
dastrado, ele vota com o titulo antigo: A lei não poderia 
tolher o direito de o cidadão votar, se este é portador de 
um título. A lei diz que todO portador de título eleitoral 
vota; se perdeu o título quando foi para a seção,_ele yota 
pela folha de votação. Então, a lei é clara. V. Ex~ -
perdoe-me- não leu bem a lei nem as instruções do Tri
bunal Eleitoral. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, pediria a 
V. Ex• uma leitura meditada sobre a lei vigente. Este foi 
um dos pontos mais discutidos no Tribunal Eleitoral de 
nosso Estado. Veja, realmente, o que está sucedendo. E 
vamos dizer, mais uma vez, estamos discutindo aqui em 
termos esportivos, porque -s.\to dois Senadores cujos 
mandatos não estão em jogo agora, em 1986. Estamos 
vendo como vão ficar as di#nihls, principalmente as ·ma
joritárias, desses Estados. Com permissão do orador, fi
zemos um by-pass. 

O Sr. Martins Filho- Permite V. Ex~ um aparte, Se-
nador Carlos Alberto? 
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-dentro da proibição de se utilizar, de se usar o podereco
nôrflic_o e dele abusar como instrumento para silenciar, 

_p~rª_imp_or e impedir aqueles que não tiveram a felicida
@ d_C: ~onseguir fortuna, porque no meu Estado já seiala 
para aS eleições de 15 de novembro, não nonosso forte 
cruzado, ~ão diria nem no nosso frágil cruzeiro passado, 
e sim jã se fala em dólar. Já s_e fala que determinado can
didãtõ B:astãrá -10 milhões de dólares para se eleger depu
tado federal. Como irei .colocar~me numa campanha 
como essa.,- numa eleição majoritária, sem dispor desses 
fortes dólares do Tio Sam? O que tenho são os magrcs 
çrl,!l.eiros que recebo aqui no Senado~ mesmo assim ain
da_ ameaÇado de ter cortado os ''jettons" e as diárias. Sou 
um Senador presente aqui nesta Casa. Então, caro Sena
dor, vamos dar as mãos, vamos lutar pela moralização 
dos costumes políticos do País, vamos fazer o recadas
tramen.to_ eleitoral não só no Nordeste como no Centro e 
no Sul, para que as eleições de 1986 realmente represen
tem a vontade soberana do povo brasileiro. Que_não 

- -- mandem aqui representantes que cheguem com o cheiro 
do azinhavre dos dólares, masque venham aqui ungidos 
pelo desejo do povo de dar o Brasif uma Constituição 
forte, c que tenham, acima de tudo, o cheiro benéfico do 
povo brasileiro. 

O Sr. Saldanha Derzi- Só um minuto, Senador Car
los Alberto. Õ nobre Senador Gastão Müller disse que 
não havíamos lido a lei. No entanto, as dicas da Justiça 
Eleitor~!. publicadas no Jornal do Brasil, dizem: 

O SR. CARLOS ALBERTO- --Com muito p-razer,-
Senador Martins F'Uho: 

"Quem não se recadastrar até o dia 30 de maio, 
terá o seu título de eleitor cancelado, mas ainda tem 
um prazo até o dia 6 de agosto para se alistar na sua 
zona eleitoral como eleitor novo. A partir dessa 
data se não se tiver apresentado, pagará multa e es
tará impedido de votar nas eleições de 15 _de no
vembro." 

O Sr. Martins Filho- Pe-Ço vCnia aos ilustres colegas 
para discordar. Creio que n6s, nesta oportunidade, deve
remos estar_aqui apoiando a Justiça Eleitoral, ... 

O SR. CARLOS ALBERTO - E estamos apoiando. 

O Sr. Martins Filho - .;.-no sentido-de moralizar as 
eleições. Nobre Senador Carlos Alberto, conheço bem 
como se fazem eleições no interior do País, pois fui 
prefeito, pOr dois mandatos, numa pequena cidade -ou 
num pequeno município do interior _do Rio Grande do 
Norte. OS 45 dias, do dia 18 ao dia 31 de maio, consti
tuem apenas aquele período motivador para que o elei
tor compareça aos inúmeros postos implantados, Inclu
sive o Tribunal estava pensando em cri<ir postos corres
pondentes ao número de seções eleitorais, a fim de facili
tar e não haver o congestionamento da corrida para are
novação dos títulos eleitorais. O eleitor poderapi--Ocurar 
o Cartório Eleitoral da sua zona ou o preparador eleito
ral do seu distrito ou municípiO e se habilitar a votar na 
eleição de 15 de novembro até o dia & de agosto. Temos 
um prazo attamente dilatado. Não houve modificação 
do prazo. O que houve foi eSse desejo de se criar o .. Dia 
Nacional do Alistamento Eleitoral" ou do "Recadastra
mento", como temos o ·~Dia da Vacinação contra a 
Pô lia'' e_outros. Estou a favor. Devemos apoiar a inicia
tiva do Tribunal Superior Eleitoral, que estã procuran
do, a todo custo, moralizar as eleições. Ainda ontem, se 
não me engano, o que não é o caso de V. Ex~- jamais 
eu o colocaria nesta posição - foi citado o exemplo, 
muito interessante, de uma frase do saudoso Deputado 
José Bonifácio de Andrada, em que ele disse que .. é pre
ciso saber de qual lado está o individuo, se ele está do 
lado que está sendo roubado ou do lado que está rou
bando". Precisamos ficar do lado daqueles que busc_am 
eleições sérías. No próximo ano, teremos já a aprovação 
de uma nova Constituição para este País, que servirá de 
base legal no mínimo, durante 100 anos. Tivemos uma 
Constituição que hoje é uma verdadeira colcha de reta
lhos, que, no próximo ano, cCin1Pietará 41 anos. Iremos 
votar a ConstituiçãO no pi'Oxiniõ ano - iremos é fOrça 
de expressão, gostaria de fazer parte da Constituinte, 
não sei... -

O Sr. Virgílio Távora - Fazemos votos para tal. 

O Sr. Martins F'illio- Vou lutar para isto. Vou lutar, 
agora, dentro do princípio do recadastramento eleitoral, 
dentro da moralização dos costumes eleitorais, 

O SR~ CARLOS ALBERTO - Quem não leu foi o 
Líder do Governo. 

O Sr. Martins Filho- Todos seremos novos eleitores 
nas eleições de 15 de novembro! ComQ força de expres
são. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o dado mais importante deste meu pronun
ciarUento foi o aparte do Senador pelo meu Estado, Mar~ 
tins Filho. E por que? Porque, aqui, as colocações que 
fazia eram em torno do poder econômico, o uso do po· 
der económico neste recadastramento eleitoral. Em ne
nhum momento me coloquei contrário ao recadaStratã~ 
menta eleitoral. Aqui, enalteci o papel do Governo de fa~ 
zer com que as eleições sejam licitas, corretas e honestas. 
O Senador Martins Filho saiu da Presidê_nda- e com 
que orgulho recebi o aparte do meu conterrâneo - e 
falou-nos que no Rio Grande do Norte hojejã se fala no 
peso do dólar, o dinheiro forte, o dólar, para se eleger 
deputado federal ou senador. 

Ora, Sr. Presidente, se diz o Senador Martins Filho 
que o cruzeiro dele ainda é fraco- que não é nem o cru
zeiro, é o cruzado _das sessões, dos "jettons", do seu 
subsídio como Senador- o que S. Ex~ ganha na verdade 
será que vai dar para concorrer com aqueles que têm o 
dólar, o dinheiro verde, forte, para recadastramento elei
toraJ? E se aqui S. Ex• advoga o recadastramento eleito
ral, ele mesmo afirmou que hoje já existem empresários 
ricos, com dólar dispostos a disputarem a Constituinte. 
E se S. Ex~ só tem um subsídio do Senado Federal, per
gunto: como enfrentar, então, esses empresários ricos, 
cheios de dólares, um recadastramento, V. Ex', homem 
do interior, político hábil, inteligente, capaz e competen
te, que, por sua competêncíã~ se faz presente nesta Casa? 
V. Ex~ fosse um político hábil aqui não estaria. Pergun
to, então, a V. Ex' como disputar com aqueles que estão 
cheios c! e_ dinheiro um processo caro de recadastramen
to1 Como impedir, nesSes termos, que seja eleita uma 
Co-nstituinte burguesa, sem a presença dos diversos seg
mentos da sociedade- a classe trabalhadora, os líderes 
sindicais, oS universitários? Ser( que os trabalhadores es-

- tarão com konlbis nas ruas, com funcionários _aptos a 
orientar o eleitor analfabeto ou semi-Ietrado no recadas
tramentol Será que os universitârios e os irilelectuais 
também terão condições?! 

Não, Sr. Presidente, não, Srs. Senadores. Não sou um 
homem rico. Vivo do meu subsídio. Se fosse hoje candi-
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dato a Senador, com o recadastramento que temos pela 
frente, jamais teria condiçôes de disputar a próxima 
eleição, pois não teria o Poder económico a meu lado. As . 
multinacionais aí estão. No meu Estado jã há candidato 
a deputado federal financiado por empresas da Bahia, de 
São Paulo e do exterior. O resultado é que esse recadas
tramento será comandado por esse grande capital, que 
irâ .eleger uma Constituinte burguesa. 

O que adv-ogo? Adv-ogo, Sr. Presidente e Srs. Scnado
resJ que, se existe lei, é para ser aplicada. E os brasHeiros 
estão acreditando na Nova República. A Nova Repúbli
ca veio para moralizar. estou certo. Acredito nos propó
sítos do Presidente José Sarney de fazer com que os bra
sileiros possam se orgulhar da moralidade, da honestida
de, dos princípios éticos dos governantes, como também 
de toda classe política. 

_q Sr. Martin_s Filbo- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. CARLOS ALBERTO - Não estou contra o 
recadastramento. Quero o recadastramento eleitoral. 
Advogo o recadastramento eleitoraL Exljo~ como todos 
os políticos, o recadastramento eleitoral. 

Divirjo apenas do processo. Sr. Presidente, e Srs. Se~ 
nadares, fazer esse recadastramcnto, no dia da eleição, 
com o cídãdão fetendo o seu titulo na seção e entregando 
o formulário, sem nenhuma despesa, é muito mais lógi
co. Só os teóricos não vêem. E é uma ilusão, também, 
claque!~ que acham que foram derrotados em 1982, por 
fraudes. É uma ílusão de muitos políticos derrotados 
pelo povo, imaginarem que a culpa é do voto~fantasma e 
que o recadastramento irá mudar isso. Muitos vão ficar 
decepcionados novamente, isso não ê verdade. 

Não gastei nenhum tostão para fraudar um só eleitor 
até porque não tinha dinheiro. Sou um homem que veio 
do rádio, um homem simples, filho de um ferroviário. 
Não sou industrial, não sou empresário, me fiz no meio 
do povo, nas bases, convivendo com o povo, lidando 
com o povo. Por isso, a minha preocupação hoje é com 
as novas gerações, com os novos valores ... 

O Sr. Martins Filho - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CAR.WS ALBERTO - Com muito prazer, 
nobre Senador Martins Filho. 

,Q Sr. Martins Filho- Jamais ocuparia esta tribuna, 
principalmente num aparte ao discurso de V. Ex•. para 
colocar o nobre Colega do lado daqueles que não que
rem recadastramento. Fico_muíto feliz em saber que V. 
Ex• é a favor do recadastramento. O que eu fiz foi uma 
coo clamação para que todos os unamos para a moi'ali
zaçào dos costumes. Se V. Ex~ é a favor, como jã áisse 
aqui, do recadastramento, por que só se fazer esse reca
dastramento após as eleições de 15 de novembro? 

O SR. C_ARLOS ALBERTO - Ao contrário. Estou 
falando em fazê-lo nas eleições de 15 de novembro. 

O Sr. Martins Filho- Após 15 de novembro, nobre 
Seõador, "Inês é morta!" 

O SR. CARLOS ALBERTO - Não! 

O Sr. Martins Filbo - Então, não adianta, porque 
precisamos moralízar as eleições. 

O SR. CARLOS ALBERTO - V. Ex•, então, não 
acredita na Justiça? 

O Sr. Martins Filho- Exatamente, antes de 15 de no
vembro. 

O SR. CARLOS ALBERTO- V. Ex~ continua desa
creditando na Justiça! 

O Sr. Martins Filbo·- Pelo contrário! Vou responder 
à indagação que V. Ex• me fez. V. Ex• me perguntou, e 
digo como irei disputar as eleições de 15 de novembro. 

O SR. CARLOS ALBERTO - Não, Senador Mar
tins Filho. Faço a seguinte colocação: se houver fraude ... 

O Sr. Martins Filho- Pergunto a V. Ex~se me conce
deu o aparte ou ... 

O SR. CARLOS ALBERTO - Concedo o aparte a 
V. Ex• V. Ex• fez a colocação de que, após as eleições, .. I
nês é morta". Então, V. Ex' continua desacreditando na 
Justiça EleitoraL 
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O Sr. Martins Filho- Pelo contráriO! Vou disputar as 
eleições, porque confio na- Justiça Eleitoral do Brasil. No 
entanto, o Legislativo, nós, aqui; é que iremõs dar os ins
trumentos legais para que a Justiça Eleitoral possa impe
dir-que o poder econômico sejà o inst?Umeiltõ pritiCi"P:il 
dessas eleições. Então, estamos confi:indo na Justiça. 
Por isso é que estou aqui confiarido na Justiça Eleitoral 
do nosso Pais. Agora mesmo V. Ex• éconhecedorque te
mos, no Rio Gra-nde do Norte, o célebre episódio do 
.. rabo de palha". Confio na Justiça Eleitoral do meu 
País, que irá mandar para a cadeia aqueles que procura
ram fraudar as eleições de 15 de rioveffibro de 1985, as 
eleições que levaram à PrefeitUra--de Natal Garíbaldi Al~ 
ves, quando V. Ex~ sentiu, na própria carne, o peso do 
poder econôrnicõ; e O 00\rernador, mobilizando 130 pre
feitos, procurou distorcer os ·resultados dessas eleições, 
mandando, autorizando e determinando que os prefeitos 
se utilizassem de todos os meios, corrompendo as cons
ciências, levando feira, distribuindo material para cons
trução, e, assim, procurando, através desses meios ilíci
tos e espúrios, distorcer a voiLfãde popular, o desejo de 
mudança do povo do Rio Grande do Norte. Confio que 
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também a Justiça irâ mandar para a cadeia aqueles que
procuraram fraudar, em 85, as eleições, irâ inipedir que 
ve"nh_am para o Congresso Nacional representantes que 
não sejam verdadeiros intérpretes-âo desejo popular. V. 
Ex~ está do nosso lado. É apenas uma questão de data. E 
defe_ndo que esses recadastramento eleitoral seja feitci.3.n
tes das eleições de 15 de novembro, porque assim é qUe é 
importante. Como se írã evitar o poder económico? É o 
Congresso Nacional dando a Justiça Eleitoral uma lei 
!impa, uma lei clara, que todo o cidadão brasileiro possa 
intCrPretá-la e fazer com que a Justiça Eleitoral, acionan
do os meios ao seu alcanCe, possa mandar para a cadeia 
aqueles que procuram distorcer a vontade popular. Pre
cisamos dar os instrumentos à Justiça EleitoraL Da mi
nha parte, e creio que de V. Ex~. como conterrâneo, 
como sofredor igual a mim, V. Ex' não iiã privar o Brãsil 
de ter uma Constituição pura, uma Constituição liinpa, 
que-represente as aspirações maiótes do povo bras.ileiro. 

_ Q __ SR~_ÇARLOS ALBERTO- Sr._Presidente,_Srs. 
Senadores, incorporo ao meu discurso os enfoques do 
aparte do Senador Martins Filho,_que foi muito claro em 
sua-intervenção. 
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Sua Ex• enfatiZOU iriu-ito bem que ningUéin aqui é cOn· 
tra o recadastramento eleitoral. Ninguém! O Senador 
Virgítio Távora. como também este Senador, em ne
_iihum momento tomou posição contrâriã ã.o recadastra
mento eleitoraL 

AdvOgamos que este recadastramento eleitoral, do jei
to como o estão querendo promover, vai privilegiar uma 
burguesia que poderá manipular a Constítui~te dt; 1_986. 

O Senador Martins Filho aqui falou, em aparte, de um 
processo político movido pelo PMDB, no Rio Grande 
do Norte, contra o Governador do Estado e um ex
Secretário. S. Ex~ lembrou que houve abuso do poder, 
dinheiro, houve tudo. E é para evitar isso que façO esses 
reparos ao processo açodado de recadastramento em 45 
dias. Não queremos um Congresso Nacional- especial
mente- o próximo, qUe terá a responsabilidade de escre
ver a futura Constituição -:- moldado pelo grande capi
tal. Queremos que ele reflita o Brasil, tal como é, nem 
melhor, nem pior. 

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


